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Exms. srs. Presidente e mais membros da Camara 
dos (/)ejJutados do Estado de jvfinas Geraes. 

Em obedienc:a an que dispõe o § 14 do art. 2.• do regulamento desta secretaria, ex-
pedido em 20 de julho, em virtude da resolução n. 7, de 12 de junho do corrente anno, apre-
sentJ-vos a syno:r;sa dos trab1lhos da Camara do3 srs. Deputados, relativos á I.• sessão ord.ina-
ria da 2.• legislatura do Congresso Mineiro, precedidB do seguinte 

R!LA"TORIO 

Como determina. o art. I .• do regimento interno elo. Camara, começaram as seseões prepa-
ro.torias em 13 de abril, occupando, em vista do art. 2.•, a cadeira da presidencia o ar. Juve-
nal Penna, que, em observancia ao disposto no art~ 3.•, convidou pora os lagares de 1.• e 2.• 
secretaries os srs. Fr&ncisco Bresso.ne e Desiderio de Mello. 

, Por falto. de numero e em virtude de requerimento do sr, Getulio de Carvalho, não se pro-
cedeu á eleição da mesa provisoria e des duas co·nmissões verific .. doras ·de polares, conforme 
preceituam os artigos 5.• e 6. • do regimento, eleiçõ-es estlls que se effectuaram: a 1. •, relativa 
á mesa provisoria, eJl sessão de 15, pelt~. forma seguinte: presidente, Eduardo Augusto Pimen-
tel Ba.rbosil.; vice-presidente, dt>. Francisco Mendes Pimentel; 1. 0 secretario, Francisco Bressane 
de Azevedo; 2~ • dito, dr. Ep:<minondas Esteves Ottoni; a 2.•, relativo. ás dm.s com missões veri-
ficadoras de podere3, em sessão de 17, pelo modo seguinte : -1. 9 , dr. Raul Penido, co.p,itão De-
~iderio Ferreira de Mello, dr. Camillo Soores de Moura filho, dr. Francisco Mendes Pimen-
tel e pàdre João Pio de Souza R~is ; -2.•, dr. Carlindo dos Santos Pinto, coronel Manoel José 
da Silva, r1r. Benvenuto da Silveira LQbo, dr. Carlos da Silva Fortes e dr. Jcsé Felippe de 
Freitas Castro. · 

Durante as sessões preparatorias so se tratou' de reconhecimento de poderes. 
Não h~ vendo numero sufficien te de srs. c.ongressistns :r-ara a insta Ilação do Congresso em 

21 de abril, epoca marcada pela C.;nstituição do Estado em seu art. li, realisou-se essa sole-
moUade em 23, seplt'anio·se depois as duas camaras para enceto.rem os respectivos tr<~.
bllllCls, 
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Nas duas :primeiras sessões da camara, segundo determinam os arts. 5.0 e 4.5 do regimento, 

tratou-se da eleição da mesa e das com missões permanentes, que se conservaram até o final da 
sessão sem alteração alguma definitiva, apenas com as modificações provisorias, conforme se 
acham notadas. 

A mesa e estas commlssões se constituíram da seguinte forma: 

~lesa (connnissão de policia) 

Eduardo Augusto Pimentel mrbosa-Presidente 
Francisco Rtbeiro de Oliveira-I.• Secretario. 
Tenente-coronel .Agostinho José Pereira-2.• Secretario. 

Dr. Francisco Mendes Pimentel-Vice-Presidente. 
Sup:plmtes dos secretarias: 

Capitão Desiderio Ferreira de Mello. 
Dt'. José Monteiro Ribeiro JunqueirJ.. 

Commissão de legislacão e poderes 

Dr. Delphim Moreira da Costa Ribeiro. 
(1) Dr. Augusto Clementino da Silva. 
12) Dr. José Felippede Freitas Castro. 

Orcament.o e contas 
Julio Bueno Brandão. 
(3) Dr. Francisco Mendes Pimentel. 
(4) Dr. Augusto Clementino da Silva. 

Forca publica 

(5) Dr. Wenceslau Braz Pereira Gomes. 
(6) Dr. Francisco Jose coelho de Moura. 
Dr. Benjamin Guilherme de Macedo. 

Justica civil e criminal 

Dr. José Monteiro Ribeiro Junqueira. 
Dr. Sabino Barroso Junior. 
Dt•. Cnmillo Soares de Moura, filho. 

Representacões, requerimentos e petlcõe~ 

(7) Dr. Carlos da Silva Fortes. 
(8) Capitão Dasiderio Ferreira de Mello. 
Dr. Francisco Augusto Pinto de Moura. 

. . <1l ·Substituído temporariamente pelo sr.tlr. Auguslo Gonçalves do Souza l\lorcira, nomeado em 10 de 
maw. . 

(2) Idem Idem pelo sr .dr. Benjamin Guilherme de 1\lacedo, nomeado em 19 do junho. 
(3! Idem idem pelo sr. padre João Pio de Souza ltcis ,. nomeado em 19 de julho. 
(4) Idem idem pelo sr. Camillo Philinto Pratos, nomeado em 8 de maio. 
(5) Idem ~dem pelo sr. Getulio Hl~ciro de Ca~valho, nomeado em 21 de JUnho. 
(6! Idem tdcm pelo sr. dr. Franctsco de Farta Lo !Jato, nomeado em 21 de junho 
(7) Idem idem pelo sr. Scvcriano Nunes Cardoso de Hcr.cndc,nomcado em 19 de funho e 6 de 1·uu 
(8) Idem Idem pelo .r. coucgo Sãturnlno Dantas llarhosa, nomeado em 6 de julho. 10. 
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Camaras municipaes 

(9) Julio Bueno Brandão. 
Dr. Raul Penido. 
(lO) Dr. Augusto Gonçalves de Souza Moreira. 

Cqmmercio, est,at,istica, industr ias e artes 

Conego Manoel Alves Pereira. 
Major Juvenal Coelho de Oliveira Penna. 
Dr. Leopoldo Corrêil. 

, Agricultura, minas, coloni!i!ação, terras e bosques 

Dr. E},aminondas Esteves Ottoni. 
Dr. Benveuuto da Silveira Lobo. 
Coronel Ignacio Carlos Moreira Murta. 

Obras publicas, viação Cerrea, telegt•aphos, navegação de rios, 
estradas,.pontes e canaes 

(11) Dr. Epaminondas Esteves ottoni. 
Dr. Felippe Nunes Pinheiro. 
(12) Dr. Carlos da Silva Fortes. 

~ego•~ios inter-estaduaes 

Dr. Carlindo dos Santos Pinto. 
Capitão Desiderio Ferreira. de Mello. 
Padre João Pio de Souza Reis. 

Jn,., trucção publica e civliisação de indios 

Padre João Pio de Souza. Reis. 
Dr. Francisco Mendes Pimentel. 
Coronel Francisco Bressa.ne de Azevedo. 

Saude publica 

Dr.' Henrique Duarte da Fonseca. 
Dr. Felippe Nunes Pin'Ieiro. 
Dr. Leopoldo Corrêa.. 

Redacção de leis 

(13) Dr. Fran~isco Augusto Pinto de Moura.. 
(14} Padre Pedro Celestino Rodrigues Chaves. 
(15) Major José Bernardel de Faria. 

{9) Idem i~em pelo sr. dr. Lu~z G9nz~ga da ~ilva, nomeado em 19 de junho. 
(10) Idem 1dem pelo sr. Getulio 1\Jbeno de Carvalh9, nomeado em 19 de junho. 
(11) sullstituido temporariamente J2elo sr. dr. Sabmo llarroso Junior, nomeado em 28 do j"nnho. 
(12l Idem, idem pelo sr. dr. José rayares lle l\lello, nomeado em 28 de junho e pelo, sr. cr. Fran-

cisco de Faria Lohato, nomeado Of!l 3 de .j)llho. . 
(13) Idem idem pelo sr. Camillo Ph1 mto Pratos, nomeado em 27 de maw e em 6 do de julho 
(14) Idem: idem pelo sr. dr. Francisco N_unes Coelho, nomeado em 11 de junho,e pelo sr. dr. j 08é 

Felippc de Freitas Castro, nomeado em 19 de JUlho. · 
(l5) Idem idem pelos srs. dr. Augusto Gonçalves de Souza l\Ioreira, nomeado em 27 de maio pa· 

tire Gustavo Téixcira Serrflo, em 11 de junho, e dr. Francisco de Faria Lobato, em 6 de julho. ' 
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Alem destas commissões, foram tambem eleitas, no correr da sessão,~ as Eeguintes: 

COMMISSOES MIXT AS 

Tribunal especial de julgan1ent;o 

Sena'iores : 

Desembargador Frederico Augusto Alvares ~a Silva. 
Dr. João Gomes Rebello Horta. 
Dr. Virgilio Martins de Mello Franco. 

Deputados: 

Dr. Wenceslau Braz Pereira Gomes. 
Dr. Camillo Soilres de Moura, filho. 
Dr. Raul Penido. 

Desembargadores : 

Dr. Adolpho Augusto Olyntho. 
Dr. Antonio Luiz Ferreira Tinoco. 
Dr. João Emilio de Rezende C(lsta. 

Exan1inadora nos coneot•sos de lllagisb·ado!i!\ 

Presidente : 

Desembargador João Braulio Moinhos de Vilhena. 

Membros: 

Desembargador Caetano Augusto da Gama Cerqueira. 
» Theophilo Pereira da Silva. 

Dr. Camillo Augusto Maria de Britto. 
Dr. Adalberto Dias Ferraz da Luz. 

Supplentes : 

Dr. Bernardino Augusto de Lima. 
Dr. Affonso Arinos de Mello Franco. 

COMMISSOES ESPECIAES 

COllllllissão enc::u•regadu da conltn~a de livt•os!para a bihliutbeca 
do Congresso 

Dr. Augusto Clement!no da Silva. 
Dr. Fr~nc:sco Mendes Pimentel. 
Dr. Epaminondas Estevea Ottoni. 
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Commissão incumbida de estudaras bases 1~ara o lançamento 

do imposto territorial e da revisão do regimen tributario 

Senadores: 

Dr. Carlos Ferreira Alves. 
Dr. Virgilio Martins de Mello Franco. 
Desembargador Frederico Augusto Alvares da Silva. 
Dr. João Gomes Rebello Horta. 
Commendador Joaquim Antonio Gomes da Silva. 

Deputados: 

Padre João Pio de Souza Reis. 
Dr. Raul Penido. 
Julio Bueno Brandão. 
Dr. Wanceslau Braz Pereira Gomes. 
Camillo Philinto Prates. 

.\ 



r 

' ; 
I 

f 

L r 

) 
r 
·t 

I ~~ 
I ~ 

~ 
\ 
i 

l f. 
i 
! 

J. 

\ 
I 
\ . 
J I A-("·~ 



r 

f 

I I. 

I 

GOHRESPONllRNGIA OFFICIAL 

OFFICIO.S 
Foram expadidos pela Camara dos srs. Deputados os seguintes: 

Ao Senado 

. N. Da 20 de abril, tommunicando não hnver numero legal para a instellação do Cono 
gresso ; 

N. 2 De 21 do mesmo IDElZ, communicando ,já haver numero ·legal para o. instnllação 
do Congresso ; 

N. 3 De 25 do mrcsmo mez, communicando a eleição dos membros do Tribunal E~pecial 
e bem assim o. dorJ da commis~ão julgadora nos concursos de magistrarlos; 

N. 4 D;1. mesm!l. data, communicando a eleição da Mesa, da camara; 
N. 5 Da 30 do mesmo mez, c'lmmunicr:.ndo t'. recusa do st•. dr. Bernl\rdino de Lima para 

f!lzer parte d1 co:r.mb~ão julgadora nos concursos de magistraélos ; 
N. 6 De I." de maio, trv.nsmittindo copia, authentica da mens:1gem •lirigida ao Con-

gresso pelo Pre3idente do Estado ; 
N. 7 Do 6 do mesmo mez, remettendo a proposiçã'l n. l, sobre a innova~ão do contracto 

dll estrt'.da vicinal do Porto Novo do Cunhr, ao Rio Pardo; 
N. 8 Do 15 d0 oenmo mez, enviando a proposição de lei S'Jb n. 2, concedendo perdão ao 

bacharel Josb Cwlo3 Mlyrink Pires NJ.buco e devolvon1o, com emendas, o projecto n. 47, do 
senado, sobre indemnisação de passagens a immlgrantes; 

N. 9 De 2~ rlo mesmo moz, enviando o. proposição de lei sob n. 3, muJando a epo(ln. da 
reunião do Congresso ; · 

N. 10 Do 27 do me3mo mez, enviando copi!l authentictt. d!'. indic1ção do sr. deputado 
Delfim Morairt>, afim de reunirem-se as commi~:~sões de· ju"tiça civil o criminal das. duas 
camaras para orgr!onis!l.rero um projecto de lei processual; 

N. 11 Da mesm'l, data, rem(Jttendo · as proposiçõt:s de leis sob n. 4 elevando a onze o 
uumero dos desembarg;;dores, e fJOb n. 5, trntando 'daexigencia da folha corrido; . . 

N. 12 Do 28 do mesmo m;.z, comrnunic1ndo terem sido rejeita:ll\S as emendas ns. I, 7, 8 
e 12 do s::nado u.o projecto n. '13 de 94, sobro Archivo Publica, e devo! vendo· o com as 
emendas; 

N. 13 De 30 do me3mo mez, communicando a rejeiQão do projecto n. 52 do senado, que 
trata de concursos regionaes, agrícolas e pastoris; 

N. 14 Da 31 do mesmo mEóz, enviando a proposição de lei sob n. 6, que fixa a força pu~ 

blica do Estado; 
s. c.-2 

. ' ' 
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N, 15 De 5 de junho, communicando que, tendo a camara se confcrmado com as (men· 
da& oiferecidas pelo senado ao projecto n. 14, de 94, sobre remoçfio de juizes de direito, o 
remetteu á sancção sob n. I ; 

N. 16 Da mesma dats., enviando a,~prox:osiçí'io de lei sob n. 7, concrdendo licença a di ver· 
sos funccionarios d~> justiça; 

N. 17 De 6 do me:3mo mez, enviando a propos:çã.o de lei sob n. 8, que.trah da fundação 
de colonias correccionaes e orphanologica3 no E:;tado; 

N. 18 D<~o mesma dt\ta, communicantlo tzr a c.tmara Ee conformado com a ultima. decisão 
do senado sobre o projecto n. 47, que modific1 a lei n. 32, de 28 de julho de 92 (passagem de . 
immigrante3), remettendo-o á sancl:ão sob n. 2; 

N. 19 De 7 do m~smo mez, enviando a propoJição de lei EOb n, 9, concedendo um at:xi· 
lio de 15:000~~000 annuues a diver~as escolas normae~ no E~hdo; 

N. 20 De 8 do mesmo mez, enviando as proposiçõ:s de lei S)b n. 10, rno:liílr!intlo a lei 
n. 41 de 3 de agosto de 92 e n. 11, creando mais um~ aecçiio na SecrE:taria do lnte:rior, 

N. 21 De 10 do !lle'lmo mez, communic:mdo que, não tendo so1Iddo alteração o projecto 
n. 54, que trata de antiguidade de juizes de direito, toi remettido á sanc~ão Eob n. 3; 

N. 22 De 12 tio mesmo mez, enviando ll propo~içiio de lei n. 12, cobra lictnç'l. ao fS~J·ivão 
do jury de S. Paulo do Murhhé, e communicando que, não tendo soffri<Jo nlter.;çio o proj~:cto 
n. 53 do senado, que autorisa o governo a regularisar o serviço da. E. F. Lcopullina, foi elle 
remettido á sancção sob n, 4; 

N. 23 De 21 do mesmo mez, enviando t\ 'Proposição de lei n. 13 sobre reorgani~ação do 
ensino agrícola; · 

N. 24 Da 22 elo mesmo mez, envia.n1o a propcsição de lei n. 14, sobre orçamento :para 
1896, e. bem ássim SO, exemplares da mensa~em d·) governo e propost"s dos s~cret·~rios de 
Estado; 

N. 25 De 26 do mesmo mez, enviando o requerim~nto •lo diractor do Gymnn~io Blepen· 
diano, pedindo verba pari\ pagamento da subvenção de 5:000$000 c)ncedida áquolle estlbele· 
cimento pela. lei n. 98 de 3 de julho de 1895; . · 

N. 26 Da mesma do.tfl, enviando a proposição de lei sob n. 15, nutoris::mdo o governo a 
innovo.r o contrMto .celebrado com o Banco Iniciador de Melhoramentos (E. F. Rio Doce), e 
devolvendo o projecto n. 6, sobre força. publica, com M emendas, por ter ~ido rejeitada a 
de n. 2; 

N. 27 De 27 do mesmo mezJ enviando a profosiçlo da lei sob n. 16, que o.utorisa o 
governo a reorganisar a Secretaria de Agricultura; 

. N. 28 De 28 do mesmo mez, enviando a proposição de lei n. 17 sobre reorganisa~ão d!l 
Secretaria das Fino.nças; 

N. 28 A Da mesma data, enviando a proposição de lei sob 18, abrindo credito3 supple-
mentares; e devolvendo o projecto n. EO do senado, com emel:ldas, cre1ndo uma 2.a va.rn de 
direito em Juiz de Fóra; 

N. 29 De 2 do julho, enviando ns propG<ições n. 19 S3bre accumulaçõ~s de cargos publi. 
cos fcderaes e eshdo1es e n. 20, contendo disposiçõe: sobre leis processunes; 

N, 30 do mesmo mez, enviando as proposições de leis n. 21 sobre devol:~ção de; auto:~ pelo 
Presidente d~ Relação, n. 22 subvencionando o Instlt1.1t') municipal do I<'r·uctal e n. 23 sobre . " auxilio a.os hospitnes de caridade de Ube1aba, lhp~cericn e Olivelre; · 

N. 31 De 4 do mesmo mez, envianuo as proposiçõEs do leis n. 4, antorisanrio o governo 
a auxiliar a Academia de Commercio de Juiz de Fóra, n. ~5, re:evando de rnultl\s o·~ r.rren· 
datarios de terrenos diamantinos, e n. 26, tsrnando extar;sivo nos lentes e prcl'e.'lsores esta. 
doaes us di~posições do nrt. 4. o da lei n. lCO de 23 de julho de Oi; 

N. 32 De 8 do mesmo mez, devolvendo o proiecto n. Gl. ucompfinha:lo de emendas, sobra 
E. F. da nova capital á E. F. Oesto de Minas, e transmittin·lo n propcsição n. <.:.7, alterando a 
lei n. 30 do 16 de julho de 92; 

N. 33 Dl me~m~ data, envio.ndo a pro~oaição ue lei sob n. 28, Hhtivn. á imtrucção pri-
maria, alterando disposições das leis n. 77 de 19 de dezembro de 93 e n. 41 do 3 de agosto 
de 92; 

N. 34 Da mesma dn. ta; enviando a proposição (!e lei sob n. 2~ concerlendo "arnn•· d . 
roa· á estratlo. de ferro Sant'Anna do Sapuca.hy-mirim. ' to .w. e JU-

' ., : 
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N. 35 De 9 do mesmo mez, communicando a ap:provação dàs emendes ofi'erecidas paio se-
nado aos projectos .n. 4, elevando o numero de desembargadores, ao projecto n. 43, creando o 
Archivo Publico Minl)iro, e á proposição n. 6, e a remessa dos mesmos á sa.ncção ~ob ns. 5, 6 e 7. 

N. 36 Da mesm1. data, enviando a proposição de lei wb n. 30, creando annexo á secret!l,• 
ria da Relação o serviço da estatística judi.:liaria do Estado. 

N. 37 De 10 do mesmo mez, communic1ndo a rejeição do projecto n. 59, do senado, sobre 
subvenção a companhia'J 1yricas. 

N. 38 Sobre o mesmo a~~umpto. . 
N. 39 De ll do mesmo me:~:, enviando a :proposição de leli sob n. 31, aútoris1ndo o go-

verno a abrir um credito de 200:010$000 para construcção de estradas de rodagem nos municí-
pios do norte de Minas~ 

N. 40 Da mesma data, c:>mmunicando que, não tendo soifrido alteração. alguma o proje· 
cto n. 63, do senado, sobre imprensa official do Estado, foi elle remettido á sancção sob n. 8. 

N. 41 Da mesma da. la, solicitando a entrega de tres pequenos armarias, pertencentes a 
esta secretaria e que se acham na do senado. 

N. 42 De 12 do mesmo me:::, enviando n.s proposições de lei n. 32, concedendo subvençiio 
annual ao lyceu de Theophilo Ottoni e a diversos externu.tos, n. 33, concedendo auxilio para 
conclusão dnil obro3 do collegio Uber3bense, n. 3·1, concedendJ subvenção annual a. diversos in:;ti-
tutos municipaes e n. 35, estabelecendo um~ caixa economicado Estado. 

N. 43 Da mesma d~;~h, communicando a r~:~jeição do proj€lcto n. 61, do senado, autorisando 
o governo .a entragar 28:000$000 á municipalide.de do Piranga para canalisação d'agúa potavel 
daquella. cidade, e que, não tendo sotrrido alt~ração os projectos n. 60, explicativo da lei n. 83 
de 1. • de junho do 94 (estrada de ferro de Uberaba co Rio Grande) e n. 4, de 93, relativo á 
estrada de ferro da eshção -Silveira LobJ -á fazenda do Travessão, foram elles remettidos á · 
sancção, aquelle sob n. 9 e este sob n. 10. · 

N. ú De 13 do mEsirio mez, enviando tiS proposições de leis n. 36 sobre navegação do Rio 
Pnracatú e n. 37 sobre legitimação de terras; e communicando que, não tendo soifrido altera-
ção os projectos n. 58, do senado (curso anne:x:o á Escola de minas) e n. 13 sobre mstituto 
agronomico, foram elles remettidos á sancção,aquelle sobn. 11 e este sob n. 12. 

N. 45 De 15 do mesmo met, enviando a proposição de lei sob n. 38, que autorisa o go-
verno a garantir emprestimo aos municípios invadidos por epidemias. 

N. 46 Da mesma dah, communicando a rejeição das emendas ns. 6, 7 e 8, do Eenado, ao 
projecto n. 17 sobre reorganisação da Secretario. dus FinançêloS e devolvendo-o acompanhado 
das respectivas emendas. · 

N. 47 Da. mesma data, enviando com emendas c. proposição de lei sob n. 39, sobre li· 
cença ao 2. • escrivão do Rio Preto e ao escrivão de paz de Santo Antonio de Ibertioga. 

N. 48 Da mesma data, communicando que, não tendo sotrrido alteração os projectos n. 7 
relativo à licença a fanccionarios de justiça. e n. 65, do senado, sobre estrada de ferro de Theo-
philo Ottoni, foram elles remettidos á sancção) o.quelle sob .n. 13 e esto sob n. 14. 

N. 49 De 16 do mesmo mez, ilevolvendo o projecto n. 31, de 1892, relativo á concessão de 
privilegias, com as omcndns oiferecidas pelo senado, visto terem sido todas rejeitadas, e com. 
municando o. remes:a á sanccão, sob n. 4, do projecto n. 50, do senado, sobre auxilio aos colle-
gios salesianos da Cachoeira de Campo e Ponte Nova. · 

N. 50 De 15 do mesmo mez, communicando a nomeação de membros para. fazerem par~ 
da commi~são indicada pelo senador Carros Alve•. 

N. 51 De 17 do mesmo mez, enviando o. proposição de lei sob n. 66, do senado, com emen-
das o1Ierecidas :pela camara, sobre serviço snnitario do Estado. 

N. 52 Da mesmo. data, communicando que fvram approvadas todas as emendao oiferecidas 
pelo senado ao projecto n. 14, com excepçã.o da de n. 10, e devolvendo o projecto. e emendas. 

N. 53 Da 18 do mesmo mez, communi1}ando que, tendo a camara se conformado com a de· 
ci~üo do senado sobre a proposição n. 12 relativa a licença ao escrivão do jurv de s. Paulo de 
Murír.llé, o remetteu á sancção sob 16. . • 

N. 54 Dit ·melmm dv.ta, enviando aa propos'ções de ieis n. 40 sobro auxil10 para constru-
cçíio de um predio no colle~io das Irmans de Caridade, em MariannB, e n. 41 sobre e~1colas no-
oturnas em s. José d'Alem rarahyba e outrJs l•lcalida•Ies; 

N. 55 De 19 do mesmo mez, enviando a propoaição de l~i sob n. 42, relativ() a clldeiras de 
i.nstrucção primaria. 
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N. 56 Da mesma data, communicando que, tendo a camara approvado os emendas do se· 
nado á proposição n. 8 sobre colonias correcciontles, o remetteu á sanc;ão sob n. 17; 

N. 57 Da 20 do mesmo _mez, communicando que, tendo a camara se conformado com a 
decisão do senado sobre o projecto n. 15, relativo á in novação de contracto referente á E. F. 
Rio Doce, o remetteu á sancção sob n. 18; 

N. 58 Da mesma data, enviando a proposição de lei wb, n. 43, isentanJo de imposto a 
exportação das aguas míneraes de diversas localidades. 

N. 59 De 22 do' mesmo mez, communicando que, tendo a camara ncceitado a decisão do 
seaado sobre as propo~ições n. 10, que altera a lei n. 41, na pv.rte relativa. ao Gymnasio Mi-
neiro, e n. 31, de 92, :obre concessão de privilegias, os remetteu á sancção, aquelle wb n. 19 e 
este sob n. 20. 

Ao governo 

N. 83 De 19 de dezembro de 1894, ao Se::retario do Interior, requi~itr.ndo collecções de 
leis, decreto;; e resoluções, relntorios, mensagens e mais documentos dcs poderes do E~ ta do; 

N. 1 De 7 de janeiro; ao Director da Secretaria da Agricultura, enviando uma relação dos 
empregados de~ta eecretaria; 

N. 2 De 18 do mesmo mez, ao Secretario das Finanças, requisitando :ragamento3 de con-
tas de ex:t:ediente da cainara ; 

N. 2 A De i5 de fevereiro, no Director da Imprensa, requisitando a encadernação de di-
verso~ relatarias, synop!es e mensagens. 

N. 3 De I;) de Jtneiro, ao Secretario das Finanças, res:pondendoo officio n. 810 e infor-
mando que no archi.vo desta secretaria não consta neto lrgisl~tivo algum EObre e. creacão da 
freguezia de Santo Antonio dos Brotos; 

N. 4 Da 22 do mesmo mez, ao Sacreb.rio da Agricultura, solicitando a exp?<licão de ordem 
l. .\ra fazer-se a limpeza no edificio do Congresso. 

N. 5 De 31 de janeiro, ao Secretario das Finan~lS, enviando a folha de pagamento dos 
empregados desta secretaria; 

N. 7 De 6 de fevereiro, no mesmo, communicando quê o che:e da I.a secção desta secre-
taria, João Baptista de Freitas, reassumiu o exercício, deJistindo da licença. em cujo gozo ~:e 

achava. 
N. 7 De 27 do me3mc mez, ao Secretario da Agricultura, solicitando de novo ordem no 

sentido de fazer-w a Umpeza no ediflclo do Congresso; 
N. 8 De 2S do mesmo me:~:, no Director da Secretaria dl'9 Fnanço.s, enviando a folha de 

pagamento dos empregados desta secretaria ; · 
N. 9 De 4 de m:lrço, no secretario do Interior, communico.ndo o fallecimento do coronel 

Domingos Rodrigues Viotti; . 
N. 10 De 16 do msemo mez, ao Secreto. ri~ das Finanças, requisitando pogammto de con-

tas do expedienta da camara; 
N. 11 De 26 do mesmo mez, ao mesmo, communicando que o ser1·~ente desta repartição, 

Honorio José das Neve:!, desistiu do resto da licença e Elntrou em exerc cw; 
N. r2 De r. o de abril, no mesmo, enviando a folha de pagamento dos. empregados da se• 

cretaria; 
N. 13 De 3 do mesmo mez, ao Secretario da Agricultura, communica.ndo que o cidadão 

Eugenio Nicolau Pereira concluiu a limpeza not; salões do Congr~ss<>; . , 
N. 14 De 18 do mesmo mez, ao Director da Imprensa Offimal~ requ1sJtando 15 exemplo.· 

res. do regulamento eleitoral do Estado para uso dos srs deputados; . :-
N. 15 Da 20 do mesmo mez, ao Presidente do Estado, commumcando nao haver numero 

legal para a installação do Congresso; . 
N • 16 Da 21 do mesmo mez, ao Presidente do Estad~, commonlcando o reconhecimento 

de 25 srs. Deputados ; . 
N. 17• De ~2 do mesmo mez, ao Presidente do ~'3tado, ~ommumcando .que, estando reco-

nhecidos e preséntes numero sufficiente de Congressistas, foi marcada a mstallnção do Con-
gaesso para o dia 23 de li bril ; 
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N. 18 De 25 do illesmo mez, ao Se~retario do Interior, requisitando os livros de nssigna.· 
turas dos eleitores que votaram, em 15 de novembro de 1894, em toda. a comarca de Minas No• 
vas e outrcs pntcs do norte; 

N. 19 De 30 do mesmo mez, no Director da Secretaria das Finanças, enviando a folha de 
pagamento dos empregados da secrehria; 

N. 20 Da me!ma d:.\ta, ao mesmo, requisitando 48 collecções completas das leis votadas 
pelo Congresso e mnfP!lS geral e de viação do Estado, para serem distribuídos aos srs. depu-
tados; ' 

N. 21 De 5 de maio, ao Dlrector da Imprensa Official, requisitando o. remessa de todos o 
decretes de 1896, para uso dos srs. de~utll.dos; 

N. 22 De 7 do mesmo mez, ao Secretario tlo Interior, requisitando informaçõ~s ~obre a 
pretenção de d. Rita Carolina Torres. profe~sora de instrucção primaria da cadeira do Ma-
cuco; 

N. 23 De 11 do mesmo mez, ao: Secretario de Agricultura, enviando uma repreEentação 
e documentos de ditferentes autorid~des civis e judiciarius, e membros do fôro da comarca de 
Mar de Hespanha, pedindo a construcção de uma cadêa. 

N. 24 De 14 do mesmo mez, ao mesmo, enviando para ser informadl1 a raclamação de 
Manoel Gomes de Araujo, pedindo indemnisação; 

N. 25 De 17 do mesmo mez, ao mesmo, requisitl.\ndo 50 exemplares do mappa de viação 
ferrea e fluvial deste Estado, para serem distribuídos aos srs. deputados; 

N. 26 De 20 do mesmo mez, ao DirectCJr da Imprens• Official, solicitando providencias 
sc.bre erros constantes de imprnsos aval~03 e discursos JiUblicJ.d03 no Minas Geraes. 

N. 27 'Da meF'ma. data, no Secretario do Interior, enviando tres officios do c::m~elho distri-
ctal e autoridades do Campo Mystico, reclamando contra invasão de autoridades judiciarias da 
comarca do Soccorro no Estado de S. Paulo; 

N. 28 De 22 do mesmo mez, ao St~cretnrio das Finnncas, enviando a. follla de p&:ga.mento 
de subsidio e ajuda de custo aos srs. depuhdos; 

N. 29 Da mesma data, ao Secretario do interior, enviando, afim de ser informado, o 
requerimento e documentos do cidcdão Antonio Caetano Rcdrigues Horta, collcctor de Juiz 
de For~; 

N. 30 Da mesrr.o. data, ao Presidente do Rstado, c::ommunicando que IJOr engano deixou 
de ser imert1 no projócto de orçamento para 1895, uma emenda approvada pelas duas ca-
mara~, ccncederdo um auxilio de 5:000$ á Revista Industrial; 

N. 31 De 27 do mesmo mez, ao Secretario do·lnterior, solicitando informações urgentes 
sobre a dett~. em que foram nomeadc3 os desembargadores da Relação deste Estado; 

N, 32 De 28 do mesmo mez, ao Secretario da Agricultura, enviando um officio do presi-
dente da camara municipal do Alto Rio Doce, ped.indo a construcr;ão de uma cadõa; 

N. 33 De 29 do mesmo mez, no Secretario dts Finanças, requisitando pagamento de con-
tas de expediente da ca.mara; 

N. 34 De 30 mesmo mez, no Secretar i o da Agricultura, enviando, afim de serem infor-
mados, o officio da camarn municipal de s. Gonc:~lo do Sapucahy, pedindo verba Jlara concerto 
da respectiva cadêa., e a representação da do Fructal, pedindo indemnisaçüo do que de:;pendeu 
em concertos da cadêe. res:pecti\"n; 

N. 35 De 31 do mesmo mez, no Director da Secretaria das Finanças, enviando a folha de 
pagamento dos empreg&dos da secretaria; 

N. 38 De 5 de junho ao Presidente do Estado, enviando á E!.\ncção o projecto de lei aob n. 1; 
N. 37, De 8 do mesmo mez, ao mesmo, enviando a sancçüo o projecto de lei sob n. 2; 
N. 38 De 8 do mesmo mez, ao Director da Imprensa Officisl, solicitando providencias sobre 

irregularidades de revisão e irnpressão das sessões e mais trabalhos desta camara; 
N. 39 De 10 do mesmo mez, ao Presidente do Estado, enviando á snncção o projecto de 

lei sob n. 3; 
N. 40 De ll do mesmo mez, no Secretario da Agricultura, enviando o projecto n. 19 da 

camara e officioa das camara'l municipaes de Montes Claros, Cabo Verde e Sete Lagoas, todos 
referentes a construcções de pontes e concertos de estradas de rodagem, afim de serem infor-
mados; 
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N. 41 Da 12 do mesmo mez, ao Presidente do Estado, enviand.o á sancçiio o projecto de 
lei sob n. 4; · 

'N, 42 Da 18 do mesmo mez, ao Secretario da Agricultura, enviando o projecto n. 65, 
'acompa.nharlo do parecE>r e emendil sobre a E. F. do Paraopab" e requi~itando informações 
urgentes sobre a conveniencia do mesmo; 

N. 43 · Dal9 do mesmo mez, ao Secretario d\t AgricQltura, remettendo, afim de ser infor· 
mado, o requerimento e documental do capitão Miguel Teixeira Guima.riies, pedindo indem-
nisação; 

N, 44 De 20 do mesmo mez, ao Secretario do Interior, communicl.ndo ao Presidente 
do Estado que a Camara declarou nullo o diploma do deputado Adalberto Ferraz e que existe 
mais uma vaga na 3,a circumscripção eleitoral pelo fatleoimento do coronel Domingo~ Ro-
drigues Viotti; 

. N. 45 Da 22 do mesmo mez, (ao Secretario das Finançls, envi!l.udo a folh'l para paga· 
meu to da subsidio aos srs. deputados; 

N, 45 De 27 do me~mo mez, no Director da Imprensa Oillci'al, remettendo-lh~ p:~.pel 
di}'Jlomatt\ e requisitan!!o a impressão do mesmo, c:mforme a nota junta; 

N. 47 De I.· de julho, ao Director da Secretaria das Finanças, enviando a folha de paga-
mento dos empregados da Secretarin; 

N. 48 De 6 do mesmo mez, eo Secretario da Agricultura, enviando. afim de serem dad ~s 
as necessarias providencias, o requerimento de d. Francisca Bllptista. Carneiro, pedindo repl-
ração :pelll. suspensão da c~brança do imposto de p:~dagio sobre s. ponte do Rio das Velhas no 
Pontal; , 

N. 49 De 9 do mesmo mez, ao Presidente do Est\\do, enviando á saucção os projectos de 
leis sob ns. 5, 6 e 7; 

N. 50 De lO do mesmo mez, ao Seart~tario das Finanças, requisihndo pagamento da con-
tas do expediente da camara; 

N. 51 Da mesma data, ao Presidente do E~tado, enviando á sancção o projecto de lei 
sob n. 8. 

N. 52 De 12 do mesmo mez, no mesmo, enviando á sancção os projectos de leis sob ns. 
9 e 10; 

N. 53 De 13 do mesmo mez, ao mesmo, eu viando á sancção os projactos de leis sob ns. 11 
'e 12. 

N. 54 Da 15 do mesmo mez, no mesmo, enviando á sancção os projectc.1 de leis sob ns. 13 
e 14. 

N. 55 De 16 do mesmo mez, ao mesmo, enviando á sancção o projecto de lei sob n. 15. 
N. 56 De 17 do mesmo mez, ao mesmo, enviando à eanccão o projecto de lei sob n. 16. 
N. 57 De 19 do mesmo mez, ao mesmo, enviando á eancção o projecto de lei sob n. 17. 
N. 58 Dt\ mesma data, ao mesmo, enviando á saucção o projecto de lei sob n. 18. 
N. 59 De 22 do mesmo mez, ao mesmo, envia.ndo á sancção os projectos de leis sob ns. 

19 e 20. 
N. 60 Da mesma data, ao Secretario das Finanças, enviando a folha de pagllmento de 

subsidio aos srs. deputados. 
N. 61 Da mesma data, ao Prinidonte do Egtadc, communicando terem sido designados 

dia. e hora para o encerramento da primeira r.es$ÜO da segunda legislatura do Cungresso. 
N. 62 Da mesma. data, no mesmo, commtmicando a nomeação do deputado So.bino Alves 

Barroso Junior para servir de secretario durante o intervallo d8s sessões. 
N. 63 Da 23 do mesmo mez, ao Director da Imprensa Official, remettendo uma relação dos 

nomes e resir!encias dos srs. deputados para, p:lr ella, ser feita a reme~sa do «Minas Geraes:~>, 
N. 61 De 31 do mesmo mez, ao Director da S0crtaria das Finanças, communicando que, não . 

tendo sido publicado o novo regulnmentn da Secretaria da Gomara, foi fdta a folha de paga-
mento dos empregados de conformidade com o anterior. 

N. 74 De li de novembro, ao Director da Imprensa Official, remettendo para serem anca .. 
d~:r~ados o 4. 0 trimestre de 1894,o I.o,2,o e3.ode 1895do«Minas Geraea e nsnctasd8s 
sessoes. 
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A. d!versos 

EM 18J4 

N. 129 De 25 de julho, ao Director da Imprensa Official, euviand) uma relação dos srs. 
deputados com as residencias res~ectivas. 

N. 130 De 26 do mesmo mez, ao Coronel Commandante da Brigada Policial, faz3ndo apre· 
'sentar-se as praças que estiveram' de serviço nesta camara. 

N. 131 De 31 do mesmo mez, ao Director da Secretaria das Finanças, enviando' a folha da 
pagamento dos empregados d~ Secretaria. 

N. 132 De 8 de agosto, ao Secretario das Finanças, mandando pagar ao offichl e bibliothe-
ca.rio dest" Secretaria a gratificação a que tem direito pelo regimento respectivo. 

N. 133 Da 18 do mesmo mez, ao Director da Imprensa do Estado, remettendo as actas lias 
sessões de&ta. Ca.mara p:1ra serem e.ncadernadas. 

N. 134 Da 31 do mesmo mcz, ao Director da Secrehria das Finanças, enviando a folha de 
pagamento dos empregados da Secretaria. 

N. 135 De 12 de setembro, ao Secretario das Finanças, solicit\\ndo a expedição de ordem 
no sentido de ser paga ao Director desta Secrebria, em commissão na Capital Federal, a quan-
tia de 3:000$000 para pagamento de cnnbs de expediente dt' Camara. 

N. 136 Da mesma data, eo presidente o agenta e:xecutivo da camara municipal do Pomba, 
enviando nm exemplar do regimenLo interno destl Camara. 

N. 137 Da mesma d.ata, ao di" Francisco Sá, agradecendo a communicação que fez deter 
assumido o exercício do cz.rgo de Setlretario da Agricultura, Commercio e Obras Publicas. 

N. 188 Da .15 do megmo mez, l\0 agente da esbçiio da e~trada de ferro de Ouro Preto, re-
quisitando um passe da ·l.a classo de ida e volta para. a Capital Federal ao Director desta Se-
cretaria. 

N. i39 De 18 do masmo mllz, ao Director da Secretaria do Interior, transmittindo 50 
exemplares do regimento interno dilo Ca,mara, ; 

N. 140 De 2·i do mesmo mez, ao president3 d::t camarn. municipll de S1nta Ritz; ele cassio. 
enviàndo um exemplar do regimento da Ca.mo.ra ; . , , ' 

N. 141 De H do mesmo mez, no sr. dr. Francisco Slles, agradecendo a communicação 
que fez de ter assumido o exercício d() cargo de Secret,;.rio das Finanças ; 

N. 142 De 2 de outubro, ao Dire<:ltor da, S~crehria das Finança.s, enviando a folha de pa-
gamento dos empregados da Secretaria; 

N. 142 A De 4 do mesmo mez, ao sr~ dr. Henrique Diniz, agradecendo a oommunicação 
que fez de ter assumido o exercício de Socretario do Interior; 

N. 143 De 5 do m~smo mez, a.o Director da lmprensl\ Official, remettendo impres3os per-
tencentes a esta Secretaria e requisitando a encu.derno.ção dos mesmas; 

N. 144 De 17 do mesmo mez, ao Director da Secretaria d' Agricultura, solicitando provi-
dencias, afim de ser ministrado a esta Secretaria um mnstt•o para bandeire. e fazendo ver os 
reparos de que neca!lsita. o editlcio do Congresso; , 

N. 145 Da 31 do mesmo mez, ao Director da Secretaria das Finanças, enviando a folha de 
p!lgamento dos empregados da Secretaria; 

N. 146 De 12 de novembro, ao Director da lmpransa Ofilcial, requisitando c, encaderna· 
ção de diversos impr~ssos para o archivo da Set~retaria ; 

N. 147 Do 30 do mesmo mez, ao Director d:t Secretaria das Fint>nças, enviando a folha 
de pagamento dm emp1•egados da Secretaria; • ' 

N• 148 De 6 de dezembro, ao Director d11 Imprensll Official, requisitando 2, impressão de 
otlicio circula\' tlirigido ás municipalidades do Estado; 

N. 149 De lO do mesmo mez, ao Secretario d' Agl.'icultuTa, solicitando providencias ur-
gentes no Pentido de serem tomadas as gotteirn.s existentes no edificio do Congresoo ; 

N. 150 D<J. me'lma data. no Secretario das Finanças, raquisitt\ndo pagamento de con tt's de 
expedient13 da camara ; 

N. 151 De 26 do mesmo mez, no Secretario da Agri:Jultura, solicitando providencins no 
sentido de ser reconstruido p~rte de um paredão pertenc,;nte ao edificio do Congreoso; 
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N. 152 De 31 do mesmo mez, ao Director da. Secretaria das ·Finanças, enviando a folha de 
pagamento dos empregados do. secretaria ; 

EM 1895 

N. I De 14 de janeiro,!.ao Director da Imprensa Official, requisitando a impressão do qua· 
dro da divisão eleitoral do Estado e enetdernação dos annaes e synop!e dos trabalhes da Ca· 
mara.; 

N. ~~ De 22 de tevereiro, ao Director do. Secretaria do Senado do Estado de s. Paulo, re· 
mettendo annaes e synopse dos trab!tlho:l da Camara; 

N. 3 De 4 de março, no sr. Ernesto Santos, agradecendo o blegramma em que noticia 
o failecimento do coronel Domingos Viotti; 

N. 4 Da 6 do mesmo mez, ao agente da E. F. Centr:ll em Laf~yette, pedindo :providencias 
no sentido de fazer chegarem a esh cidade doze volumes contendo as C[l.deiras pertencentes a 
esta reputição ; 

N. 5 De 5 de abril, o.o stenographo Arthur Rozemburg, marcando din e hora p9.ra o c:>· 
meço dos trabalho-3 da 1." sessão da 2,a legisbtura; 

N. 6 De 22 do 1mesmo mez, ao d::>E9mbargador João Braulio Moinhos de Vilhena, convi· 
dando-o e l\OS dem:,is membro3 de Tribunal e empregados respectivos para asssi~tirem á instal-
lação do Congre~so; 

- Identico ás demais repartições desta capital ; 
N. 7 De 23 do mesmo mez, ao Commandante Geral da Brigada. Policial, requisitando pra· 

ças para. attl3nderem ao servi~.o da casa durante as sassõe3 ; 
N. 8 Da 25 dQ mesmo mez, no Presidente da Relação, communicando a eleição dos mem-

bros do TL'ibun.tl Especial e bem ns3im a do~ da commissão julgadôra nos concursos de magis-
trados; ' 

N. 9-Da mesm~ data, ao dr. Bernardino de Lim1, communicando que a Camara o elegeu 
examinador nos concurses de magistrados; 

N. lO Da m~::sm:J.tlata, ao dr. A.fl'onso Arinos de Mello Franco, communicando que a ca-
mara o elegou oupplente de examinador nos concurses de magistratlo3 ; 

N. ll Da 29 do meJmo mez, ao presidente e agente executivo da camara municipal da 
Leopoldinl, enviando copia authentica do parecer n. 122 approvado pnr esta Camara; 

N. 12 De 3u do mesmo mez, ao dr. Adalberto Dia.s Ferraz da Luz, communicando que a 
Camara o elegeu examinador nos concursos de magistrados ; 

:N. 13 Dl mesm:l data, ao Presiilente da. Relação, communicando o eleição do dr. Adal· 
barto Ferraz para ~;ubstituir ao dr.. Bernardino de Lima. no logar do examinador nos concursos 
de m11gistr-ados ; 

N. H Da 22 Lle maio, ao Coronel Commanlanto Geral da Brigada Pdiciul, requisitando· 
mais 4 prr.çl.s pu•J. atten,forem ao sarviço da. casa e à. mauutencão da ordem publicl., 

N~ t:-. Do 18 de junho, ao <lr. fl'ra.ncisco José Coelho de Moura, communic'lndo que a 
Co.mara lhe conceueu n. licençJ. pedida; 

N. 16 D3 1. • de julho, á redacção d'O Paiz, communicando que esta Camara. incumbiu 
a resp,3ctiva l\Ies;\ de dlw-lhd pezames pelo fallecimento do M~rechal Floriano Peixoto. 

N. 17 De 3 do me>mo mez, ao Secretario da Agricultura, convidnndo-o e aos empregados 
d~ rcspec~iva repll'tl<;üo para a~.sistircm ás missas celebradas !JGI' nlma do MarJchal Floriano 
Peixoto. 

N. 18 De lO do mesmo rnez, á ~r·. d. Josina. Pcixob, romettendo copia authentica da 
act!l. relativa ú sossão de 1. ~de julho; 

N. w De 2~1 do rne~mo mez, ao Comman:lante Geral da Bri{l\ lo. Policial, fazen,io apresen· 
tar as praças que estavam á disposição da casa. ; 

N. 20 De 1° do ogosto, ao presidente da camara municipal do Carmo da Bagagem, remet· 
tendo os annae.~ relativos aos annos de 1892 a 1894. 

\ 
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OFFIGIOS 

Da Secreta.i•ia do Interior 

Rerr.ettendo a mensagem do dr. Presidente do Estad.o para insts.Ua.r-se a I.• sessão da 2.a 
legislatura do Congresso. 

Transmittindo copias das propostas da Congregação da, E~cola de Pharmacià. sobre revoga.-
ção de artigos do respectivo regulament~ e: augmento de preps.ratorios para a matricula no 
respectivo curso. . 

1 Remettendo copia da. proposta da Congregação do E:llternato do Gymnasio Mineiro sobre 
divisão de cadeiras. 

Enviando uma representação do c)nselho districtal da Fortaleza, pedindo verb\l pl.r& con· 
strucção de um predio destinado às suas sessões. 

Enviando uma representaglo da ca.mara. municipal da Leol!oldina sobre ar:sumptos muni. 
cipaes. · · 

Transm\ttindo um requerimento dii camnra munici11al do Fructal sobre reconstrucção da. 
respe~tiva cadeia, e. o de Mtmoel Gomes de Araujo, pedindo·indemnisação' por prejuízos sor-
fridos na construcção da ponte sobre o rio Verde, na estrada de Uberaba á Sant' Anna. do Para-
nahyba.. 

Remettendo a representação do director do Instituto Municipal do Fructal, .pedindo que 
se torne aDnual o. subvenção de 5:000$000, concedida ao referido estabelecimento. 

Enviando a proposta de força publica. 
Remettendo uma proposta do Internato do Gymnasio Mineiro sobre divisão de cadeiras do 

referido estabelecimento. 
Devolvendo informado, o requerimento da professora d. Rita Carolina To~res, de accordo 

com o parecer n. 17. 
Transmittindo o requerimento em que o major do 5. • batalhão da Brigada Policial, Nicolau 

Antonio Tassara. de Padua, pede contagem do tempo que serviu no exercito para os e:treitos de 
sua reforma. 

Envi\).ndo os requerimentos de A:fl\mso de Siqueira Ramos Cesar e Diogo de Olivei ~a Pinto 
Homem, officiaes da Brigada Policinl1pedindo contagem de tempo para os} e:lfeitos das respectivas 
reformas. J . 

Remettendo uma representação de habi,tantes do Morro de S. Sebt~.stião desta capital, soU• 
citando a. creação de uma escola primaria.. · 

Tro.nsmittindo o requerimento do alferes:.José da Silva Limoeiro, pedindo melhoria de sua. 
reforma. 

Enviando um requerimento em que d. Maria Virgem Avelina. do Amaral, professora do 
districto do Sucuri li, pede pagamento de seus vencimentos em exerciÓios findos e do tempo em 
que esteve em disponibilidade. , 

Enviando um requerimento de d. Isabel Alves de Freitas, professora do Onça, municipiD 
de Pitauguy, J>edindo adiantamento da quantia de 450$000 para ser ,a.pplicada ~nos reparos da.. 
casa em que funcciona a sua escola. 

Transmlttindo uma repre~entaçiio do conselho escolar desta. capital, sobre a creação de ca~ 
deira no Iogar denominado -Botatogo. 
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Remettendo o requerimento em que oldirector [do Gymnasio Baependiano pede verba para 
pa~amento da quota consignada na lei n. 98. . 

Enviando uma mensagem do dr. Presidente do Estado, solicitando credito para oocorrer ás 
«espesas com a execução da lei n. 50. . . 

Transmittindo uma representação do conselho escolar da Cachoeira do Ctmpo, pedindo 
transferencia da cadeira primaria dos Henriques para os Taboões. 

Remetteudo o requerimento em que o ca,itão da Brigada Policial, Francisco Jasé da !Costa 
<luedes, pede um anno de licença; 

Enviando uma. representação do Director da Escola Normal da Diamantina, pedindo a 
oreação de uma cadeira de latim, annexa á referida escola; 

Transmittindo um requerimento em :que o escrivão do I.· officio de Lima Duarte pede 
licença; 

RemAttendo o requerimento da professora do: Carrego do Anta, d.t Aurora Augusta. da 
Rocha, pedindo licença para: tratar de sua saude; 

Remettendo uma represent11ção da camara municipal de S. João Baptista, pedindo a de· 
cretação de medidas legislativas sobre recuperação de parte do territorio e augmento do re- • 
spectivo munlclpio ; 

Transmfttindo o requerimento do professor do C?rrego do Anta, Francisco de Assis Pe· 
reira Rocha, solicitando licença para tratar de saude; 

Enviando o requerimento em que o porteiro do Internato do Gymnasio Mineiro, pede 
sejam seus vencimentos equiparados .aos dos empregados de egual categoria nas Secretarias 
«e Estado; · 

Env:iando uma mensagem do dr. Presidente (do Estado, solicitando credito supplemen-
tar para soccorer ás despesas com a Secretaria da Policia; 

Transmittindo, acompanhado de documentos, um outro da camara municipal de Ubf!raba 
com relação ao privilegio concedido pela respectiva camara ao cidadão Joaquim venoso de 
Rezende; 

Remettendo livros de assignaturas de eleitores do município de Salinos, conforme requi· 
tou a camnra., 

Da Secret.aria. da Agrlcult.ura · 

Ecviando informado o requerimento da Companhia Nàvegação Sul Mineira, pedindo sub· 
venção para melhorar e manter o serviço a feu cargo; 
· · Transmittindo uma proposta do governo da Bahia para um accordo com o deste Estadc., 
no sentido de ser melhorada a navegação do rio Carinhanha; 

Remettendo informado um requerimento de Luiz Antonio de Oliveira e Castro sobre 
E. F. a entroncar-se em S. Sebastião de Maria una na. do Eipirito Santo e Minas; 

Devolvendo, devidamente informado,. o requerimento de Antonio Soaras de Azevedo Lobo 
e João Gualberto Martins da Costa, pedindo privilegio para uma E. F. que da do Espírito 
Santo e Minas no trecho de Santa Barbara. á Ponte Nova, và entroncar-ao na do Culethé; 

Enviando a mensagem presidencial, solicitando credito. para occorrer ás despezas com a. 
oonstrucção da nova capital; 

Tran•mittmdo informações em que o director do instituto ngronomico de Ihbira. mo3tra. 
não se prestar para o fim a que é destinado o proprio estadual existente na referida cidade; 

Devolvendo informado o requerimento dos concesslonarios da E. F. de Sant' Ann!.\ do Sapu~ 
cahy·mirim ao Piumhy, pedindo garantia de juros e outros favores; 

Remettendo uma mensagem do Presidente do E~tado, solicitando crodito para as de&pezas 1 
com a Juúta Commercial; . j 

Fazendo ver a necessidade da applioação de penas e medidas de ooerção:no sentido de evi- ! 
tar-se a prllpBgnção da zoonczes com relação ó. industria psstoril ; \ 

Enviando os informações solicitadas com relação á E. F. Paraopeba; 
Transmittinrlo informado o requerimento em que o cida•Jão Guido de Souza Nogueira pede ll!, 

garantia de juros de 5 o;. ~obre 300:000$000 pnra concluir a E. F. autorisada pela lei n. 3781 • 
Remettendo M informações ~úlicitadas sobre a reclamação feita por Manoel Gomes d~ 

Araujo, relativumente á ponte aobre o rio Verde, em S. Francisco de;Sales; 
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Enviando informações relativas ao pedido das camaras municipaes de s. Gonça.lo do Sapu-

cahy e dó Fructal11obre verba para cadeiras. · 

Da Secretaria das Finan1;as 

Enviando a proposta de orçamento !•companha.da de tabellas explicativas; 
Communicando que por decreto de 25 de maio ultimo foi approvado o accordo para a co-

brança do imposto do café ; 
Devol vl'nio, com a respectiva informação, a petição do colleotor de Juiz de Fora, sobre 

pedido óe abono em suas contas de aluguel de casa. em que fnncciona a escola primaria da re-
ferida cid,de; 

Trt\mmittindo uma mensagem do sr .dr. Presidente do Estado, solicitando credito a diversas 
rubricas dos orçamentos de 1894 e 1895 e approvaçíio do decreto n. 808. 

Do Senado 

Communicando não haver numero legal para a installação do Congres~o no dia determi-
nado por lei ; 

Communicando ja haver numero legal de Senadores presentes e designando o dia 23 de 
abril p1.1.rv. ter logar a installação do Congresso; 

Cornmunicando a eleição da re~pectiva mesa; 
Communicando a eleição dos Senadores que hrãJ parte do Tribunal Especial de que trata o 

paragra.pho unico do artigo 72 da Constituição ; 
Comrnunícando a eleição dos membros que farão pat•te da commissão julgadora nos concur-

sos de magistrados;· 
Convidando a commh~íio de camaras munioipa.es da Gamara para, de commum accordo, 

resolverem eobr·e questões relativa~ a leis municipaes; · 
Communicando ter sido rejeitado o projecto n. 33, da Camara, de 1894, sobre prorogação 

de prazo para exames de normalistas; 
Devolvenrlo o prrjecto n. 26, da Camara, dl 1894, sobre legitimação de terras public'ls, 

visto ter sido apprJva ia a unica emenda do Sanado ao mesmo offerecida; 
Communicando ter sido rehitado o projecto n. 44, da C11mara, de 1894, sobre divisão e 

demarc~ção de terras em que são interessados orphams, interdictos ou ausentes; 
Devólvendo, acompanhado de emendas, o proj~cto n. 14, da Camara, de 1894, sobre remoção 

de juizes de direito para comarcas de t,a entrancia; · 
Communicando ter sido rejeitado o projeoto n. 40, da Camara, de 1894, autorisando a des-

peza com linhas de correio no norte do E~tado ; 
Devolvendo, com emendas, o projecto:n. 43, da Camara, de 1894, creando o Archivo Pu-

blico;' 
Envian~o o projecto n. 52; do Senado, que trata dá creação de concursos regionaes, agrÍ-

colas e pastoris; · 
Remettendo o projecto n. 53, do Senado, autorisando-o governo a regularisar o serviço de 

tr~nsportas na E. F. Leop~ ldinn ; · 
Communical)do ter sido rejaitada a proposição de lei da Camara, de 1892, sobre E. F. que 

de Piumhy vá entronc~r-se na Oeste de Minas, em Clltalão; 
Devolvendo o projecto n. 47, do Senado, sobre indemnisação de paseagens a immigrantes, 

por ter sido rejeitada a emenda a elle offerecida pela C<lmara quantJ á Iettra b; 
Transroittindo o projecto n. 54, do Senado, sobre antiguidade de juizes de direito e des-

embargadoreE; 
. Communicando ter sldo approvada a indic1ção do sr. deputado Delfim Moreira, no sentido 
de se reunirem aq commissões de justiça civil e oriminlll das duas camaras para apresentarem 
um projeJto de lei proceRmal; , 

Devolvendo o projeoto n. 43, da. CiJ.mar<l, de 1894, que trata. da creação do .-'!rchivo Publico, 
por terem sido opprovadas unanimemente as emendas rejeitadas pela Camara; 
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Eavian1o a pr,oposição de lei n. 55, do Senado, sobre permanencia do Externato do Gym-
na.&b Mineiro em Ouro Preto; . 

Comm·milando ter sido rajeitado o projech n. 5, da Cam1ra, de 1895, sebre dispenaa de 
exhibicão de folha. ~orrida; 

Remett~ndo o projecto 56, do Sen11o, concedendo auxilio aos collegios sa1esianos existentes ! 
em Cachoeira do C;~.mpo e Ponte Nova; , .li 

Trc>na:nittiado o projecto n. 57, do Sen<J.do, creando nucleos coloniaes no Estado; ,I'. 

Devolvendo, acompanhado de emendas, o }lrojecto n. 6, da Camara, de 1895; · 
Envhndo o projecto n. 58, do ,_S;mado, subvencionando um cur.m annexJ á Escola de 

minas de Ouro Preto; 
Remettendo o pro jacto n. 59, do Senado,, que autorisa auxilio a qualquer em preza. de 

Opera Lyricl, que 83 proponha a dar espetaculos na. capital do Estado; 
Transmittindo o projecto n. 60, do Senado, sobre E. F. de. Uberaba ao Rio Grande, na 

Cachoeira do Maribondo. 
Communica.ndo ter sido enviada á sancção, sob n. 58, a proposição de lei desta C!lmara, n. 2, 

de 1894, conoe1endo perdão ao ex-juiz de direito de Philadelphia, bacharel José Carlos M:iyrink 
Pires Nabuco. 

Enviando o projecto n. 61; do Senado, sobre E. F.' enire a. nova capital e a estncã.o de 
Gonçalves Ferreira, na E. F. Oeste de Minas; 

Devolvendo com emendas o projeeto n. 4 da C&mara de 1893, ~obre a E; F. da Eitaç1b de 
Silveira Lobo á fazenda do Travessão. 

Enviando oe projectos ns. 6'?. e 63, do Senado, aquelle crea.ndo ·o Peculio Legll e este fa-
zendo modificação na Imprensa Oillcial; \ 

Devolven·lo acompanhado de emendas o projecto n. 4 da:.camara, de 1895, elevando a. i 
,onze o numero dos desembargadores da Relação do E~tl\do; 1. 

Devolvendo a proposição n. 6, da Ca.mara, de 1895, sobre força publica, visto ter sido 
approva.d!l. unvnimemente a emenda n. 2 offdrecida no projecto p:>r aquella camara; 

Remettendo o projecto n. 64, do Senado, concedendo aux:ilio á camara munieipal do Pi-
rang~. para o serviço de abastecimento de agua p:>tavel á referida cidade; 

Corumunicando terem subido á .sancção sob ns. 59 fl 60 os projeotos da Camara, de 1895; 
l!B. 3 e 9, aquelle mudando a epo'la tt~s sessões do Congresso e es~e conceden1o auxmo ás Es• 
colas Normaes de Itajubá, Serro e Sete Lagoas. 

Hemettendo o projecto n. 65, do Senado, sobre ·E. F. entre a( cidades de ·Theophilo 
Ottoni e Arassuahy; 

Devolvendo acompa.nha·los de emen1as o(projecto'l ns. 7. e 12 da Camara, de 1895, conce-
dendo licenç~ a diverws funooionarios de juat•ça; . 
. C<'mmunicando ter subido á sanção o projecto n. 50, do Senado, creando. 2.' vara de 

direito em Juiz de Fora, vidto terem sido approvadas as emendas ao mesmo offerecidas pela 
Camara; 

Enviando o projeoto n. 66, do Senado, regulando o serviço sanitario do Estado; 
Devolvenrlo acampanhado de emendas a proposição n. 13 da Camara, de 1895, reorganieando 

o ensino a.gricola do E•tado; 
Devolvendo acompanhadas de'•emenda as proposições de leis da Camara, ns. 8 e 17 de 1895 

e 31 de 1892; n primeira creando colonias correccionaes no Estado; a segunda. autorl~ando 
a reorganisação da Secretaria dt1s Finanças, e a terceira. regulando a concessão de privile· 
~ice; , 

Enviando o projecto n. 67, do Senado, autorisando a innovação do contracto celebrado 
com a companhia E. de F. Muzarnbinho; 

Communicn.ndo ter subido é. sancção, sob n. 62., a~proposiçãl)de lei n. 20, da c"'m!l.ra, do 
1895, sobre proceB.IO de causas oiveis e criminaes; 

De~olvmdo com emendas a proposição n. 15, da Camara, sobre innovação do contracto 
com~~ Bmcr, Iniciador de Melhoramentos, c1ncessionario,.da E. F. Rio Doce; 

Coli11numcando teremisido approvadns as emendas da. Camara ao projecto n. 61 do Senado 
tendo "ll" ·~~ubUo á saucção sob n. 63; ' ' 

PPdwdo que a Camara nomeie uma comm!ssão que com a do Senado delibere sobre 
uma iridJc.tçii~ apresentada pelo senador Carlos Ferreira AI ves· 

·' , 
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De volvendo com emendas a proposição n. 14 da Camara, de 1895, orçando a[recei ta e fixando 
a despeza para o exercicio de 1896; 

Communicando ter sido rejeitada a proposição de lei da Camara, n. ~30, sobre serviço de 
estatística judiciaria, annexo á secretaria da Relação; 

Communicando ter sido convocado o Congrllsso para o dia 22 de jul):lO, afim de dar posse do, 
cargo de Vice-presidente do Estado ao !lr. senador João N;lpornuceno Kubitschek; 

Devolvendo acomp&nha.,1a de emend&B o propoabão de lei n. 10, da Ca.mnra, de 1895, 
fazendo alt~<rações no Gymnaaio Mineiro; 

En vitmdo o project3 n. 6!'!, do Senado, fazendo alter"'ções na lei n. I lO de 24 de julho de 1894; 
Communicando ter sobi<io á sancção sob n. 64, a propos·ção de lei da cnmara, n. 26, de 

1895, tornando extensiva nos professores e lentes estaduaesa dispuslção doiart. 4." da lei n. 100 
de 1894; 

Devolvendo com emendas a proposição de lei n. 31, da camara, de 1892, sobre conces.~ão de 
privllegios; 

Comínunicando terem subido à sancção, sob ns. 65, 66, 60, 68 e 67, as proposiçõ~s do leis da 
Camara, ns. 14. 17, 66, 25 e 38, de 1895, a 1. • orç:J.ndo a x·ect:ita e fixando a d.ospezc. p!lra o 
exercício de 1896; a 2.• reorganiMndo a. Secr~taria das Fin11nças; a 3.• regulan,l.o o serviço 
~Sanitado do Estauo; a 4.• relenndo de multa os !lrrendata.rioa de terreno.s diamantinos, e a 
5.a autori$ando o gvverno a garantir aos municípios invadidos por moltstio.s epidemicas o 
emprest1mo da quantia necesaaria aos respectivos saneamentos. 

De Depu.t.ados 

Do sr. Faria. Lob•Ü·), enviando o seu diploma de representante da 4.a circumscripçi'io elei. 
toral e cornmunicando não poder comp<>recer ásse~sões, por incommodo de saude em pessôade 
sua família ; 

Do sr. Souza Mo•eira, enviando o seu diploma 1e representante da 5.• cit·cumscripção 
viato não poder cumparecer ás primeiras sessões, por doente; ' 

Do sr. S<~turnino o.mus, remettendo o seu diploma do:~ deputado eleito pela 4.a circum. 
scripção eleit~ral do Estado; · 

Do ~r. Camillo Suares Filho, communiclndo deixar de comparecer ás sessões rPOl' alguns 
dias, por mótivo de forç•\ maior; 

Do sr. Eduardo Ph~tentel, no mesmo sentido; 
Do ~r. Gonzaga da Silva, idem; 
Do sr. Juvena.l Penna, idem; 
Do sr. Benvenuto Lobo, idem; 

De ~amaras municipaes 

Oa de CQmbuhy, sobre a conveniencia do restabelecimento das aposentidorias. 
Da de Paracatú, no mesmo sentido. 
D<1. do S. Sebastião do Paraíso, transmittindo uma reclamação de João Paulo de Lima sobre - \ ) questao de impostos. . ., 
Da de Barbacena, sobre a creação de uma. Cll.deira primaria no logar denominado- cu-

nha'l. 
D~ de Pouso Alto, enviando a o.cta da installa.ção do Lyceu «Conceição Pcuso~alten~e» e pe-

dindo a protecção do C \ngresso p:tra o referido estabelecimento. · 
Da da ,Conceição, p~dindo interpretação ,das disposições contidas no art. 80 § 2. • dll lei 

n. 2. 
Da do Espírito Santo de Guarará, enviando um protesto de contribuintes sem contr-a 0 im-

posto de 5 9/o lançado em ca~as de aluguel. 
Da de s. Domingos do Prata, enviando copia das l\lterações nos respectivos e8t11tutos pela 

nssemblell. municipal. 
D~ da Viçosa, remettendo reclamações de contribuintes Eeus sobre leis municipues e sobre 

impo~tos. 
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Da da Conceição, fazendo consulb ao Congresso sobre o modo de fazer-se a eJbrança do im· 

posto de transmissão de propriedade int<~r-t~it~ol. ~ 
Da de Lavras, }!edindo a creação de cadeira no Porto dol Mendes e verba para construcçao 

de casa de instrucção no municipio. 
Da de s. Sebastião do Paraiso, sobre approvação de contas do ex-agente e~ecuUvo pela as· 

seroblea municipal. 
Da de s. João Nepomuceno, en·Yiando uma reclamação de cc..ntribuintes contra a resolução 

que alterou a divisão administrativa do mnnicipio. 
Da de p iumby, transmittindo uma reclamação de seus contribuintes contra o imposto de pe• 

dagio da ponte dos Mottas. 
Da de cabo Verde, enviando para ser resolvida pelo Congresso a lei sobre impostos munici· 

paes suspensa pela assemblea municipal em virtude de reclamução de contribuintes. . 
Da do Patrocínio, fazendo . ver a necessidade da revisão da constituição na pa.rte referente a 

aposentadoria dos funcclonarios publicos. 
De de s. Gonç!llo do Sapucahy, pedindo verba p!ira os concertos da respectiva cadêa. 
D<~. do Turvo, f~zendo ver a Mceesidade da desapropriação da ponte sobre o rio Grande na 

estrada que vae para S. João d'El-Rey. 
Da de Montes Claro:I, enviando uma representação de moradores da la:zenda -Baixa, pe. 

dindo a creação de uma cadeira primaria. 
Da do Piranga, fazendo ver a necessidade de uma cadeira primaria no Jogar -Taquarassú, 

districto do Pinheiro. 
Da de Passos, solicitando a restauração das c9.deiras de latim e francez da respectiva ci· 

da.de. 
Da de Jaguary, solicitando a decretação de uma lei que autorise a cónstrucção de um ramal 

ferreo, que, partindo de Pouso Alegre, vá entroncar.se na Bragantina, no Jogar denominado-
custodio Manco. 

Da do Pomba, sol' citando medidas relativas ao saneamento das cidades e povoações da 
matta. 

Da mesma camara, fazendo ver a necessidade do entroncamento da estrada de ferro Alto 
Rio Do~c na da Leopoldina, a partir da estação daquella cidade em demanda das povoações de 
Santo Antonio dos Silveiras, Mercês e BQmflm. 

Da de Paracatu, pedindo o pronunciamento do Congresso sobre a conetaucionalidade da 
lei ri. 6 da respectiva camara; 

Da de Araesuahy, pedindo uma subvenção para o Lyceu de Artes e OIDcios existente na 
respectiva cidade; , 

:Da de Cambuhy, mostrando a necessidade da oreação de cadeiraa primarias em diversos 
pontos do municiplo; 

Da de Uberabiuha, enviando uma reclamação de contribuintes seus contra disposições de 
leis da respect1 va camara; 

Da de Lima Duarte, remettendo um officio de Manoel Victor de Mendonça, acompanhado de 
documentos relativos á. questão de divisas entre o município respectivo e o de Barbacena; 

Da de Pium.by, expondo e pedindo solução ás duvidas suscitadas com relação ás divisas de 
seu mun~dpio com o de Bambuhy; 

:Da de Santa Rita de Cassia, chamando a aUençã.o do Congresso para o requerimento de 
·José Carlos de Sant•Anna sobre a E. F. que da cidade de Lavras vá ter á respectiva ci· 
dade; 

Da de Cabo Verde, polindo auxilio para canalisação d'agua potavel; 
Da da Bagagem, pedindo doa.;;ão de um proprio elJtadual existente na referida cidade; 
Da do Prab, solloitan1o auxilio para con trncção de um editlcio destinado á Instrucção 

Pública; 
Da mesma, solicitando a construc.;;ão de cadea; 
Da de Bambuhy, fazendo ver que pertence ao aeu municipio o districto de s. Roque, dis· 

pubdo pela municipalidade de Piumhy, e :Pedindo ~ejam respeitados os seus direitos, na forma. 
da lei; 

Da do Alto Rio Doce, enviando apontamentos para rectificação de divisas do seu muuiclpio 
com o de Barbacena; 
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va do Prata, :pedindo, em nome do Clnb Aux\liador Beneftcente, um auxilio para oon-

strucção de um (ldiftcio destinado á Instrucção Publica; 
Da do Ri.o Branco, remettendo um exemplar de seus estatutos para que o Congresso possa 

resolver sobre o recurso interposto pela. respectiva assemblea municipal; 
Da do Machado, enviando copia do contracto para a publicação dos respectivos trabalhos e 

iem assim do parecer relativo á11 suas contas; 
D~ de Sab11rà, enviando v.ma. petição em que o padre Francisco de Paula Lopes de Alvarenga 

pede doaçãO de um predio que foi do dr. Antonio Casimiro da Motta Pacheco para. o asylo 
de~~tinado 6 pobren; ' 
. , Da. de Ouro Fino, pedindo providencias contra a invasão do territorlo mineiro por auto-
ridades paulistas do E•pirito Santo do Pinhal e Soocorro. 

De conl!!lelhos distrlc'taea 

Do de Campo Mystloo, pedindo providencias o:mtra a Invasão do territorio mineiro por auto-
ridades paulisbs; 

Do de Pinheiros, município do Piranga, fazendo ver a necessidade da creação de uma ca· · 
à.eira primaria no logar denomtnado-Taquaras~n; 

Do da cidade de Passos, solicitando a. restauração das cadeiras de latim e francez na. 
mesma cidade; 

Do de Pochrane, município de Manhuassú, representando sobre a. necessidade da oonstruc· 
Qão de pontes; 

Do do Rosario, município de Juiz de Foro, l!!ollcihndo a creaçã.o de cadeiras de instrucçi.o 
primaria; 

Do de Campo Mystico, fazendo ver a necessidade da. construccão de uma estrada que 
ligue o respectivo districto á cidade de Ouro Fino. 

De dlverao~ 

Do juiz de paz de Campo Mystico 11obre invasão do territorio mineiro por autoridades 
do Estado de 5. Paulo; 

Do delegado de policia de Campo Mystico sobre o mesmo assumpto; 
Do dr. Bernardino Augusto de L\ma.. agradecendo a sua eleição para o cargo de examina· 

àor nos concur11os de magistrados, visto ter aceitado egual cargo por parte do Senado; 
Do agente executivo do municipio da Palma, communlcando ter assumido o exercício de 

seu cargo; 
Do ageut~:~ executivo do municlplo do Alto Rio Doce, solicitando a construcção de 

cadêa; 
Do agente executivo do municlpio de Cabo Verde, pedindo 7erba para. construcção da 

ponte sobre o rio Verde; · 
Do mesmo, solicitando' a restauração das cadeiras de latim e trance~ da r~spectiva cidade· 
Do agente executivo do município de Pitanguy, pedindo li. construcção de uma. E:. F. ~ue 

ligue a nova capital à Oéste de Minas, entroncando-se na estação - Gonçalvel'l Ferreira; · 
Do da camara. municipal de Alvinop:>lis, mostrando a. necessida.de\de. construcção de uma 

estrada de rodagem entre aquella cidade e Santo Antonio da Va.rgem Alegre· 
. ' . 

Do ·1. • juiz de paz de Perdões de Lavras, transmittindo um requerimento de Honorio José 
Freire e sua mulher sobre tra.nsferencia de sua. fazenda; · 

De ha~itantes da cidade da co_nceição, pedindo verba para. canalisação d'agua ]lota.vel.e 
construcção de uma casa de detençao; . 

De Pedro Manso Pereira, enTiando uma relação llobre a estatística do plantio de café no 
município de Dores de Indaiá, a.ftm de que a. E. F. de BAilo Horizonte á Oeste de Minas vá. 
tocar á referida cidade; 

!11. c.- 4 
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De Augusto de Alme!do. Mago.lhiie3 e outros, pedindo moditloa.Qão do. lei n. 98 B de 17 
de julho de 189'; 

Do conselh'> districtal de S. João do Farias, pedindo providencias contra o e3bulho de seu 
direito de representantes do povo por puta da respectiva. c!l.mara municip!ll; 

Dl camara municipal de S. Gonç!l.lo do S!lpUc!l.hy, parlinJo garantia. de jtU03 pa.ra 0 ramal 
ferreo quo da,Campanha. vá. ao ponto mais conveniente do rio Sapuca.hy; 

' DI) conselho districtal de s. Domingas do Rio do Peixe, pedindo verba. para. a. c:mstruo-
ç~o de um edificio para as respectivas escolas publioil~i 

Da. cama1·a. municipal de Itll.bira, solioita.udo a creo.ção da cadeiras de preparator10s para. a 
matricula n-:> Instituto Agronomico; 

De h!l.bitantes da Cachoeira Torh de Ita.vera.va, pedindo a. creaçito de eade~ras prima-
rias; 

De eleitore9 e negociantes do dietricto do Fonseaa, padindo auxilio para. construccão de 
casas onde tunocionem as respectivas escolas primarias; 

D<1. camara municipal de Barbacena., remettendo documentos sobre divlsas d~ teu munlci· 
pio com 0 de Lima Duarte; 

Da de Leapoldina., f>lzendo ver a necessidade de ser levada. a. ef!eit~ a parte da mensagem 
presidenc1al relativa. no saneamento da. zona da matta.; . 

De h&.bitantes do loga.r denomlnado-Itaoca.-municipio de Ayuruoca, pedindo a creação de 
uma escola. primaria; 

Do conselho dlstriota.l da. Conceição do Turvo, pedindo verba para canalisação d'agua. poto.-
v'el; 

De estudantes de preptratorios desta. capitll, pedlndo-passe-pllr& a commissão que irá re-
presentai-o~ perante o aon~resso Feder.il no sentido de !ler Miada a refllrma e sobre assum-
ptos atmentes e;;a respectivos exames; . 

Do ccu·et'ho districtal do Lamim, pedindo verb& para. construcoão de um edificio de~tinado 
~ t·e~pecti v as sessões; 

Da juiz do paz de Be\lo Horis:>nt9 mostrando o. necessidade da oreação de uma. cadeira 
prim~ria no logar-Pampulha; 

D;~. mesil. üdministriitiva da c111a de ol\ridado de Sl.bará, pedindo uma. verb~ especial dM· 
tinada no respectivo esbbelecimento; 

Da cama.ra municipll de Montes Claro~. peiindo verbl: pa.ra. con~truccão de DOnte no rt .. 
beirão do Riachão, n0 de Pa.cuhy e Atoleiro; 

Do conselho distrital de S. Sabfl.stlão do Cut'r!l.l, p~dind::~ crMçi.o de oa1eira. no povoadJ 
denominado-Serra. Negra; 

De contribuintes do municipio de Pitanguy, reclamando contra impostos~ 
Do agente executivo municipal de Pouso Alto s .. brecreloçib e conver~ão de cadeiras pri .. 

marias; 
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Do subdelegado de :policia do districto da. Cilno9ição do Turvo, fc~.zend() ver a necesgidlde 

da cont trucçã1 de uma casa de detenção ; 
. De contribuintes municipaes de S. Joli·'l Nepomuc9JlO, fc~.zendo ver a illegalida.de da:aotual 

camara; 
De habít!lntes do logar denJmina.do-LugoinM-municipio de Montes Claros, pedindo a. 

oreação de uma. cadeira; 
De habitantes de Perdões de Lavras, sobre transterencia. de cadeira. primaria; 
De habUantes da povo3çio dos Fernandes, m~nioipio de Marianno., solicitando a creação 

de cadmrl primaria; 
o~ habitantes do Retiro dos Perdões, pedindo suppressão da cadeira do sexo masculino e a 

conversão da do Eexo feminino em mixta; 
Doconseího districtal de S. João Evangelista do Peçanha, p~dindoverb1 para. constr~cQão 

de edificio destinado ás respectivas e:colas; 
Da camn.ra municipa.l de Sete L11goll! sobre a rec :nstrucção da ponte do Jequittbá no rio das 

Velhas; 
Da ml'lsma, fazendo ver a necessidade dl Me!1Q1ío de uma c!l.doirl! na. povoação do Fortuna· 

. ' De habitllntes de S. Jos6 la llh'\ Alegre, municipio de Arassua.by1 pedindo a creação de 
cadeiras prima•rios; · 

Do conselh·) districtnl de Forquim, p~dindo verba para c1nalisação d'agua pot&vel;' 
Da camara rnunic:ptl de Aragu!lry pedindo a cres.ção d11 uma segund11. caieira. primaria 

· na referida cidade; 
Da !Ilesmo., pedindo autilio parJ um collegio que pretende funie.r; 
Da mesma, mostrando a. oJnveniencio. de serem restabelecidas as aposemh.dorias; 
Do habitante• da. Sert•a do M~rinlu, p1iindo a. cre\çio de c11deira primaria; 
Da camara rnunicip:J.l do Pará sobre a conveniencia de se encaminhar para aquella. cidade a 

E. F. que tem de ligar a. futura capital á Oeste de Minas; 
Do conselho distrlcto.l doS 1nta Rita do lbitipoc• sobre confficto de a.ttribuições com a camara 

municipal de Barbacena; 
Do conselho escolar de S. Geral!lo, pedindo verbl p!l.ra o forneci menta de mobilia e livros 

ás escolas do respectivo distrioto; 
D& camara rnunioip&l do Carmo da Blgagem, p~dindo seja con11ignade. verba no orçamento 

para conservação das e~tradas elltaduo.es que plartindo de Uberab<J. viio a Parao!l.tú. 
Da mesma camara, propondo-se a construir um ediftcio para aa escolas respeotivas,entrando 

o Estado com a metade dail despe~as. 
D:> conselho districtal da Lage, pedinco uma quota para oonclu~ão da casa de detenção do 

refarido districto. 
Do de Braz Pires, pedindo a creação de uma c!.deira prim:~.ria úa referida localidade. 
Do de Cambuhy, pedindo a creação de cadeiras primarias em, diversos pontos do município. 
Do de Joaneaia, fazendo var a necessidade de uma ponte sobre o rio Santo Antonio, entre 

aquelie districto e o dlils Braunas do município de Guanhães. ' 
Di cAmara. municipDl do Rio Branéo, pedindo auxllio plra promo~er-'o ~í:!}eamento d&. re-

spectiva cidade e do districto de S. Geraldo. ' 
Do conselho districtal do Campestre, pedin,lo uma verbr. de 4:000$000 psra. const1•uc~;ãl) i1n 

acquisiçfio de um predio destiníl.do á instrucção publica. 
, Da hab\tl}ntos de Santo Antonio. da Vargem Alegre, mtinicipio de S. Domingos do Prata 

solicitando a oonetruc.,:ão de pl'edlo par~ as respectivas escolas primarias. ' 
Da o~omara municipal de Cambuhy, solicitando a construcção de um!\ via.-ferrea que ligue 

seu município a centros cmsnmidore&. 
. Do agente executivo do munícipío de P1tanguy, pedindo a construcção de uma e~trada de 

ferro que ligue a nova capital á Oeste de Minas, entroncando-se na estação «G;msalves Ferreira». 
D11 mesa adminibtrn.tiYa da Santa C3.,;!.'. de Misericordia de Passol!l, wlicitando um auxilio 

para a construcçã() de um ediftcio de3tinado ao rtlcolhimento da pobreza. 
Dl CIHllll.l'Q municip:\1 de TirJ.dentes, solicitan1o a f:lreação de cadeiras de instrUí.'IÇã•) pri~ 

ma ria. 
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Da do snntn. Luzia do Rio das Velhas, fazendo ver a neceseid~de da creação de uma escola 
agricola no districto de Mattosinhos. 

Do comelho districtal de Lençces do Rio Verde, pedindo o. creação de cadeira primaria. 
Da camara municipal do Rio No ~o. pedindo auxilio para a construcção de uma casa de 

caridade na referida cidade. · 
De f~zendfliroll do municipio de s. Gonçalo do Sapucahy, solicitando garantia de juros para 

o ramal dustrada de ferro Muzambinho, que partindo da Campanha vá ter ao rio Sapucahy. 
De habitante~ da Cachoeira do Kàgado, municipio de Juil de Fora, solicitando a creação de 

uma caddra de lnstrucção primaria. 
Do conselho distriotal de Campo Mystico, pedindo um auxilio de 10:000$000 para a constru· 

cção de uiL edlficio destinado ás suas sessões: 
De habitantes. do Vigario da Vara. munioipio de Santa Barbara, pedindo a creação de uma 

cadeira primaria na referida localidade. 
Do conselho dlstrit~tal do Jequlry, pedindo auxilio 'para canalisação d'agua potavel. 
De profe~sores de instrucção'primaria do municipio do Romflm,·eolicitando augmento de 

vencimentos. · 
'De habitantes da }lovoação de S. Domingos, municipio de Mar de HE~spanha, solicitando a 

creação de cadeiras de instrucção primaria. · 
De habitantes da Serra Nova, município do Rio Pardo, pedindo casa para instrucção pu· 

blica e Cl'eação de cadeiras primarias na referida lccalidade. 
Da. ca.mara. municipal do Carmo do Parnahyba, pedindo a decretação de uma lei que firme 

0 e1l'eito legal do orçamento por e lia decretado. 
Do conselho districtal do Espirito Santo dos Peixotcs, pedindo auxilio para a construcção 

de uma casa: de correcção. 
nos tunccionarios de justiça da comarca de Araguary, representando sobre a necessidade 

'da conclusão da respectiva cadêa e construcção de um!1. sala para auas audienciaa. 
, Da Bernardo Alfredo Amblard d'Arena, protestando contra a pretenção de James Wells re· 

!ativamente á exploração de terrenos diamantinos. 
Do conselho escolar da cidade do Pará, pedindo a creaçüo de c'\deir&s de instrucção p ·i ma· 

,ria na referida cidade. 
Da ca.mara municipal de Sete Lagoas, solicitando a cree.ção de uma cadeira de instrucção 

primaria. 
Do presidente do conselho dtstrictal de Inhaumo., pedindo a creação de cadeira primaria no 

logar denominàdo-:Ma.rlos. 
De habitantes do Tabolelro Grande, solicitando a creação de uma escola nocturno. 
De habitantes de Inhauma, pedindo verba para cana:Ihação ü'ngua potavel. 
Do Club da Lavoura de Angustura, contra o im}losto de 11 °/o sobre o café. 
Da camara. ,municipal do Carmo da Bagagem, contrn o projecto que tornou franca e livro 

de pedagio à ponte sobre o rio des Velhaa, que liga o seu municipio ao do Sacramento. 

Requerimentos de parte~ 

De Agostinho Jcsé dos Santos e outros, propondo·se a tratar da acclimação e cultura d11. 
syphonif.l elaetica. e outros vegetaes. 

De James W. Wells, pedindo privileglo para explorar e minerar diamantes na zona com· 
prehendlda entre os rios Paranahyba., do.q Velhas, Quebro. Anzol e a Serrt\ da Canastra.. 

Do porteiro da Escola de Pharmacia, pedindo equiparação de vencimentos. 
De Verdni Albino, dlrector· da. companhia lyric~ itallanl, pedindo um auxilio de 10:000$000 

para trazer a llUa companhia r. esta cn.pltnl. 
De Antonio Feliclo Magaldl, pedindo privilegio para clplorat• neste Eéto.do a extrncçiio e 

preparação d~ oleo de palmeiras. 
·· De Alberto:suva. & Comp., pedindo lEen\ão de impcsfos pr;ro. os lrcductos importados para 
aua lndustria coramica. 
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De F. Paranho~. propondo-se a estabelecer cinc:> granjas modelos para o desenvolvimento 
da industria pastoril. 

De Antonio Caetano Rodrigues Horta, collector de Juiz de Fora, pedindo. seja abonado em 
suas contas o aluguel da casa em que funccio:aaa escola primaria da referida cidade. 

De Olympio Clementino de Paula Corrêa, profeEsor da cid~e Leopoldina, pedindo contagem 
do tempo que exerceu o mngisterio particular. 

De Jose d!l. Silva Ab., advogado na cidade de Lnras, pedindo pagamento de honorarios por 
processos crimes em que decabiu a justiça publica. 

Do dr. Antonio Nogueira Penido, pedindo garantia de juros para. a construcçã.o da estrada 
de ferro de Santa Barbara do Rio Novo. ' 

De Luiz José de Cerque ira, escrivão de orphams de Itapecerica, pedindo licença para tratar 
de saude. 

De Miguel Teixeira Guimarães, pedindo indemnisação da quantia por elle despendida com 
a construcção da ponte sobre o rio Grande. 

De d. Josephlna de Araujo, inepectora da escola normal de Ara.ssuahy, pedindo equiparação 
de vencimentos •. 

Dos empre~ados da portariA do Externato do Gymne.slo Mineiro, :pedindo equiparação de 
vencimentoo. . . 

De Francisco Januuorlo de Magalhães Partilho, escrivão do jury . de S. Paulo do Muriabé, · 
pedindo dous a.nnos de licença. . 

De d. Esmeraldina Candida de Oliveira, p~.dindo pagamento do tempo eni que regeu pro-
visoriamente a cadeira. de Agua Limpa, municipio de Campo Bello. 

Do bache.rel José Mari11. doi! Campos Cordeiro, julz de direito de Cahguázea, sollcibndo a 
prorogação da licença concedida pela lei n. 86. 

Do bacharel Agostinho Penido, pedindo uma recompensa pelo invento de seu methodo de 
ensino. 

Do engenheiro Arthur Thiré, pedindo privilegio para uma estrada de ferro que dl' Villll 
Nova de Lima vá á estação de Honorio Bicalho, mediante os favores da lei ó. 111. 

Be Francisco Gonsalves Rodrigues Lima. e outros, -pedindo privilegio para montarem usinas 
para. extr~c0ão ae oleos de selllentes oleaginosas nos municípios de Sabar6. e Santa Luzia do Rio 
das Velhas. · 

De d. Re~linn. Teixeira de Sousa, inspectora da eEoola normal da DiBmanttno., pedindo 
eq_uiparacão da vencimentos. 

De Manoel Lino da Costa Braga, pedindo -privilegio para explorar e extra.hir gomma.s e re· 
sinas em t11rras devolutas do Estado. 

De Porflrio Ricardo da Costa, residente no Prata, pedindo uma gratiflcação por haver leccio-
ll.o.do particularmente mais de 35 annos. 

Da companhia Estrada de Ferro do Por\o Novo do Cunha a Rio Pardo, solicitando o seu pro-
longamento até o dlstricto da Piedade. 

De Jo~é Balbino de Noronha e Almeida, pedindo um auxilio pecuniari0 para o dese-nvolvi· 
mento da industrià da seda. 

Do engenheiro Jo~é Martins da Silva, propondo,~e a construir a estrada de ferro da estação 
da Saude à cidade da Itablra. 

Do engenheiro Henrique Augusto Kingston, pedindo privilegio para uma estrada de ferro 
que ligue as cidu.des de s. João Nepómuceno e Leopoldina. 

De Cuatodio Netto & Comp., pedindo isenção de impostos para a ma.teria. prima importada. 
para a fabrica de sabão e velas estearioas por elles fundada na cidade do Rio Novo. 

De Emílio Bre.ndão, pedindo interpretação das leis ns. 18 e 72. ·\ 
Da empreza -Viação do Brasil, pedindo innovnção de seu contracto. 

, De d. Francisca Baptista Carneiro, viuva de José da Silva Fernandes, pedindo r('paração da 
injustiço. de que foi victima com relação á construcção da. ponte sobre o rio ds.s Velhas, entre 
s~ Miguel e s. Seba\ltião da. Ponte Nova no lagar denominado- Pontal. 

Da profess•m. dv. Barra., neáta capito.I, protestando contra injustiça. que soffreu e pedindo 
pagamento de ~eus vencimentos durante o tempo em que eeteve avulsa. 
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Das adjunta• da escola normal da capital, pedindo serem respeitados os !eus· direitos e 
equiparado3 os seus vencimentos aos das inepectoras. . 

De Antonio José Mathias, pedindo transferencla de sua fazenda do districto de S. Jose do 
Barrcso para o da Concei~o do Turvo, município do Piranga. 

De Q11intiliano José da Assumpção e outros, pedindo auxilio }!ara construcção de um theatro 
na cidade de Campo Bello. · 

De d. Francisc!l. da Conceição Ferreira, profe1sora de instrucção primaria na capitll.l, pll· 
dindo um anno de licença para tratar de saude. 

De Pedro Luiz Alves e outros, denunoiaado o conselho districtal da Lagoa Formosa de Pa· 
tos, por f<Alh de exacção no cumprimento de deTeres. 

De Aureliano Augusto de Asai9 Toledo, escrivão de orphame do Rio Preto, pedindo 4 anno• 
da licença para ·tratar de sua •aude. 

De d. Adelina Franai&cil. da Cruz, pro!esllor& em S. Caetano do Chopotó, pedindo um anno 
de licença para tratar de sua saqde. 

De d. Maria Vicentiua, profes~or& da escola denominada- Eacola D. Franci•ca Botelho-
destinada á educação dt orphans, {lt'dint!o equiparação de seus venCimentos aos do• profe!Sores 
normalietas. 

De José cas3iano Moreira e Maria Ferreira da Costa, proreesores de No.!ea Senhora do Porto 
de Guanhães, pedindo augmento de vencimentos. · 

Do engenheiro João Martins da Silva., propundo·•ea fundar no sul de Minas uma fabrica. de 
vid~os, mediante flivore; do Estado. 

De Ml\noel Ferreira da Silva, }'rofessor da oidade de Lima Duarte, pedindo indemnisação do 
tempo em que exerceu o cargo de promotor da juutiça da referida comarea, , 

Da d. Claudiana Augusb de Macedo, pedindo uma. pan!ão para sua. subsistencia o de seus 
filhos. 

De Adolpho Leon Teixeira, solicitando autorisação em lei para firmar contraoto relativo ao 
desenvolvimento da induetria vinícola no Estado. 

Da Ernesto da SilTa e Olheira, ex-collector de Uberaba, pedindo restituiçio do alcance de 
4:868$591. 

Do sr. deputado Francisco JosQ Coelho de Moura, solicitando licença pelo re11to do tempo da 
presente iessão. 

' ; 
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DE 

DIVERSAS COMMISSOES PERMANENTES 

~ . . 
6 ' 
~ Acham-se pendentes de solução das commissões permanentes abaixo mencionadas as seguiu-., ' teg peças: 
• ·o 

~ 

j Da de obras publicas, vla~ão Cerrea, etc. 
iii 
o ' ·a 

i OFFIOlOS 

;iDe Pedro Manso Pereira, enviando uma estatística sobre o plantio do café no munic1pio de 
Dores do ~ndaiá' e pedindo que por alli passe a E. F. de Bello Horisonte á E. F. Oeste de 
Minas. ' 

Do Secretario d' Agricultura, transmitttndo informado o requerimento de Guido de Sousa 
Nogueira., em que pade garantia de juros para a E. F. a.utorisado. pela lei n. 3781 de 1889; 

Da camara municipal de Santo. Rita de Cassia, pedindo attenção do Congresso para a E. J!. 
que de Lavras vá áquello. cidade, requerida pelo cidadão José Carlos de Santa Anna; 

Do Secretario d' Agricultura, enviando informações pedidas sobre a E. J!. Parao-
peba; · · 

Do mesmo, transmittindo informada uma proposta do governo da 'Bahia para um accordo 
no sentido de melhorar-se a navegação do rio Carinhanha.; 

Do Governo, transmittindo, por copia, os contractos celebrados com a. companhia Bahia e 
Minas, l:)edidos por esta camara.; . · 
' Do conselho districtal de Campo Mystico, sobre a necessidade de uma estrada que ligue 0 
respectivo diBtricto á cidade de Ouro Fino. 

s. c.- 5 

' I 
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Do Secretario d' Agricultura, infoymando o pedido de Antonio Soares de Asevedo sobre E, 
F. da S~ntt\ Be.rb:ml. ao Cui.e thé • 

REPRESENTAÇÕES 

Dil. camara. municipal de Jagu~ry, pedindo a decretação de um ramal ferreo de Pouso Ale· 
gre a entro!lcl\r-se nn estrada Bro.gantina; 
' Dos fa'le:Jdeiros do municipio de S. Gonçalo elo So.puca.hy, soli~.itando garantia de juros pata 

o rlm'll d<J. E. F~ de Munmbiuh() que da Ca.mptnha vá termin!l.t' no rio Sapucilhy; 
Da carn;J.ra municipal de Cnmbuhy, pcdinde a decretnçi'io de urna E. F. que ligue o seu mu· 

nicipio a centres consumidores; . 
D::~. cnmarr. municipal uo Peroba, ~obre a conveniencia do' entroncamento da E. F· Alto RlO 

Do~e ua E. F. Leopoldinn., partindo dl\qUBllfl cído.de; 
Da camaro. munlcip~l de S. Gonçalo do Sspucahy, pedindo g&rantia. de juros pl'.rl\ o ramal 

ferrw que do. Campanha và ao ponto m&h cmveniente do rio Sapucahy; 
DJ dr. Ant'Jnio Ncguoira Petlido, pedindo g!H'&ntio. de jurC!s pc.ra. o. con&trucção da E. F· 

de St>.ntn narb~ra ao Rio Novo; , 
Do agente executivo d~ ct\mnrn" municipal c c Pitailguy, pedindo modificação ~o projecto 

n. 85, do Stnado, rela.tivameJJta á E. l?. que lign a. nova capital ó. E. F. Oeste de Mmas; 
D3 con:Jelho districtal do Jonnesia, put indo tt construcção de uma ponte sobre o rio Santo 

Antonio, <:mtx•e r;quelle districto e o de Nosw. Senhora do Arnpa.~o das Braunos. 
Da c:lma.ra rnunicipr:.l do Pará, füzendo v r: r a convenienCJa do se encaminhar áquella cidade 

· a E. F. quo tem de lignt• o. futuru to,pital áOetito de Minas. 

REQUERI!.IENTOS 

Da Arthur Thiré, pedindo privilegio para uma E. F. que de Vill!'l Nova de Lima và ô. eab· 
ção de Honorio Uica.lho; · 

Do engenheiro José Martins da Silva, propondo-se o. construi "r uma E. F. da Saude á ci-
, dade de lto.b~ra; 

Da Antonio SJa res de Asovedo, pedindo urna E. F. que de Sant?. Barbara vá ao Cuie 
thé; 

PROJECTO 

Projecto n. 123 de 1805 sobre ~uxilio á construcção de linhas ferreas. 

RI~PRESENT i\ÇÕES 

Dll. intentlencia de Guurara. ~Obl'e trnn~fOl'tJilCia. de fa:tendns do município do Mo.r do ues· 
panh::t. para cquello município; 

D() Bernardo Alfredo Amblurd !l' Arena. coutrc. a pretençiio de Jo.mes Wells, relativa. á ex· 
plora.ção de t.crreno:J dio.m'tntinos. 

Da <le ~~gt•icu!ttn·a~ ~íiinas, Colonisnção, 'l:"eri·a~ e nosques 
.... 

REQUERIMENTOJ 

De F. P.\r.mb.os, pro~ondo-::e a cstab(llccer cinco granjas modelos para 0 desen"Volvlmento 
da indu11tria l)íl.'ttoril; 

\ 
\ 
l 

t 
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De Leandro Francisco Arantes, pedindo a ratificação do privilegio concedido ,p1ra a mine-

ração de carvão de pe:lra e outros metaes no Morro d' Agua Quente e Fonseca. 
De Carlos Schimit e outros, pedindo privile!;io para. explorar carvão de peilra. e outrcs 

mineraes no município do Parà; 
De José Augusto de Paiva Teixeira, pedindo privilegio para explorar. amianto e salitre 

no município de Paracatú; 
De João Baptista. Noguei:ra, com o ):'lllrej1er n, E3 de 1891, sobre extracção ile plombagina em 

terrenos de sua l'roprieàado e em diversos lagares no Estado; 
DJ. camara municipal de 8ant'l Luzia do Rio das Velhas, sobre necessidade da creação de , 

uma escola agricola no districto de ,Mattosinhos; 
De lavradores de Santo Antonio do Rio José Pedro, pedin:lo garantia de seos direitos 

nos t~rrenos por elles hab:hdos e cultivados. 

OFFICIOS 

Do Secretn.rio da Agricultura, transmittindo um requerimento de Antonio Vieira Pinto, 
em que pede privilegio para explornr c(lrvão da pe:1ra e outros minera.es no Bom Jardim, 
município do Turvo; 

Do presidente do Club d:t Lavoura da cid&'le do Peçanha ct~ntra. a interpretáção dada á lei 
n. ~7 sobre po~se de terrss publicas ; 

Do governo, transmittindo info't'mado o requerimento de Antonio Mendes da Silvl\ e outros 
em que pedem permi~são par~ explorar mineraes no município de Piumhy; 

Do Secretario do Interior, transmittindo o requerimento. em que ILmori'l Pereira Campos 
e outros pedem privilegio para explorar areias aurifema llll.S cabeceiras do Rio Doce; 

Do governo, informando cs requerimeutof:l da Companhia :.VIanhuassú e CS~ratiuga, sobre 
concessão de terras devolutas; de Americo Brasiliense de Almeida Filho, propondo-se a esta-
beie~er no Estado serviço de colonisação; de [lgnacio de 8ouza,t sobre fundação de engenho 
central em diversos municípios do Est~do; 

Do juiz ~ubstituto da comarca do Car:!.tinga, pedindo, em seu nome e no de seus jurisdic-
cionfldos, se converta em lei o projecto n. I sobre terrns publil:a!.', 

Do Secretario da Agricultura., tNnsmittindo intormações do director do instituto agrono-
mico da Itabira, sobre imprestabilidade do proprio estadual"respectivo para o fim a que é de& .. 
tinado; · 

Do. c&mnra municipal de Manhuussú, E3bre uma representl.ção dA seus municipcs, relativa. 
á medição e Iegitim!:lção de terras; 

PROJEC'l'O 

Projecto n. 57 do Senado, SJbrecrea.ção de nucleos coloniaes. 

Da de Saude Publiea 

OFI!'ICIO 

Do Secretario da Agricultura, sobre medidas de coerção e applicação de penas, afim de 
evitar a propagação da zoonozes, com relação á industria. pastoril; 

~a de Representações~ .Requeriment.os e Pet.ições 

REPRESENTAÇÕES 

Do conselho districhl d·) L'lmim, p~dindo quota plra construcção de um e:lificio desti-
nado á 9uas sessões; 

Dos funccionarios de justiça da com'lrca de Araguary, sobre a conelusão d~ resp~ctiva 
cadêa. e construcç!io de uma sala para as audiencias judiciaes; ·· , 

Do conselho districtJ.I do Espírito S!lnto dos Peix:Jtos, pa:iindo D.uxilio para construcçlio de 
uma casa de correcçüo; 
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De profe~sores do Bo:mfim, }ledindo augmento de vencimentos; . 
Do subdelegado de policia do districto da. Conceição do Turvo , sobre a necess1dade ,da. con-

strucção de uma. casa de detenção; · 
Do conselho distrlctal de S. JGão Evangelista do Peçanha, pedindo um auxilio para con- 1 

strucção de um edificio destinado ás e~ colas do respectivo districto; . 1 
. Da. camara munici:pal de Aroguary, pedindo auxilio rara a fundação de um colleg10; 1! 

Do conselho districtal do Campestre, Jledindo um auxilio para construcção de uma casa des· 
tinada á instrucção publica.; 1 

Da camara. municipal do Rio Novo, pcdinco um auxilio JLia ccnstncção de casa de cari j 
ridade na mesmo. cidade; I 

Da ca.mara mnnicipal de Arassuahy, ~edindo uma ~'LbVEIJ<;ãotara olyctu de artes ecfficios .l 
alli fundado; 

Do conselho dlstrictal do Jequiry, pedindo um auxilio tna o aba~t~cin:ento dogua1 po· ! 
tavel no referido lagar. ' 

REQUERI!IlENTOS . 

De d. Raymunda Nonata Franco, FCfeEsora desta ca}lit&l, :t:erindo reparação de lujusti<;a 
que sotrreu, mandando·se lhe pagar o tempo em que esteve avulsa; 

De Procopio Ricardo da Costa, professor particular, pedindo um e graliflr.a~ão :pelos seus 
bons serviços prestados á lnstrucção; 

De d. Realina Teixeira de Souza, professora-inspectora da escola normal da Diamantina, 
pedindo equiparação de seus vencimentos aos dos demais profe~mres das Escolas normae~; 

De d. Maria Vicentina, profeesora da e~cola denominada-Escola de d. FranciEca Botelho, 
pedindo equiparação de seus vencimentos aos dos professores normalistas; 

De José Cassiano Moreim e d. Maria Feri eira da Costa, }lrofmores de Nos~ a Eenbora do 
Porto de Guanhiies, pedindo augmento de vencimentos; 
. De Adolpho Leon Teixeira, impetrando do Congresso sutorisaÇio afim de firmar cC>m o 
governo ur.n contracto,para o fornecimento de bacellos r as mell10res videlrc s americanas; 

Do ex-collector de Uberuba, Ernesto da Silva e Oliveira, pedindo a restituição da qmin· 
tia. de 4:868$591, }:aga ao 1Estado per alcance Em tcmada. de centos, para 0 que não con-
correo. 

OFFICIOS 

Do Secretario da Agricultura, enviando as informações pedidas relativas ás reclamações do. 
contractante da ponto eobre o Rio Verde, em S. Francisco de Salles; 

Da camara municipal do Prata., solicitando auxilio tara a construcção de um edificio, des· 
tinado á instrucção :publica; 

Dt~. camara municipal ,da Eagagem, :pedindo coação do piC!Jrio estadual ·Eito na mesma 
cidade; · · 

Da. camara !municipal do Prata, solicitando a' constiucção de uma cad&ana respectiva. 
cidade; 

Do conselho districtal de Pochran~>, sobre reconstrucção de pontes; 
Do E€cretario do Interior, transmiitindo outro da camara municipal de Uberaba, ~obre 

:privilegio por t~lla concedido a Joaquim Velloso de Rezende; 
De José Thomaz Pereira Rodrigues, pedindo os bons officios do 'ccngreEso J:lerante a depu-

ta~ão mineira, no Eentldo de serem equiparados os vencimcnt(s dos empr('gados dos telegra· 
phos aos do correio; 

Do Secretario da Agricultura, prestando lnformaçõe;J pedidas, sobre a cadêa do Fructol; 
Do Secretario do Interior, transmittindo um requerimento, em que d. Maria Virgem Ave•, 

lina. do 'Amaral, profeEeox·a. do Sucuriú, Iede x;ngenento de vencimentos em exercloio 
findo; 

Do meemo, trnnsmittindo uma reprcEentcção dos empregados das Secretarias de Estado; 
pedindo pagamento de di1Ierença devenclmento8; 

·I 
l 
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Dos habitantes da Conceição do Turvo, pedindo verba para agua potavel e construcÇão de 
casa de detenção; 

Da co.mara municipal do Prata, pedindo, em nome do. club auxiliador beneflciente, um 
auxilio pl)ra construcç'i.o de um ed\ficio de&tinado á instrução publica; 

Do Secretario do Interior, transmitttndo o requerimento em que o professor Francisco de 
Assis Pereira Roch!!o pede um a uno de licenea; 

Do pre9idente da camara municiJlal da cidade de Sabará, tr ammittindo um requerimento 
em que o padre Francisco de Paula Lopes de Alvarenga p2de doação de um proprio do Es· 
tado sito na referida cidade Jl!lra nelle estabelecer um u&ylo de orphams; 

Da camara municipal de Cabo Verde, pedindo um auxilio para encanamento d'agua pota-
vel na respectiva cidade; 

DJ presidente do conselho di~trictal de Inhauma, de Sete Lagoas, pedindo um auxilio em 
nomodos habitantes respectivos para canalisação d'agua. á referida lreguezia. 

Memorial do bacharel Agostinho Penido, wbre as vantagens do seu methodo de ensino, 
no sentido de esclarecer o congresso na vctsçâo do parecer n. 74, relativo a um premio por 
elle pedido, pelo seu invento.' 

PROJECTOS 

N. 109 de 1895, sobre licença ao juiz da direito de Cataguazes, bacharel Jose Maria de Cam• 
pos Cordeiro; 

N. 118 de 1895, sobre lícença a José Sabino Pereira Duque, e~crivão do I. o officio do 
udicial e notas da comarca de Lima Duarte; 

N. 132 de 1895, sobre licença ii. d. Aurora Augusta da Rocha, professora do districto do 
Carrego d' Anta. 

N. l33 de 1895, wbre licença ii. d. Francisca da Conceição Ferreira, professora nesta ca"! 
pital. · 

N. 135 de 1895, sobre licen«;a. á d. Adelina Francisca da Cruz, professora de s. Caetano 
do Chopotó. 

Da de Constituição, Legislação e Poderes 

RECURSO 

Da camara municipal de Piumhy, sobre conflicto entre esse municipio e o de Passos. 
De Custodio José da Silva Martins e outros habitantes do Bomfim, sobre alistamento elei-

toral. 

REQUERIMENTO 

De Augusto Pantaleíio, contra equívocos contidos no pareoer n. 49, relativo a um seu pe-
dido de reparação de inju~tiça. I 

REPRESENTAÇÕES 

Da camara municipal, de Arneunry;sobre o restabelecimento das aposentadozias dos fun-
ccionarios publicas. 

Da camara municipal de Ouro Preto, no mesmo sentido. 
De Augusto de Almeida Magalhães e outros, :pedindo modificação da lei n. 96 B de 1894. 
Da camara municipal do Carmo da Bagagem, contra o projecto que declara franca e livre 

de pedagio a ponte sobre o rio das Velhas no município do Sacramento. · 

OFFICIOS 

Da camara municipal de Cambuby, sobre a conveniencia do restabelecimento d~s aposenta-
dorias dos funccionarios publicas. 
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Da camara municipal de Paracatú, sobre o mesmo assumpto. 
Do sr. deputado Simão da Cunha, renunciando a sua cadeira ao Congresso Mineiro. 
Da camara municipal de Pu.lma, sobre a necessidade de moditlcaçõa~ na lei n. 2 de 1891. 
Do Secretario do Int9rior, transmittindo livros de assignaturas de eleitores de Salinas, re-

quisitados por eeh Cnmara. 
Da. camara municipal de Patrocionio, sobre a necessidade do reshbelecimento das aposenta· 

darias dos tunccionarios publicas. 
Do vice-presidente da camara municipa.l de Sabará, no ~entido de obrigar-se a respectiva 

intendencia n prestar contas. 
Do Secretario do Senado, transmittindo a repre3enhção do agente executivo do município 

do Pomba, pedindo interpreta<;ão sobre duvidas encmtradas na cobrança. de imposto do sello do 
Estado. 

Da camnra municip:tl do BomfiCJ, no sonticlo de serem resbbelecidas na o.posentn.dorias dos 
funcclona.rios publicas. 

Do Secre1ario do Intet•ior, transmittindo um protest'l e uma representação dos habitantes 
da conceição de. Boa Vista, referent'!s á posse de um C'lmiterio no referido loga.r. 

Do Secretario da Agricultura, tr:tnsmittindo, informado pela. replrtição d~ terras, uma re· 
presentação da. co.ma.ro. municipal do Caratingi:t. contra disposições da. loi n. 27 de 1892. 

Da. camaril. municip1l da. Diamantina., pedindo a suppres~ão do~ conselhos districto.es das 
sedes dos municípios. 

·na camara municipal d11 S. João Nepomucen'>, transmittindo uma reclamação de contri· 
bulntes, sobre tüteração do. divisão administrativa do município. 

Da nsgtmblea municipal de Cara.ngola, transmittindo p:~.ra Eerem resolvidas pelo Congresw 
reclamações de contribuintes do respectivo município. 

Do Senado, transmittinclo o da c!\ma.ra municip:~l de S. João Nepomuceno, acompanhado de 
uma repr~sentação de diver;;os contribuintes, contra. o modo por que é feito o hnclmento de 
immoveir.. 

D:~ Secretario do Inte:-ior, transmitt!ndo uma representação de contribuintes de Ouro Fino, 
contra alguns impostos lanç!l.dos pela resr.:~ctiva. camara. 

Do Secrehrio do Interior, transmittindo alguns nllst•lmentos de eleitorEs, em solução de re· 
quisiçio desta Camnra. · 

Da camara. municipil da Conceição, :pedindo flx'lção do.g disposições do art. s. • § 2. • da lei 
n. 2, wbre recursos de penas de multa. 

' I 

Acta da eleição de S. Lourenço do município da Chrlstinn, relativa as eleições de 1894 para 
senadores, deputados e Presidente· do Estado. 

PROJECTOS 

N. 9 de 1893, veclemio as Cl},mi!.ras municipae3 o lnnç1mento de impostos sobre fanccionarioS 
publicas federaes ou estlldoaes. 

N. 51, do Senado, sobre aptidão dos bachareis fürmndos nas faculdades <..fficiaea da Repu• 
blica. para concorrerem ás comarcas de 1.~ entrancia. 

N. 44, do Senado, sobra publicação no jornal official do relatorio da administração da jus. 
tiç9.. 

INDICAÇÕES 

. Do sr. dr. B~rnardino de Li.m_a, no sentido de tomar a Cama.ra. dos srs. Deputados conhe• 
mmento do acto da camard. mumctpal de Sabará, supprimindo o dlstricto da Varzea da Pan· 
tana. , 

Do sr. Ribi:'liro Junqueira, no sentido do pronunciamento da. commi~são sobre a elegibili-
dade dos recem-formados em academias de outros Estados. 
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Da de Orç:unento e Cont,as 

OFFICIOS 

Da. 011mara mun!cipal de S. Sebnstião do Paraíso, trallsmittindo uma reclamação de João 
Pau'o de Lima, relativa a questões de impostos. 

Do S!lct•etario do Interior, transmittindo uma mensagem da :presiden;,ia do Estado, solici· 
tanuo credito para n ex€cução d1.dei n. 50 de 1894. 

Do Secretario do. AgrÍcultur9, enviándo, informado, o requerimento em que a Companhia 
Navegação ~ul Mineira, plode subvenção para melhorar e manter o serviço respectivo. 

Do mesmo, envianoo uma mensagem, ~m que a pre~idencia do E~tado pede credito para 
despesas com a Junta Commercial. 

Da. camara municipal da cidade de Pa.lmyru, r:edindo isenção de direitos para o material a 
impor•ar, destinado ao abastecimento u'o.gua a n:e3ma cidade. 

Do Secretario do Interior, enviando o requerimento do director do · col!egio de Congonhas. 
do C~m{'o, pedindo pagamento de pensão de nlumncs admittidos nlli por conta do Estado. 

Do mesmo, enviando~ o requerimento de d, Mllria Virgem Avelina do Amaral, professora 
do Sucuriú, pedindo pagamento de vencimentos em exercício ftndt·; 

Do das flinançJ.s, enviando o orçamento definitivo de 1892 ,e pem assim a proposta para 
o.pprovação das respectiva~ contas; 

DJ do Interior, enviando um roquet~imento, em que a mesa da casa de c:uidade de Montes 
Claros :rede um c::edito equivalente ao que pr<::screveu, destin&do á mesma casa; 

Do mesmo, transmittindo um r~querimento, em que o alfer•es Jp~é de Souzl Limoeiro 
pede melhorlade sua reforma; · · 

Do mesmo, transmittindo o requerimento, em que o mojor da Brigada PGlicia.l, Nicclau 
Antonio Tassara de.Padua, pede contagem de tempo para sua ref•Jrma; · 

Do mesmo, transmittindo os requerimentcs de Affonso de SiqueirA Ramo!<! Cesar e Diogo 
de Oliveira Pinto Homem, officiaes du Brig<>da Policial, pedindo contagem de ~empo para os 

· effeitos da suas reformas. 

REQUERIMENTOS 

De Alberto Silva & Companbio, industriat:s, pedindo isenção de impostos }lal'a os productos 
importados com destino á sua fabrica; 1 

De Marcos Antonio Teixeira, pedindo isenção de impo~tos para os productos importados 
com destino á linha de bonds em PoçéS de Cald&s; 

De Custodio Netto & Companhia, industriae~, pedindo isenção de direitos para a materia. 
prima importada, com destino à sua fabrica. 

RRPRESENTAÇÕES 

Do conselho escolar de s. Geraldo, pe·lindo verba para livros e mobilia da e~cola respe-
ctiva; · 

Do Club da Lavoura de Angustura, contra o imposto de 11 "/o sobre café. 

PARECERES 

N. 64, de 1895, sobre pedido da camara municip~l da B&gagem, relativo a auxilio para. 
crnstrucção de casa para escola primaria; 

N. 40, de 1895, sobr~ pedido da cam~ra. municipal de Alvinopolis, relativo a verba. para 
construrçfio de um edlft01o para escola pr1maria; 

N. 110, de 1894, solr3 o pedido dos collal;oradores da Secretaria do Interior, rela.ti~o á 
verba para peglmento da gratificação que recebem; 

N. 42, de 1895, sobre pedido da cam\ra municipal de S. Domingos do P~ata, relati\'O 
a auxilio para ca~a de escol~AS dort spectivo município; 

N. 7g, de 1892, ~obre requerimento G~ sanh C:\m de Bom Succe~so, relativo a subsi-
dio por ella pedido· 
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PROJli:CTO!t 

N. 64, de 1894, creando secção de e3tatistica. na Secretaria do Interior; 
N. 75, de 1895, sobre verba para o hospital de caridade de S. Sebastião do Paraíso, 
N. 42, do senado, sobre creação de cadeas centraes: 
N. 91, de 1895, fixando taxa para o. cobrança do imposto de ca.fé; 
N. 77, de 1895, sobre cobrança do imposto de novos e velho~ direitos; 
N. 52, de 1895, sobre cobrança de sello em certidões de exames de preparatorios; 
N. 130, de 1895, sobre auxilio á a~sociação promotora de instrucção publico. de Mar de !les· 

panho.; . . . 
N. 36, de 1894, sobre auxlho á mumOipalidade de Pouso Alto para ca.nalissção d'agua po· 

tavel; 
N. 86, elevando a 50 conto3 de reis o capital de que. trata on. 1 do art. 1° da lei n. 46 

de 1893, 
N. 12, de 1894, sobre auxilio á autoridades P:lliciaes, a titulo de expediente; 
N. 70, de 1895, subvencionaml.o o asylo de mendigos de Juiz de Fora; 
N. 137, de I8H), equiparando vencimentos de empregados do. Junta Commercial; 
N. 142. de 1895, abonando ao collector de Juiz de Fora, Antonio Caetano Rodrigues Hor~a, 

a quantia por eUe desp~ndida com a1ugueis da casa. em que runccionam as nulas da primeira 
escol:l. d'l. mesmll cidade; 

N. 96, de 1895, concedendo auxlllo para cone! usão da casa. de caridade do Pará. 
N. 143, de 1895, auxiliando a santa casa de misericordia de Passos para· construcção de 

novo edificio. 

Da de For~a Publica 

PROJECTO 

N. 54, de 1892, mantendo a companhia. de aprendizes militares. 

Da de ..JusH~a Clvll e Ct'"lminal 

REQUERIMENTO 

De Emilio Brandão, pedindo interpretação das leis ·ns. 18 e 72, esh de 1803 e uquella 
de 1891; 

conh assignada) por PacheoJ, ralativa n custas cobradas em celebração de caeamentos. 

Da de 1\.{!dac~ão de Leis 

PaOJB:CTOS 

N. 113, de 1893, int9rprehndo n lei n. 75 de 1893, rala•i v l á garantio. de juros á E. F· 
que parte du. B1rra do Je1uitibá, concedido. n AdelinCJ ~·o.rdoso r~er1 ão Castelb BrancJ; 

N. 57, de 18f1), hrnanrlo eX:t'}nsivo nos sale3ianos o auxilio autorisado pela lei n. 43 
de 1893; 

Jl.}a de lnstl•uc~ã.o I~uhlica e Civilisa~ão de Indios 

De habitante~ de Agua Limra, cl~ Minns Nov&s, rcbro crenc;ã.o de ca<Icir1s primnrins do 
mesmo legar; 

Do Itatiaya sobre creeçãll de oa,leira. primaria. na mesma loo1l!dade; 
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De Emilio Joaquim de Oliveira Quites sobre creução de ca.deira primaria. no logar deno-
minado Bassão; 

De diversos professores do município de Baependy, pedindo a. revogação do art. 99, 
tabella n. 2, da lei n. 41 de 1892; 

D~. camara municipal da Viçosa sobre creação do cadeiras primarias em_ districtos de seu 
município; . 

De diversos habihntes de -s. João da Vlgia, sobre creação de cadeiras no mesmo logar. 
Da camara municip~l de Passa Qaa*ro, sobre creaçã!> de cadeira no logar denominado-

Pinheiro. 
Do presidente e chefe executivo dlstrictal de lnhauma, de Sete Lago!ls, sobre creação de ca-

deira primaria no mesmo distrioto. 
De habitantes do Taboleiro Grande, do mesmo município da Sete Lagoas, sob1•e creação de 

aula nocturna no mesmo districto. ' 
, De habitantes da freguezia de Inhnuma, sobre a creação de uma cad )ira primaria na po-
voação dos Maias, da respectiva. freguezia. 

Do conselho districtal de Lençoes do Rio Verde, sobre crenção de cadeira. primaria em um 
arraial do mesmo districto. 

Da camara municipal de Tiradenks; sobre conversão e crea.ção de cadeiras primarias no 
respectivo município. 
, De habitantes do districto da Conceição do Rio Acima, sobre creação de co.ueira primarià 
no lognr denominado Vigario da Vara. 

De habitantes do distrícto da Serra Nova, município de Rio Parda, sobre creo.ção de cadei-
ras primarias no resrectivo logar e verba para edificio destinado á mesma escola. . 

De lavradores e negociantes da povoacão denominada S. Domingos, do município do Mar 
de Hespanha, sobre creaçiio de cadeira primaria na mesm!l. povoacão. 

Do conselho districtal da cidade V.o Pará,· sobre a creação de mais umil cadeira primaria. na 
mesma cidade. 

Da camaro. municipal de Sete Lagoas, sobre a creação de cadeiras primarias na mesma ci· 
dade. 

De habitantes da cidade da Ita.bira, sobre 1vestauração da I. a cadeira primaria da respe-
ctiva cidade. 

Dr. camara municiJ!al de Entre Rios, sobre transferencia e creação de cadeiras primarias 
em diversos logares de seu município. 

Da camara municipal da cidade de Pítanguy, no sentido do fundar-se alli um estabeleci-
mento de instrucção secundaria e pedind) um ramal ferreo, que da estação de Pitanguy vã. 
á me"ma cidade. ' 

Do 1. • juiz de paz de S. Francisco do Gloria, sobre crev.ção de diversas cadeiras primarias 
no referido districto. 

De hf\bitantes do logar denominado-Bastos, do districto do Dionísio, sobre crenção de uma 
cadeira primaria alli. 

De habitantes da cidade do Carmo do Para.nahyba, sobre e. creação de uma 2,a cadeira pri-
maria na mesma cidade. 

De Bernardino' José de' Que i roga, .professor da Pedra Redonda, sobre pagamento de seu or-
dem•.do, por ter sido absolvido do crime de que foi accusado. . 

Do pt'esldente e ogent.e executivo municipal de Cabo Verde, sobre o. restauração do. cadeira 
de latim o francez da mesma. cidade. . . . 

De habit~ntes da Serrr. do Marinho, sobre creação de Ct\deira na respectiva localidade. 
Da c amaro. municipal de Arag'Jry, sobre creação de 2.• cadeira na respectiva cidade. 
Do conselho districtal de Braz Pires, sobre creação de cadeira primaria no respectivo dia. 

tricto. 
Do conselho escolar da. Cachoeira do Campo, transmittida por oillcio do Secretario do Inte-

rior; sobre transferencia da. ca.deiro. primaria dos Henriques para os Taboõe~. 
Do agente executivo do. municipalidade de Pouso Alto, subre tran~ferencia e crenção de 

cadeiras primarias no respectivo munioipio. · 
S. C. -G 
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De agricultores dos municipics de Alvinopolia e S. Domingo3 do Pra.tn., r obre crH!.~i'o de ca• 
deira. primaria no logar denominado-Areão. 

De hl!lbitantes do districto de Perdões, sobre conversão, transrtrmcia. e mppreEsão de co.dEi· 
ras primarias do mesmo districto. · _ 

Da. camara municipal de Sete Lsgoss, sobre oreação:do cadeira primaria na povoaçao deno-
minada -l~ortuna, de Eeu município. 

Da. cemnra municipal do Pirangn, sobre a creação de cadeira prlrtaria no bairro den.omi-
nado-Taqunras~u, do districto do Pinheiro. . 

· De habitantes do arraial de s. JoEé da Ilha Alegre, do m unlcipio de Arassuo.hy, sobre crea• 
ção de cadeira primaria no mesmo Ioga!. 

Da cams.ra municip:~.l dn Itabira, pedindo n creação de co. de ira lJara. o ensino de prepara to· 
rios necessaríos à matricula no Instituto Agronomico. 

Do director da etcolo. normal da capital, no sentido de melhorar.se o ensino e modiflcar·se a 
, organisação do. re:~pectiva esc0la. 

De habitrmies do lo~ar denornmo.do ltaóca, do munioipio da Ayuruoco., sobre creação de es· 
cola primt\ria na resp<:lctiva localidade. . 

De h~b~tantas do logo.r denomiMdo Lagoinha-de Montes Claros, wbre crenção de escoll!. pn· 
mo.ria nr~ respectiva localidade. 

Da habitantes da. povoo.~o dos Fernnndes,·do munioipio de Marianna, eobre crer.ção de ca· 
deira r,rirna.ria no mesmo lagar. 

Do conselho districtal de Cambuby, sobre creação de cadeira primarin na meoma cidade. 

OF!!'ICIOS 

Do conselho districtal do Rosnrio do município de Juiz de Fora, wbre creação de cadeiras 
primarias nos logares denomino.dos-Po.lmita.l e Barra. . 

Do ngente executivo municipal de Oaethé, tro.nsmittindo umn.' representação de ht.bltantes 
da 'PDvoação do Babú, pedindo IJnro. não eer approvado o projecto que transfere a cldei:::o. pri· 
maria desse legar para o Tinoco. 

Do impector escolar da Cachoeira do Kágado, trnnsmittindo uma representação, em que 
diverws habitantes do respectivo legar pedem para :1lli o. creacão de uma cadeira primaria, offe-
recendo ptua isso com modo apropriado • 

Da. camnrv, municipal de Montes Claros, transmittindo uma re}lresentação de habitantes da 
fazenda Baixn. sobro crenção de cadeira prirno.rin a.lli. 

Do comelho distri::tnl de S. Sebastião do Curral, sobre a crea~ii.o de cadeira primaril!o no lo·. 
ga.r denominado-Serra Negra, de ~eu districto. 

Do Secretario do Interior, trnnsmittindo o pedido da cnmt>.ra municipal da Alvinopolis, 
sobre creação de c~deirns primarias em diversos legares de 8eu município. 

Do mesmo, transmittindo uma proposta do Internato do Gymnasio Mineiro sobre divisão 
de cadeira do respectivo estabelecimento. ' 

Do consmho district~t.l do Pinheiro, do municir•io do Piranga, sobre creação de escola. pri· 
mariano, legar denominado- To.quarassu, do respactivo districto. 

Do Secretario do Interior, transmittindo uma representação do conselho escolar da capital, 
!!obre ores.ção de cadeira primnria no lognr denominado Botafogo. 

Da co.mara municipal de Araguary, ~obre oreaçü,o de uma cadeira primaria n!l. mesma oi· 
dade o auxilio para fundar alli um (Ollegio de insttucção. 

Do Secretario do Interior, tr~nsmittlndo uma representação,em que LI. cnmo.rn municipal do 
Carmo da Bagagem pede a creaçao ue cadeiras :primarias om seu município. 

Do mesmo, trans~ritti~do um 'Pedido da cnmara municipal do Carmo da Bllgogem, sobre 
cretção de cadeiras pr1mar1as em dhtricto dé seu munioipio. 

Ba cam~ra municipal de S. Domingos do Prata, sobre creação rlo cll.dliras primarias no lo· 
gar denominado- Coelhos. 

Da. de Passos, sobre a restnurz çiio da OJ.deir~~o do latim e francez dn. respectiva. cidade. 
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Do conselho districhl d~~o]mesmll cidade, sob~e igual a.Gsurnpto e palindo verba. no orçamento 
para tal fim. . 

Da ca.mar3. municipal do Pará, sobre creaç&;o de cl.l.deiras primarias em seu município. 
Do conselho districta.l de S11nto Antonio de. Lagoa, sobre creaçiio de , cadeh·a primaria no 

logar denominado-VIlla. 
Do Secretfuio do Interior llobre o pedido de. cama.ra municipal de Juiz de Fora, reh,tivo 

á creação de Mdeira primaria em S. Pedro de Alca.ntara; 
D:> me~mo, transmittindo o requerimento em qm1 Fabiano Nogueira Alves pede oreaçãu 

de cadeirv.. primaria na sua fazenda. denominada.-Comtituição; 
Da oamara municipal de S. Domingos do Prata, Bobre creaçã.o de cadeira primaria no 

logar denominado-Bastos, de seu tllunicipio; 
Do juiz de paz de Bello Horisonte, sobre cre1ção de cadeira primaria no logl\r denominada 

-Pampulha; 
Da camara municipd de L'l.vra~ do Funil, sobre creaçãJ de cadeiras primaria'l no Iogo.r 

denomin~.do-Porto do.gMendee e verba. part~.j edificio da1tinado ás escolas do respectivo mu-
nicípio; 

D~. de Barbacena, tra.nr.mittindo o pa·:l.id.o do <:elegado litterario de Remedios, sobre a orea. 
ção de uma .:adeira mixto. no legar denominado-Cunha; 

D.J governo, transmittindo uma representaçito de diver;;o~ habihntes de Mummbinho no 
sentido de rer a mesm:1 cidr.de contempl~.da UI} numero du,s' qu~ têm de ser dotado,s de predios 
para r:sco!a'l primarias; 

De Joã.o Gu~tlberto de Aguiar, profes:1ot' de Coromo.ndel, no sentido de ser reml}vido p!Ha 
Agu!'l Sujct, logo que fe verifique r. vaga da re3pectiva cadeira; 

Do Secretario tio Intorior, transmittindo duas representações, em que o presidente da 
ca,m~r~ municipal de Caethé e o delegado litternrio da Penha pedem &Ui a crec.ç:io de uma. 
c11.deirr. prímnria; 

Do mesmo, enviando o requerimento em que o pharmaoeuticJ Luiz Antonio Soares cede 
fixação de V\mcimentos do logar de conservador do~ g~bmetel de s~iencia3, biologia c h1storia 
do Gymnasio Mineiro; . 

Do mesmJ, transmittindo o p9dido da.. came.re. municiop~l de Ubá, sobre cre!lção de cadeira 
primaria no districto de Santo Antonio dos Mo.rinnnos; 

Do presidente do comelho districtal do Forquim, sobre craação de cadeira p~imeria. na 
povo&.ção dos Fern~ndea; 

Da camara mumcipal da Dlamo.ntina, transmittin•lo um!!. representação, em que diversos 
habihntes do Curima.bhy pedem creação de ca.deiri1. no mesmo lognr; 

D~ camara municipal de Bomfi.m, sobre oreaçílo de duas cadeiras primari&s na me~~ma ci· 
· da.de; 

Do S.:crAto.rio do Interior, trammittindo o pedido da ol\mara municipal do Marinnm. llO· 
bre restauração da o&deira primaria no. cadêt. dl~ mesma cida !e; ' 

Do mesmo, enviando uma proposh do externato do Gymnasio Mineiro sobre dvieão de 
cadeira; 

Do mesmo, enviando uma. representação dodiraotor da escola. normal da Dtamantina. sobre 
cre~ção de cadeira de In.Hm, annexo. á mesmo. esoola; · 

Da camara municipal de Cs,mbuhy, sobre cre&ção de cadeiras primarias em distric+os de seu 
município; ' 

Relação de meninos do districto do lpirougo. no logar denomina.do:Bananeíra nas con-
dições de írequenbr escolB; 

Idem da Ibvcrnva, do municipio de Qt1eluz, sobre o mesmo aasumpto; 
Idem do Formoso, sobre o mesmo nEsumpto. 

REQVlilRI'MENTOi!l 

Da Luiz da Puz, prcfessor no Retiro em Sete La.soas, sobre indemniza.ção de venci-
mentoe; 
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De d. Claudia Josephina. de ~Araujo, professora da escola norn:al de Arassuahy, pedindo 

12quiparação de vencimentos; . e 
uas adjunêtas das e~colas normnes dn Capital e Juiz de Fora, d. d. Anna Gnelhermtnad 

Alexandrina Nogueira da Conceição, pedindo terem respeitados seus direitos e equi:para os 
seus vencimentos aos dos insJlectores das respectivas escolas. 

\ 

.\ 

RECU!t.SO 

De Eduardo José de Oliveirtl Barreto, profe·,sor avulso de latim e !rancez, no sentido de 
ser equiparado aos professores do~ [extinctos externatos, com direito a qualquer cadeira daS 
Moolas normaes do Estado. 

PROJECTOS 

N. 10, de 1894, sobre vantagens concQdidas a professores não normallstas, nomeadoa por 
meio de concurso; 

N. 93, de 1894, contendo me :lidas eobre o ourso de agrimensura, annexo ás escolas normae~ 
e exigindo que o professor do di!>tricto elevado ó. cidade se mostre habilitado partl continuar, Sl 
quizer, na regencia da respectiva cadeira; 

N. 88, sobre creaç-âo de c1deira primaria no lognr denominado Patys, do município de 
Contendas; 

N. 99, de 1894, refundindo e transferindo cadeiras primarias; 
N. e7, de 1895, transferindo a cadeira primaria das Furnas para o bairro do Rosarlo do 

municlpio de Caethé; 
N. 25, de 18~5, Gupprimindo o!i Jogares de inspectores ambulantes, creadoJ pelas leis ns. 41 

de ·1892 e 77 de 1893, e d&ndo outr&s providencias a re~pei to; 
N. 17, de 1895, restaurando a~ cadeiras de latim e trancez da cidade de Grão Mogol; 

· N. 43, de 1895, transferindo para João Congo, do munic'pio de Santtl Luzia do Rio daS 
Velhas, a cadeira do Bamburro.l, do mllsmomunicipio; 

N, 55, do BEmado, m1ntendo no Ouro Preto o ext3rnato do Gymnasio Mmeiro; 
N. 147, de 1895, transfex indo para o povoado da Barra das Canôas a cadeira mixta de 

ViU as e para o povoado-Picada-a do Pires; 
N. 148, de 1895, creando diversas cadeiras primarias em vario11 logares no Estado; 
N. 116, de 1895, creandc cadeiras primarias em diversos lQBares no Estado; 
N. 115, de 1895, cteando uma terceira cadeira primaria em Cam)lo Bello. 

Da de cnmaru.s municipaes 

OFFICIO:i 

Da. camo.ra municipal de Parac~tú, pedindo o pronunciamento do congresso sol1re tl'·consti· 
tucionnlidade da lei n. 26, por ella votada, e .bem a~sim sobre outros 'assumptos; 
,__Da de Viçosa, enTiando reclamações de contribuintes, sobre leis municipaes e impostos; 

Do Secretario do Interior, transmittindo um manifesto de contribuintes do Carmo da Ba· 
gegem, sobre impostos, dirigido á assembléa municipal respectiva; 

Da camara municipal da Conceição do Serro, enviando informações pedidas por esta ca· 
mar a; 

Do s~crebrio do Ipterior, tra.nsmittmdo o do pre~idente da camara municipal de CatnP0 · 
.:Bello, sobre recurso interposto por diversos contribuintes do respectivo municipio; 

Da camarn municipal de Cataguazes, enviando umt\ representação de contribuintes,·em que 
pedem a suspensão da lei n. 11, sobre cobran~ de impostos ; 

. Do conselho districtal do S. José dos Botelhos, recorrendo da decisão da camo.ra o o.csembtéa 
municipal de:co.bo Verde, robro apprcvnção do neto do agente e:xecut1To, referente n questõeS 
de rendas; 
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Do presidente da camara municipal dA Entra Rios, tran1mittindo duas representações so-
bre questões de impostos e oreação de cadeira primnria; 

Da c&.marR municipal do Serro, enviando reclamaçõ~s de contribuintes, sobre lechamento 
de terrenos liinitrophes; 

Da de S. Carlos de Jacuhy, no sentido de fixar o Congresso os limites entre os munici• 
pios visinhos; 

Da do Serro, envianJ.o uma reclamação de seus municipeli contra a lei municipal n. 10; 
Da de Abre Campo, recorrendo da decisão da arJsemblêll municipal rel!pectiva aobre multas 

e subsidio ao 'Tíce·president~:~ em exercício; 
Da assembléa. municip~l de Santa Rita de Cassia, tran$mittindo uma representação de con 

tribuintes pedindo diminuição de impostos; 
Do preeidente da camara municipal de Ouro Fino; enviando copia das actas da a~sembléa 

municipl>-1 e outras informações pedidas por esta Camara; 
Da co.mara municipnl de Bom Successo, tr .. nsmiUindo uma recla~ação de diversos contri-

tribuintes, sobre impo~tos; 
Da camara municipal do Campo Bello, trasnmittindo uma reclamação de diversos contri-

buintes; contra o imposto de taxa escolar; 
Da de Diems.ntina., enviando copia da acb dr. assembléa munioip!.l, em que consta a re-

presentação de diversos contribuintes contra impostos municipaes; 
Da de S. João Nepomuceno, enviando copie das actas da asf!emblea municipal respectiva e 

uma relt~ção de contribuintes do município, pedidos por esta Camd.ra; 
, Da de Di".mantina, transmittindo umr. reclamação de contribuinte5 do respectivo munioi· 

pio, contra imp0stos; 
Do Secretario do Interior, transmittindo uma representação da camara municipal da Leo· 

poldina, consultando no sentido do Congre~so pronunciar-se sobre incompatibilidade de mem-
bro do conselho districtt'll p1ra tomar assento na Msemblél municipal; 

Do Senado, communicaudo a, approvação de uma indicação no sentido de convidar-se a 
commi~são de oamaro.s municipnes desta Camara, I>ara com a do Senado examinar as reclama-
ções e questões e.pparecidM sobre a organisação e le~:islação concernentes ás munioipalidlldes; 

Da camara municipal de S8.nto Antonio do Machado, enviando copil\ do contro.cto por 
ella feito pf.ra pubÚceção de debates, 'bem como de parecer sobre suas contas; 

Da do Rio nrunco, remettendo os seus estatutos par~ orientar o Congresso sobre ore-
curao interposL pllla assemblea municipal respectiva; ' ' 

' Da del Cabo Verde, enviando pura ser julgada pelo Congresso a lei sobre impastos, sus-
pensa pela assemblea municipal respectiva, em virtude de reclamações, de contribuintes; 

Do conselho districtal de Santa Rita da Ibit\poca, sobre conflicto de attribuição com n ca.· 
mara municipal de Barbacena; 

De diversos contribuintes do município de SL\nta ~Rita da Cassia contra impostos muni-
ci:paes; 

Da camara municipal do Carmo do Parnahyba, pedindo uma lei que firme o e:O'eito le· 
gal do orçamento por ella decretado; 

De c~ntribuintes de s. João Nepomuceno, scbre a illegalido.de da. constituição da cama· 
ra municipal no triennio de 1895 n 1898; , 

De contribuintes da Clmora municip\l de Pitanguy, f~zendo reclam'lções contra diver-
sos r.ctos da respl'ctiva cumara e sobre dispendio por ella feito indevldament9; 

REPRESENTAÇÃO 

Do COllSEilho districtal de S. João ~e Fo.ria, pedindo providencia contra o esbulho do SOU di-
reito pela camara municipal respectiva. 

RECURSOS 

Eleitoral da Bagagem, intesposto :por S,1muel dos Santos, contra a decisão da camara re-
spectiva, negando·lhe a qulllidade de verealior especial pelo districto do Rio das Pedras. 
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. · · 11 de · De Celestino Soares d~ cruz, vereador geral e vice-prelidente da ~mara mumCIP

0
• 

M tea claros contra. o. deliberaçio da reipecti va camara., relativa ao lJrOJecto de estatut • 
• 

00 
De Franctsco Paullno Araujo, recorrendo da decisão da camara. municipal de Jnguary • ~ue 

giõsóü-'lhe· dlverE~as p!l.rcellas, já. reconhecidas no contracto de ca.nalisação d'agua da respecttva 
cidade. 

ASSUMPTOS DIVERSOS 

A.PAr(JIUIENTO DJ: DEBATES 

conforme preceitu(). o artigo 22 do regimento interno, este serviço foi posto em hnsta pu· 
blica. sendo contraotado como cid&dão Arthur Rosemburg, pelo. quantia. de 6:00:$000 mensaes, \ 
visto' Eer considerada SU\ proposta a mais vantajosa. 

VAGAS Dll: Dlll"UTA.D~S 

Existem du!l.S nu. 3.a ciroumscripção eleitora\, sendo nml\ pelo f<lllooimento dô sr. coronel 
Domingos Rodrigues Viotti e outra em consequencia rle haver o sr. dr. Adalberto Dias Ferraz da. 
Luz decl&.rado acha~·se incompatibilisado pa.ra exercer o mandnto, ero-vi do n. 4 do § 2. • do 
art. 197 da lei n. 20 de 26 de novembro de 1891 cuj~ incompatibUídade foi confirmada pelo 
paricer n. 65, dn com missão de comtituição, legislação e poderes. 

ELEIÇÃO 

Para. o preenchimento das duas vagas existentes ne3\& Ci\mara procndeu-se ã. eleicií.J na 3. • 
circumsorrpção, em 7 de setembro de 1895, dia. designarlo pslo exm. sr. dr. Presidente do i:s· 
tado. 

LICENÇA. 

Tendo o exm. ar. dr. Francisco Jo~é CoelhG de Muura, 1leputa.do eleito pel& 4. a circuDl· 
scripção eleitoral do Estado, requerido, em 10 de junho proximo passado, uma licenç9. pelo 
resto dn sessão para tratamento de saude, foi·lhe conoedlda em virtude do parecer n. 61 da 
commiesão de representações, requerimentoJ e petições, apresentado em 11 e a.pprova.do em 17 
do referido mez. 

SECR.ET A.RIA. 

De ac~ordo com a resolução n. 7 del2 da junho de 1895, foi re:lrgo.1úsnda n. eecretarin da 
camara dos Depuhdos e t.xpedilo o respectivo regul-1.mento em 20 julho do corrente anuo, 
-.compondo-se o eeu pessoal do seguinte moào: 1 director, 1 aub·direotor 1 officia.l e archivista, 
1 officio.l encarregado do resumo dos deb!l.te~ e do extracto das se~sões, i offi"Ji&.l e bibliotheca· 
rio, 1 official, 2 nm!l.nuenses, 1 porteiro, 2 cJntinuos e 2 serventes. 

Em visto. do art. 28 do rer~rldo regulamento, continua~ aupprimido3, á proporção que 
·vagarem, os Jogares de sub·director, de dous amanllensel e de tlm servente. 

FUSÃO 

Nesta eessão reuniram-se as dunn ca.marM em congresso, treg vezes, sendo: (\, 1 ~. em 23 
-de abril para sua in.sta.Ua~ão ; a 2.q em 22 de julho p:J.l'a. d!l.r pJsso do c!l.rgo de vice-pre~ilon~e 
do Estado ao exm.o sr. João Nepomuceno Kubitsche1~, p!l.ra o qual fora. eleito ,em 7 de ae· 
··tembro de 189.{; e, finalmente, em 23 de julho plra o e r cerra.mento dos trabalhos. 
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•SESSÕES 

De 23 de abril a 23 de julho, houve 82 sessões, assim dhcriminadas: 
Em abril: 

Preparatorins, noe dias 13, 14, 15, 16, 17, '18, Hi, 20, 21 e 22 ...................... . 10 
Nocturnas e1n 19 e 20 ......•. •...............•.............•....•.............•• 2 12 
Ordinarias noa dias 24, 25, 26, 27, · 29 e 30 ......................... ~.. • .. • .. • • • • 6 

Em Maio: 
Ordina.rias nos dins I, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16,} 17, 18, ~20, 21, 2Z, 24, 

25, 27, 28, 29, 30, e 31 .... •.........•........... · ·•. · · .. • · ·. ·.....•..... ... •• 24 
Em junho: 

Ordinarias nos dias 1, 3, 4, 5, 6, 7, S, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 
27 e ~28 .........•.....• ~· .............•........•.• · .•.• · •.•...•....••.......• 21 
Em julho: 

Ordinnrias noB dias 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12; 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 22 ..... 18 
Noctur11:\ otn 19 ••••••• ~ ••••••• ~ IIÍ •••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••• I 19 

82 

TRABALHOS DA CAMARA 

Durante o período legislativo de que se trata, occuparam a attenção da camnra os traba-
lhos &.baixo mencionados, cujos assumptos se acha.m desenvolvidos com maís minuciosida.de 
na synopse respectiva: 

LEIS 

Foram remettidns á sancção e se 'acham sanccionndas a.s seguintes: 
N. Il7 Mollifictlondo a lei n. 32 de 18 de junho de 1892 no seu nrt. 1. 0 lettra-A-sobre 

passagem a immigrantes. 
N. 118 Revogando o art. 1.0 da de n. 45 e contendo d.isposi~ões relativas nos conct:uiscs 

para preenchimento de comarcàs i! e 1. • entrancis; 
N. 119 Es.r;ecific&.ndo qual o tem:po que deve ser computado na antiguidade de s juizes 

de direito, aproveitados na organisação judiciario. do EBtndo ou nomeadcs post~riormente em · 
concur~o, e cont.endíl outras disposições sobra antiguidades dos desembargadores; 

N. 120 Autorisn.ndo o governo a tomar medidas necessarias afim de regularisar o serviço 
de tramp3rte na E. F'. Leopoldina; 

N. 1:::1 C-!lnccdendo perdão do resto d~ pena imposta ao ex·jniz de direito da comarca de 
Phllndelphia; ' 

N. 12.2 Elevando a onze o numero de desembargadores da Relação, creando o lcg&r de sub· 
prccuradol' gera.! e contendo outras disposições a respeito; 

N. 123 Creaudo m~:ois uma varSI d::J direito e uma segunda. promotoria de juatJça na. co-
marca de Juiz de Fora; . · 

N. 12 4 Marcando o dia 15 de junho de cada um anno para ter logar a abertura das sessões 
ordinarins do congresso legislativo do Estado; 

N. 125 Concedendo a cada uma das escola!! normaes municipaes de Itojubá, Serro e sette 
Lngoas o auxilio &ntruul de 15:000$00$; 

N. 126 Creando na cidade de Ouro Preto uma repe.rt~ção denominada-Archivo Publico 
Mineiro; 

N. 127 Fixando a força publica. do Estado para o exercício de 1896; 
N. 123 Creando nn. Imprensa Official o logar de ajud1.mte do director-redactor, suprimindo 

um dos dous logarl\S de auxiUar, elevando vencimentom de alguns funccionarios titulados e 
contendo outras disposições; ' 

N. 129 ::;ubvenciona.ndo com a quantia de 20:000$000 um curso annexo á Escola de minas 
de Ouro Pl'eto; l 
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' I t es1"dua"" " dl'sposi·,..a-o do art. 4.' da N. 130 Fazendo exten!iva aospro1essores e en es "" ""' .. " 
lei n. 100 de 23 de julho de 189•; 

N. 131 Conceden•lo licença. a varias funcciouarios de justiça; 
N. 132 Sobre o mesmo assumpto; 
N. 133 Contendo disposições relativas aos decretos ns. 582 ·e 585 de 8 e 15 março de 

1892; . na 
N. 134 Autorisando o governo do Estado a. auxiliar as obras do collegio dos Sa.les1anos de 

cachoeirn do Campo com a qunntia de 30:000$000 e a da cidade da Ponte Nova com a 
10!000$000, desde ja, p~la Terba-obras publicas; 

< 

N. 135 Alterando as dispo~ições da lei n. 83 de I. • de junho de 1895; e 
N. 136 Autoris'l.ndo o governado Estado a innonr o oontr&cto com o Banco Iniclador.d 

Melhoramentos, elevando o capital garantido á. E. F. Rio Doce, do 30 a 45 contos por kiiO· 
metro e contendo outras disposiçõer.; 

N. 137 Cono~dcndo á companhia E. de F. LMpold in a, ou a quem mais vantagens otrereeQrâ 
privilegio, uso o gozo p1ra. a. construcçã.o de um ramal Ierreo dn (tstaçíío-Silveira Lobo 
fazenda do Tra.ves~ã.o e contendo outras dispo3ições~ ' 

N. 138 Autorisnndo o governo a contratar com quem melhores condiçõ~s otrerecer a 
oonstrucçã.o de uma ~- de F •. de bitola de um metro, da cidade de Theophilo 01toni {l de Ar&l" 
suahy; 

N. 139 Autori>ando o Presidente do Rstalo a contratar a construcção de uma E. de F. 
que ligue a nova capital á estrada. de rer"o-Oeste de Minas, ne. estuçíic-Gonç!l.lves Ferreira, 
e contendo outras autorisaçõa~ sobre viação rerren; . 

N. 140 Reformando o ensino agr!c,)la e zootechnico do Estado e creando tres fe!ra.s de gado. 
N. 141 Crelndo colonias oorrecciont\es agricoln~ no Estado. 
N. 142 Autorisando o Presidente do Estado a r€organisor as Sfcretarias do Estado, 

a reorganisare regnla.r o serviço de tiscalisllçlo das reudas e dando outras providencias. 
N. 143 Cont~ndo disposições relativas no Internato e Ex:t11rnt~to do Gymnasio Mineiro; au· 

torisando o governo a mandar pagar pela verba <instrucção publrca.» a subvenção concedidt. ao 
curso anne:xo o. E~cola do minas de Ouro Preto e dando outras providencias. 

N. 144 Organisnndo o servi.;o ~nnitario do Estado. 
N. 145 Autnrisando o governo a garantir nos municlp!ot que tém sido invadidos por mo~ 

Iestias epidemicns o empresttmo da quantia necessaria nos re~pectivos sanelmentos. 
N. 146 Relevando multas l'l dispensando do p:~gamento de impostos no corrente exercicio 

os arrendatarios de terrenos diame~ntinos dos municipioa de Diamrmtina, Grão Mogol, serro e 
Conceição. 

N. 147 Orçando a roceitB e fixando a despesa do Estado para 0 exercício financeiro de 
1896. 

N. 148 Regulando a concessão de privilegioe. 

Resolução n. 7 (publicada pela camara.Y r.utoris11ndo a me~a da camn.ra drs Deputados o. 
reorganlsar a respectiva secrelaria. 

PROPOSIÇÕES 

Foram rEmettidas ao Senado durante a }lresente legislatura as seguintes: 
N. I, de 5 do maio, iniciada sob n. 76 em 1894, innovando 0 ccntracto dn c~ tra.da vicinal 

do Porto Novo da Cunha ao Rio Pardo. , 
N. 2, do lp de maio, iniciada sob n. 94 em 1894, conce~en,Io perdão ao bacharel José car~ 

los Mayrlnk Pires Nabuco, ex-juiz de direito da comarca do Philadelphin. 
N. 3, de 25 de maio, iniciada sob n. 7, em 1895, mudando para. 15 de junho de cada annu 

a reunião ~~o Congre~so Mineiro. 

i 
l 

I 
I 

N. 4, do 27 de maio, iniciada sob n .3, em 1895, elevando o. onze 0 numero uos desembar-
' gadores da Relação do Est•1do. 

N. 5, de 27 de m!lio, iniciada sob n. 5, em 1895, tr<4hndo de ex!gencia de folha. corrida. 

\ 

1 

\ 
I 
1 

\ 

\ 
l 
I 
\ 
1 

'i 

\ I 

l 
1 

1 
I 
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N. 6, de 31 de maio, iniciada sob n. ·I, em 18!}5, fixando a força publica o o Estado para 01 exercício de 1895. 
N. 7, de 5 de junho, iniciada sob n. I, em 1895, concedendo licença ao tabellião de s. Se-

bastião do Paraíso, tenente-coronel José Luiz Campos do Amaral Junior e a diversos funccio .. 
narios de justiça. 

N. 8, de 6 de junho, iniciada. sob n. 7, em 1894, autorisa.ndo o goverLo a fundar duas CO· 
lonias correccionaes e orphanologicas no Estado. 

N. 9, de 7 de junho, iniciada. sCJb n. 11, em 1895, concedendo um auxilio annua.l de 15:000$ 
a. cada uma. das escolas normaes das cidades de Itajubá, Serro e Sete Lagoas, creadas pelas 
respectivas municipalidades. 

N. 10, de 8 de junho, iniciada. sob n. 18, em 1895, modificando a. lei n. 41 de 3 de agosto 
de 1892 na parte referente ao Gymnasio Mineiro. 

N. 11, de 8 de junho, iniciada sob n. 14, em 1895, creando mais uma. secção na Secretaria 
do Interior e autorisando o governo a reorganisar a referida secretaria. 

N. 12, de 12 de junho, iniciadll sob n. 47, em 1895, autorisando o Presidente do Estado a 
conceder dous annos d9 licença ao cidadão Fra.ncisco~Janua.rio de Magalhães Portilho, escrivão 
do jury e execuções crimináes de S. Paulo do Muria.hé ~para tratar de saude. 

N. 13, de 21 de junho, iniciada sob n.:26, em 1895, autori~ando o governo a reorganil!lat.•, 
desde já, o ensino agrícola, em Minns, sob diversas condições. 

N. 14, de 22 de junho, iniciada sob n. 88, em 1895, orçando a re.ceita. e fixando a despesa 
para o exercício de 1896 • 

. N. 15, de 26 de junho, iniciada sobn. 87, em 1894, autoriumdo o Presidente do Estado a 
innovar o contracto com o Banco Iniciador de Melhoramentos, concessionario da estrada de 
Ferro Rio Doce, augmentando a. subvenção kilometrica e contendo outras disposições. 

N. 16, de 27 de junho, iniciada sob n. 84, em 1895, autorisando o Presidente d~ Estado~ 
reorgtnisar a Secretaria da Agricultura. 

N. 17, de 28 de junho, iniciada sob n. 31, em 1895, autorisando o governo a reorganisar a 
Secretaria de Finanças. 

N. 18, de 28 de junho, iniciada sob ri. 90, em 1895, autorisando o Presidente do Estado a 
abrir um credito supplementar de 360$000 à :rubrica do n. vnn § 3 •• art. 2 •• da lei n. 107 
de 26 de julho de 1894. · 

N. 19, de 2 de julho, iniciada sob n. 39, em 1895, estabelecendo que o exercício simulta-
neo de funcções publicas federaes, estaduaes e municiplles não se deve considerar como accu-
mulação de cargos dlfferentes p·ua applicJ.çãl) do tln~I do)§ 29 do art. 3. • da Constituição. 

N. 20, de 2 de julho, iniciada. sob n. 68, de 1895, contendo disposições sobre leis preces_ 
suaes. 

N. 21, de 3 de julho, iniciada sob n. 139, em 1895,3 estabelecendo que os autos que dentro 
elo prazo de 90 dias da sua entrega na Secretaria do Tribunal da Relação não forem prepara .. 
dos, serão pelo presidente devolvidos á 1.• inatancia] e contendo outras disposições. 

N. 22, de 3 de julho, iniciada seb n. 53, em 1895, autorisllndo o Presidente do Estado a sub-
vencionar annualmente o instituto municipal do Fructal com a:·qunntla de 5:000$000, da 
accordo com as prescripções da lei n~ 41 de 3 de agosto de 1892, pelo prazo de tres annos. 

N. 23, de 3 de julho, iniciada sob n. 89, em 1895, autorisando e Presidente do Estado a 
c:mceder annualmente um auxilio de 2:000$000 aos hospihes de caridade de Uberaba ltabira e 

' t ·on "eira. 
N. 24, de 4 de julho, iniciada sob n. 10, em 1895, autorisando o governo a auxiliar a Aca •. 

demia de Commet>cio de Juiz de Fora, para a construcção das obt•as do respectivo edificio, com 
a quantia de40:000$000 consignada na lei n. 107 de 26 de julho de 1894, art. 2. •'§ 3.· •. n. XIII, 
como subvenção á escola agricola da mesma cidade. 

N. 25, de 4 de julho, inicit1.do. sob n. 45, em -;1895, =relevando das multas em que incor-
reram por falta. de pag!lmento do respectivo imposto os arrendatarios de terrenos diamantinos 
dos municípios de Diamantina, Grão Mogol, Serro e :conceição; 

N. 26, de4 de julho, iniciada sob n. 74, em 1895, tornando extensiva àos professores a 
lentes estadu:~.es a disposição do art. 4. 0 da lei n. 100 de 23 deJ:julho de 1894; 

s. c.- 7 
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1 N. 27, de 8 de julho, iniciada sob n. 40, em 18115, alterando alei n. 30 de 16 de julhO de 
1892, sobre cre:Jçã.o do 1ogar de delegado auxiliar e contendo outras dispcsições; . 

1 
\ 

"N. 28, de 8 dejulho, iniciada sob n. 92, em 1895, alterando as leis ns. 77 de 17 de dezem 
\ 
I 

·bro de 1893 e 41 de 3 de agosto de 1892, sobre instrucção publica; . dO 
N~ 29, de 8 de julho, iniciada sob n. 114, em 1895, autorisando o Presidente do E~ta da 

a conceder garantia de juros de 6 •f. ao anuo sobre o capital necessario para a constr.uc~o 
E. F. Sant' Anna do Sapucahy-mirim, não excedendo de 50:000$000 o preço l'-Hcmetrico, • 

N. 30,de ~de julho, iniciada sob n. 134, em 1895, estabelecendo que o serviço da estat!S 
· tica judicitria do Estado será feito pela secrebria do Tribunal da Relação e apresentando nova 
tabella de vencimentos; 
· N. 31, de 11 de julho, iniciada sob n. 81 em 1895, autorisando o Presidente do ~st.ado~ 
abrir um credito de 200:000$000 para a construcção da estrada de rodagem nos municiplOS d 
Arassunby (S. Miguel do Jequitinhonha), Mtnas Nove.s, s. João Ba ,usta, Grão Mogol, ~Iontes 
Claros, S1linas, Dil\mantina, Rio Pardo, Tremedal, S. Francisco e Januaria, ligando os tres 
primeiros â. E. F. B&hia. e Minll.S; 

N. 32, de 12 de julho, iniciada sob n. 6!, em 1895, concedendo auxilio annualménte de 
10 000$000 ao Lyceu de Theo:philo Ottoni e subvenccionando annualmente com 2;000.$000 ~ 
externato de S. Luiz Gonzaga em Bom Despacho, municlpio de Inhauma; 2:000$000 o Exter 
nato Progre3So Bri!.Sileiro- na cl~ade da Bagagem e 5:000$000 o colleg10 de Macahubas, em 
santa. Luzia do Rio das VelhGs; 

N. 33, de 12 de julho, iniciada sola n. 86, em 1895, concedendo um auxilio de 8:000$000 para 
a conclusão das obras do' collegiíl Uberabense, em umà só prestação; 

N. 34, de 12 de julho, inlcitlda sob n. 97 em 1894, concedendo annualmente o nuxillt> de 
5:000$000 no!! Institutos de Ouro Fino, Pouso Alto e Itapecerica e 5:000$000 c os Lyceus de 
Artes e Offioios de Arassuahy e Diamantina; 

N. 35, de 12, d~ ju~ho, iniciada sob n. 102, em 1895, creando nma Caixa Economica do :Es· 
tado, com eede na capital, subordinada á Seoret~ria. de Finanças; 

N. 36, de 13 de julho, iniciada sob n. 117, em 1895, autorlsando 0 governo, caso não es· 
tela. instnllada a navegacão a vapor do Rio Paracatu até 27 de julho, a mandar fazer adminls· 
trativamen\e ou por concurrencia public:~. a desobstruccão do mencionado rio, abrindo pl\ra tsso 
um credito até 500:000$000, ae não houver disponíveis saldos orcamentMios; 

N, 37, de 13 de julho, iniciada sob n. 126, em 1895, tratando de legitimação da terras; 
N. 38, de 15 de julho, inici9.da sob n. -4.2, em 1805,v.utorisando 0 governo do Estado a 

garantir emprestimo! para o saneamento dos muni.clpios invadidos por epidemias; 
N. 39, de l5 de julhJ, ini~iada sob n. 136, em 1895, autoris11.ndo 0 governo a conceder ao 

cidadão Aureliano Augusto de Assis Toledo, 2.• escrivão de orphams da comarca do IUo Preto, 
quatro a.nnos de licença. para tratar d~ sua saude e ao escrivão de paz do districto de sa.ato 
Antonio dn. lb3rtioga, comarc" de Bub:~.cana, José custodio de OUveir:>, um anno de Ucenc~ 
para tratar de negocias; 

N. 40, de 18 de julho, iniciada sob n. 9, em 1895, autorisl\ndo 0 governo do Estado a au-
xiliar a reconstrucção de um predio no colleglo das Irmane de caridade em Marlanna com 
a quantia .ie 5:000$000 em uma !Ó prestação; 

N. 4l,de 18 de julho, iniciada sob n. 69, em 1895, oreando duas escolas nocturnas de in• 
atrucção primaria para o sexo maaculiüo, uma na cidade de s. Josó d'Além Parahyba. e outra 
na do Pomba e mais uma. do sexo feminino na Fabrica de Tecidos do Bom Jesu3 d' Agua Fria, 
districto de Itinga, municlplo do Araasuahy, e outra no districto do Taboleiro Grande, muni· 
cipio de Sete Lagoa6; 

'\ 

N. 42, de 19 de julho, iniciada sob n. 131, em 1895, refundindo diversi>s projectos sobra 
creaçiio, tranaferencia e convQuiio de cadeiras de instruc~ão primaria; 

N. 43, de20 de julho, i~idada. sob n. 37, em 1895, declarando livre de imposto, pelo prazo 
de cinco annos, a exporta.cao d:ls aguaa mlneraea de Clmbuqulra, Aguas Virtuosas de Ca· 
xambú, S. Lourenço e de quaesquer outru fontes existentes no Estado. 

Das proposições aolma mencio.nadas, a~ham-se aluda pendentes ue deliberação do senaio 
as de ns. I, 8,. 11, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 2~, 28, 29, 31, 3~, 33, 34, an, 36, 37, 39, 40, 41, 
42 e 43. 

' 

\ 
l 
\ 
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PROJECTOS 

Foram apresentados durante a sesaão 151 projectos, occupando-se te.mbem a ct~.ma.ra com os 
de ns. 1, 2, 7, 28, 61, 64, 69, 76, 81, 83, 87, 89,90, 91, 94, 97 e 98 de 1894 e com os de ns. 9, 
18, e 38 de 1892, dos quaes Ee acham convertidos em lei : 

DE 1895 

N. I Concedendo licença ao tabellião de S. Sebs.stião do Paraíso, tenente-coronelJo~é Luiz 
Campos do Amaral Junior. 

N. 3 Elevando o numero de desembargadores da Relação do Estado. 
N. 7 Mudando para 15 de junho de cada anno a abertura do Congresso. 
N. 11 Concedendo auxilio annual de 15:000$000 ás escolas normaes do Serro e Itajubá. 
N. 18 Alterando a lei n. 41, de 3 de agosto de l8G2, na parte relativa ao Gymna.sio Mi-

neiro. 
N. 26 Reorganiea.ndo o ensino agrícola no Estado. 
N. 28 Fixando a for~ a publico. do E~tado para o exercício de 1896. 
N. 31 Autorisando a reorganisação do serviço de fiscalisaçã.odas rendas, 
N. 42 Garantindo emprestimo aos municípios invadidos por.· molestil\S epidemicas. 
N. 45 Relevando os arrendataríos de terrenos diamantino~ do pagemento do reJSpectivo im-

, posto. 
N. 47 Concedendo liceu·;~ ao cidadão Francisco Ja.nuario de Magalhães Partilho, escrivão 

pl'ivativo do jury e execuçõe~ criminr.es da comarc,tl. de S. Paulo do Muriahé. 
N. 68 Interpret~ndo o art. 22 § 4. • do decreto n. 585, de 8 de mrl.io de 1892. (Leis pro. 

ces3uaes). 
N. 74 Extendendo aos professCJres e lentes do Gymnasio Mineiro e escolas normaes a dis-

posição do art. 4. • da lei n. 100 de 23 de julho de 180·i. 
N. 88 Orçando a receita e fixando a despesa do Estado para o exercício de 18913. 
N. 87 Autorisando a mt:S&, da Camara a reorganis&r a, respectiva secretaria. (Resolução 

n. 7, publicada pela. Ca!!:ara). 
DE 1804 

N. 2 Revogando o art. 1.· da lei n. 45do 6 de junhodol893 sobre remoção de juizes.de 
diraito de 1.• entrancia. 

N. 7 Autorisa.ndo a fundação de co~onit.s correccionaes. 
N. 61 Creando na capital do Estado uma repartição denominada-Archivo Publico Mi-

neiro. 
N. 87 Autorisando a lnnovação do contrncto celebrado com o Banco Iniciador de Melhora-

mentos, relativo á estrada de ferro Rio Doce. 
N. 94 Concedendo perdão ao bacharel José Carlos Mayrink Pires Na.buco, ex·juiz de direito 

da comarca de Philadelphia. 

/ 

DE 1892 

N. 18 Estabelecendo b3ses para concessão de privilegios. 
N. 38 ,concedendo ao dr. João Carneiro Pestana de Aguiar ou a quem mais vantagens 

offerecer privilegio pa.ra construcção de uma via·ferrea d~t~ estação -Silveira Lobo- á fazenda 
do Travessão. 

Pendentes de deliberação do Senado 

·DE 1895 

N. 9 Autorisaudo um auxilio de 5:000$000 para recenstrucção de U)ll predio no colleg\o das 
irmãs de caridade em Mr.rianna. 

N. 10 Concedendo auxilio á Acaiemia de Commercio de Juiz de Fora. 
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- · d · strn· ' N. 14 Creando na Secretaria do Interior mais uma secçao destinada ao serv1ço a m 

ceçõ.o JlU blica. · 
N. 37 Isentando de 1m posto a exportação das aguas' mineraes do E&tado. _ de 
N. 39 Interpretando o § 29 do art. S. • da Conltituição do Estado, sobre accumulaçao 

cargos publlcos. 
N. 40 Alterando a lei n. 30 de 16 de julho de 1892. (Organisação policial). 
· N. 53 Concedendo subvenção annual d.e 5:000$000 ao Instituto Municipal do Fructal. 
N. 64 concedendo subvenção cnnual de 20:000$000ao Lyceu-Theophilo Ottoni. 
N. 69 Creando escola• nocturnas na cidade de S. Jo5é d'Alem Parahyba e na do Pomba. 
N. 81 Abrindo credito até á quantia de 300:000$000 para construcção de es~radas de roda• 

gem nos :m,un\cipios do norte. 
N. 84 Autorisando a reorganisação da Secretaria da Agricultura. 
N. 86 Concedendo auxilio de 8:000$000 ao collegio uberabense. . a e 
N. 89 Concedendo auxilio aos hospitaes de caridade das cidades de Uberaba, Itapecerlc 

Oliveira. ' t 
N. 90 Abrindo credito supplementar á rubrica do orçamento vigente- n. Vlll § 3. ·,ar • 

2. • da lei n. 107 de 26 de julho dt~ 1894. · 
N. 92 Modificando as leis n. 41 de3 de agosto de 1892 e n. 77 de 19 de dezembro de 1893• 

relativamente ã.s escolas normaes. 
N. 102 Creando uma caixa economica oomsede na capital do Ettado, subordinada á Seore· 

taria de Fínanças. 
N. 114 Concedendo garantia dejuros ó. estrada de ferro Sant'Annado Sapucahy·mirim. 
N. 117 Autorilando o iOVerno a mandar fazer adminiatraUvamente a desobatrucção dO 

rio Paracatú. · 
N. 126 Tratando da legitimação de terras publicas. 
N. 131 Refundindo projectos ISObre creação, tra.naferencia e connreão de cadeiras de in-

atrucç!io primaria. 
N. 136 Concedendo licença ao cidadão Aur~liano Augusto de Aesll To1edo, 2. • escrivão do 

orphams da comarca. do Rio Preto. 
N. 139 Contendo d!Jposições 1obre leis processuaes. 

DE 1894 

N. 76 Autorisal'!.do a. innovação do contracto relatho á estrada vieinal do Porto Novo ~o 
Cunha ao Rio Pardo. 

N. 97 Concedendo auxilio annual de 5:000$000 ao• inatuutoa municipae• de ouro Fino e 
Pouso Alto. 

De~ redacção final 

Dm 1895 

N. 99 Refundindo dinrsos projectos sobre cadeiras de inliltrucçüo primaria. 

De parecer para redacção final 

r 
{ 

N: 57 Extende~do ao estabelecimento de ealeaianos na cidade de Tiradentes os auxiUOS 
autor1sactos }leia le1 n. 43 de 22 de mato de 1893. 

~ .. na Interpretando a lei n. 75 de 29 de julho de 18Q3, (Estrada de ferro da Barra dO 
Jeqmtiba). . 

De dh~cussão unica da emenda do Senado 

,DE 189. 

N • 1 Considerando validas as alienações e hnothecas das po~ses do que trata o art. 3.' § 
-..t.· da lei n. 601 de 18de setembro deJ850. 

\ 
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De vot.ação em t.ercelra discussão 

N. 89 Concedendo á Companhia. do Gandarella. privilegio para construcção de uma estrada 
de ferro da Central á cidade de Santa Ba.rbara. 

De t.erceira dill!!cusaão 

DE 1895 

N. 119 Isentando de imposto o material necessario ao abastecimento d'agua e fianeamento 
doa diversos municípios e ás machinas para o f~t-brlco de productos lacteos, eto. 

N. 124 Concedendo ao engenheiro Henrique Augusto Kingston ou á companhia quo organi· 
sar privilegio para a construcção de uma e1trada de ferro que ligue as cidades de Leopoldina 
e S. João Nepomuceno. 

N. 125 Autorisando a innovaçio do contra.oto celebrado com a Companhia E. de p,'Porto 
Novo do Cunha ao Rio Pardo. 

De parecer para t.e~ceira discusniio 

N. 52 Revogando a tabella A da lei n. 41 art. 157. 
,N. 7g Elevando a 4:000$000 os auxílios annuaes aos hoepit~~.es de Ouro Preto e Barba.-

cena. 
N. 109 Proroga.ndo a licença concedida ao juiz de direito de Cata:;uazes, José Maria de 

Campos Cordeiro. ' , 
N. 123 Autprisando o governo a. auxiliar a construcção das linhas ferreas que julgar mais 

convenientes. 
pendentes de votação em segundn discussão 

, DE 1895 

N. 149 concedendo ao Banco Con•tructor do Brasil, proprietarlp da estrada de ferro Cata-
guazes a santo Antonio do Muriahé, privilegio para construcção do prolongamento dessa es-
trada. 

Pendente de •egunda discussão 

N. 50 Autorisando a nomeação de uma commissão para formular um projeoto de codigo do 
processo civil e criminal. 

N. 138 f\.mpliando disposições da lei n. 30 de 1~ de julho de 1892 e do decreto 613 de 9 de 
março de 1893, relativamente á creação do registro policial. , 

N~ 140 Interpretando o art. 107 da Constituição do Estado; sobre loterias• 
N, 146. Concedendo a F.rancisco Gonçalves Rodrigues Lima e outros,' privilegio para esta· 

belecer e explorar usinas com apparelhos aperfeiçoados, para extracção do oleo do côco de ma• 
cahubll, amendoim, mamona e outras sementes oleaginosas. 

Pendent.o 1de parecer para '2.a discussão 

N. 17 Restaurando as cadeiras de latim e francez da cidade de Grão-Mogol; 
N, 25 Modificando as leis ns. 41 de 3 de agosto de 1892 e 77 de 19 de dezembro de 1893, 

nas partes relativas á fisoalisaçíio das escolas e mais estabeleéimentos de instrucção; 
N. 43 Tran&ferindo para -João Congo-, dis,ricto de Jaboticatubls, município de Santa 

Luzia do Rio das Velhas, a cadeira mixta do BamburraJ; 
N. 65 Elevando a 45:000$000 por kilometro a garantia de juros para construcção da E. 

F. Valle do Paraopeba; 
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N. 67 Transferindo~para o b1irro do Rosario a cadeira das Furnas, do districto do Morro V e• 

lho, município de Caethé; 
N. 70 Subvencionando annualmente com a quantítt. de 5:000$000 o Asylo de Mendigos da. 

cidade do Juiz de Fóra; d s 
N. 75 Autorisando o governo a despender até a quantb. de 4:000$000 paro. conclusão a 

obras do ho,Jpital de caridade de S. Sebastião do_ Paraíso; . t 
N. 77 Interpretando o art. 1. • do decreto n. t98, de 1. • de dezembro de 1892, que tra a 

do imposto de novos e velho3 direitos; 
N. 80 Mantendo as duas cadeiras de instrucção primaria na colonia. indígena de -Itamba• 

cury; . 
N. 91 Autorisando a cobrança de porcentag3m no acto da sabida do ca!ó do territorío rnl• 

neiro ou ó. sua chegada. na Capital Federal; 
N. 96 Concedendo auxilio de 2:000$000 ao hospita\ de caridade da cidade do pará 

e de Sete Lago'ls; 
N. IlE> Crenndo uma terceira cadeira. de instrucção primaria para. o sexo masculino na oi• 

dade de Campo Bello; 
N. 116 Cre8ndo escolas primarias em divers?.s localidades; . 
N. 118 Concerlendo licenç!1. ao cido.dão José Lybanio Pereírà Duque, escrivã:> do I.· oalcJO 

do judicill.1 e notas da comarca. de Lima Duarte; 
N. 130 Subsidiando n.nnualmente com a. quantia de 5:000$000 á as:,ociação cPromotora de 

Instrucção» com ~éde na. cidade de Mar de Hesp:mha: 
N. 132 Concedendo licença à professora ti. Aurora Augusta da Rocha, professora do dis· 

tricto do Carrego d'Anta, município do Inde.yá; 
N. 133 Concedendo licença á professora primnrio. de Ouro Preto, d. Francisca da Concei• 

ção Ferreira; 
N. 135 Concedendo licença à. d. Adelina Francisca. da Cruz, professora. de s. Caetano do 

Chopotó, município do Alto Rio Doce; • 
N. 137 Equiparando os vencimentos M officíal, ame.nuense e porteiro da ~:ecretaria da 

Junte. Commercial o.os dos empregadoo do eguo.l ca.tegorl!'l das secretarias de E'ltado e elevando a 
4:800$000 a.nnuaes os do respectivo secretario; 

N. 142 Abonando ao C!)llector de Juiz de Fora quantio.e despendidas para aluguel da casa 
onde funcclonam as o.ulGS dl'. 1. 8 escola publica de instrucção primaria.; 

N. 143 Concedendo á Santa Cas:~. de Misericordia da cidade de Passos a quantia de 10:000$ 
em duns preatações anauaes pare. construcção de um novo edificio; 

N. 147 Transferindo para a Barra das Canoas, districto de Santo Antonio da Lagoa, mu~ 
nicipío do Curvello, a cadeira mixta. de Villas,- e P'-ra Picadt\, dístricto do Taboleíro, municl· 
pio de Sete Lagoas, a do sexo masculino do-Pires; 

N. 148 Creando diversas cadeiras de instrucção prlmllrin nos municípios do Pará, Sánta LU· 
zia e Sete L\\goas; 

:DE 1894 

· N. 64 Creando, junto á Secretaria do Interior, uma repllrt\ção encarregada da organisação 
·· da esta tistica. do Est!l.do. • 

nefundidOIIJ 

DE 1895 
No projecto n. 09: 

N. 12 Creando cadeiras de instrucçüo primaria. nos municípios de Ouro Preto, Marianna e 
Ponte Nova; 

N. 15 Creando uma. e~cola rural no municipio de Grão Mogol· 
N. 16 Creando uma cadeira de instrucção primaria paro. 0 s~xo masculino na cidr.de de 

Grão Mogol; 
_ N. 22 Crenndo e convertendo cadeiras de : instrucção prim'lria no municlpio de GUtl.'" 

nha.es; · 

·\ 
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N. 23 Crea.ndo uma. cadeira mi:x.ta de instrucção primaria na Capella Nova da Betim; 
N. 2f Creando cadeiras de instrucção primaria no distri cto de S. Domingos de Marianna; 
N. 27 Creando uma cadeira mixb de inr;trucção primaria na. cidade de s. Pedro de Ubera.-

binha; 
N. 29 Creando escolas ruraes no município de Barbacena; 
N. 30 Creando cadeiras de instrucção primaria no município de S. José do Paraíso; 
N. 32 creando cadeiras de instrucção primaria mixta e rural nos municipios de Minas 

Novas e Arassuahy; 
N. 33 creando cadeiras ruraes para o sexo masculino no município de Arassuaby; 
N. 35 Creando cll.deiras de instrucção primaria mixtas nos Ínunicipio3 do Pará e Sabará; 
N. 35 Creando cadeiras de · instrucção primaria nos municípios de Salinas, Rio Pardo e 

Boa Vista. do Tremedal; 
N. 38 Convertendo em escola do sexo masculino a. mixta do logar denominado-Diamante-

município de lnhaúma; 
N. 41 Creando uma escola mixta em Bicudos, districto de Antonio Dias-abaixo, município 

da Itabira; 
N. 44 Creando uma cadeira mixtà em Mundécs, districto da Penha, município de Caethé; 
N. 46 Creando cadeiras rura.es, no município de Theophilo Ottoni; 
N. 48 Creando cadeiras mixtas de instrucção primaria nos muniçipioa de Tiradentes Q s. 

João d'El·Rey; 
N, 49 Creando cadeiras de instrucção primaria. para o sexo mnsculino em diversos bairros 

do municipiJ (la Pouso Alto; 
N. 51 creando cadeirall de instrucção prim::.rl.a no municipio de ltapecerlca e Barba.bena; 
N. 54 Creando cadeiras m!xtas de instrucção primaria no municlpio de Guanhãcs e tmns-

íerindo outraB no município de Bomfim; · 
N. 55 Convertendo cadeira mixta dtl Casa. Grande, municipio de Queluz,.e crefl.ndo escolas 

ruraes nos municípios de Entre Rios e Palmyra.i 
N. 58 Convertendo cadeirss de instrucção primaria no município do Turvo e creando uma 

no municipio de Tindentes, 
N. 59 creando cadeiras de instrucçiio primaria nos municípios de Diamantina, Januaria e 

Contendas; 
N. 60 Creando cadeiras ruraes para o ~exo masculino nos municipios da Formigf.'l e Itape· 

cerica; · · 
N. 61 Creando cadeiras de ins\rucção primaria nos municípios de Santa. Luzia, Pitanguy, 

Curvello, Sete Lagoas e do P~rá; 
1 

N. 62 creando cadeiras de instrucção primarin no município de Oliveira; 
N. 63 Creando e convertendo cade1ras de instrucção primaria no município de Pouso Alto; 
N. 65 Creando uma oadeira de instrucção primaria para o sex() feminino em Bom Despa-

cho, município de Inhauma; 
N. 71 Criian1o cadeiras de instrucção primaria nos mU:nicipics de Ponte Nova, Marianna 

e Ouro Preto. 

NO DE NliMERG 89 

N. 13 Concedendo um auxilio annual de 2:000$000 ao hospital de caridade da cidade 
de Uberaba;. 

N. f2Ó Autorhando o governo o. dar o. quantia de 10:000$000 como auxilio p:~.ra construo· 
ção de um eflificio para hospital de caridade, na cidade de Oliveira; 

NO DE NUM:ERO 131 

N. 72 Creando cadeirae de instrucção primaria em diversos lagares do município de Ma.-
riannn; · 

N. 73 Cr(ando oa.delrasde instrucção primaria nos municípios de Janunría e s. Fra.n- · 
cisco; 
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N. 76 Creando c11deira.s mixtas nos municípios do Serro, Sete Lagoas, Curvello, Pitanguy, 

Abaeté e Diamantina; 
N. 78 Crean:lo cadeiras mixtas de instrucção primaria nos municípios de caeté e aua· 

nhães; . de 
N. 82 Creando uma cadeira de instrucção primaria na Pledada do Barreiro, dxstrtcto 

JabJticatubas, município de Santa Luzia do Rio das Velhas; 
N. 83 Creando cadeiras de instrucção primaria nos municípios de Minas Novas e Montes 

Claros; 
N. 85 Creando cadeiras mixtas de instrucção primaria nos municípios do Serro e Pi· 

tangu:y; 
N. 93 Cre~ndo cadeiras de instruCQão prima ri& nas cidades de Santo Antonio do Ma· 

chado~ Uberaba, Prato, Monte Alegre, Araguary, Carmo da Bagagem e Patrocínio: 
N. 95 Creando uma cadeira mixta de instrucção primaria em Santo Antonio do Monte, 

freguezia. da Cachoeira do Campo, município de Ouro Preto; . 
N. 97 Creando cadeira mixta. de instruoçiio primaria em S. Sebastião do Gramma, munx• 

oipio da Vicosa; 
· N. 98 Creo.ndo dual escolas de instrucção primaria na cidade de Bambuhy e transferindo 

para a de Bom successo a escola mixt~~o das Palmeiras daquella cidade; 
. N. 100 C~eando cadeiras ruraes de instrucção primaria nos municípios da Piranga, TirLl• 
dentes, Dores do Indayá, Juiz de Fora e Leopoldina; 

N. 101 Creando cadeiras de instrucção primaria em Santo Antonio do Machado no munici· 
pio da' Bagagem; . . 

N. 103 Creando cadeiras mixtas de instrucção primaria no município de Santa Lutla do 
Rio das Velhas; . 

N. 104 Creanrlo uma segunda eadeira. de instrucção primaria, para o sexo masculino, na 
cidade de Cambuhy; 

N. 105 Creando cadeiras mixtas em Santa Ba.rbara, Burity, Chapadão, Plrapetinga, oue.s 
Barras e Itambé, do districto da cidade do Carmo da Bagag(lm; 

N. 106 Creando uma cadeira rural mixta em Grota Grande, distrioto do Rio Preto, mu-
nicípio da Diamantina; 

N. 108 Creando cadeiras de instrucção primaria nos municípios de Pxranga e Ba.nbubY e 
transferindo outra no municipio lie Caeté; 

N. 110 Creando calleiras mixtas no distrioto da cidade de Bom Successo e no da cidade de 
Uberaba; 

N. I li Creando escolas ruraes de instrucção primaria no município de Sete LagoLls~ 

DE 1894 

N. 98 Creando escolas ru~aes nos bairros do Cervo, districto de sant' Anna. do SapncahY; 
Coutinhos, districto do Congonhal, Hytahim, Anhumas e Limoeiro distrloto'·da cidade de Pouso . , 
Alegre, e Pé do Morro e Palmital, d1strioto de Passa Quatro; 

Pendentes de Primeira DIIJCU@!sü.o 

DE 1895 

N. 94 Elevando vencimentos do medico e pharmaceutico da hcspednria de immigrantes 
-Horta Barbosa-da oidude de Juiz de Fora; 

N. 107 Elevando a 4:000$000 annuaes o auxilio ao hospital de Sabará· 
N. 112 Revogando o art. 2.o da resohção n. 3, que altera o regime~to interno da Camara 

dos neputadcs; , 
N. 120 Autorisando auxilio de 6:000$000 á municipalidade de Manhuassú para o. construc-

ção da estrada de rodagem desse logar ao caratinga; 
N. 121 Greando cadeiras mixtas de instruoção primaria nos municipios de Pouso Alegro 

e Manhuas~ú, · 

\ 
f 
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N.~l22 Interpretando o art. 38 § 2.• da lei n. 2 de 14 de setembro de 1891, sobre demo-
lição de casas, muros &; · 

N. 127 Tratando de julgamento definitivo de inventario,g e causas cíveis e administra-
tiw,'3;· 

N. 128 Tratando de diligencias realisads.s fora das sedes das comarcas, que devem ser 
presididas pelo juiz substituto; 

N. 129 Concedendo licença ao capitão do terceiro batalhão da Brigada Policial, Fran• 
cisco José da Costa Guedes; 

N. 145 Conceddndo auxilio annual de 5:000$000 ao Lyceu de Artes e Offi.cios da. cidade de 
Dia.ma.n tina.; 

N. 150 Estabelecendo as divisas de Santa Rita de lbitipoca, municipio de Barbacena e Con· 
ceição de Ibitipooa, município de Lima Duarte; 
· N. 151 Autorisando o governo a conc3der o. James Wells ou á c()mpanhia que organiso.r 
o direito de pe~quiear, explorar ou minerar diamantes em terrenos devolutas. 

REMETTIDO A 1 SECRETARIA. DA. A.GRIGULTURA. 

N. 19 Autorisando o governo a despender a quantia necessa:ria para reconstrucção da ponte 
sobre o rio Santo Antonio na cidade de Ferros e a abrir uma estrada de rodagem entre 0 dis 
tricto de Santa Maria, município da Itabira, e a cidade de Gua.nhães; 

Rejeitados na Camara 

DE 1895 

N. 2 Concedendo custas de 50 "/o, aos juizes direito e pro~otores de justiça; 
N. 6 Interpretando o art. 198, da lei n. 20 de 26 de novembro de 1891 e art. 55 § 2. o do 

decreto n. 596, de 31 de outubro de 1892, lJ.Ue tratam de elegibilidade de vereadores; 
N. 8 Concedendo ao~ juizes de direito transporte nas estradas ferreas quando em via· 

gem para presídencia dos tribunaes do jury e correccionaes nas comarcas vislnha!l; 
N. 21 Concedendo aos professores de instrucçõo primaria da quarta. circumscripção litte-

raria auxilio para aluguel de casas; 
N. 34 Equiparando vencimentos dos empregados da Secretaria da Camara dos Deputados 

aos de egual categoria da Secrato.ria do Senado; 
N. 56 Crea.ndo na capital do E~tado um Instituto Militar de menores artífices; 
N. 144 Isentllndo os jurados da comarca de S. Francisco do pagamento das multas im· 

postas durante o corrente anuo. 

No Senado 

N. 5 Tratando da exigencia de folha corrida; 
N. 134 Collocando a cargo da Secretaria do Tribunal da Relação os serviços da :estatística 

judiciaria. do Estado. 

DE 1894 

N. 28 Autorisando o estabelecimento de linha de correios ao norte do Estado; 
N. 69 Pro rogando o prazo para os alumnos da Escola Normal concluírem seu curso· 
N. 83 Interpretando o art. 39 da lei · n. 72 de 27 de julho de 1893 sobre decisões' e de •• , 

marcações de terras; 
N. 91 Creando um logar de corr~io·servente na Junta Commercial do Egtado. 
s. c.-8 
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DE 1892 

, N. 9 concedendo no cidadão Antonio LeÓdoro da Rocha e outros, privilegio pa~a. constrg~: 
ção de uma estrada ferrea de Piumhy á E. F. Oeste de Minas, entroncando-se na lmha de 
talão. 

Prejudicados 

o:m 1895 

N. 4 Permittindo a permuta entre os serventuarios de justl~a qmmno as s~rventias forem 
da mesma natureza; 

n:m 18Ó4 

N. 81 concedendo.licençilo ao tabellião de S. Gonçalo do Sapucahy, cidadão Pedro Toleddc; 
N. 90 concedendo licença ao cidadão Thomaz José Barbo~o, tabellião da comarca e 

Piumby. 
Retirado da Discussão 

DE 1895 

N. 141 Concedendo auxilio de 5:000$000 á municipalidade de Alvinopolis, para construo• 
ção da estrada ie rodagem dessa. cidade ao di.atrlcto da V a rgem Alegre, município de S. DO· 
mingcs do Prata. 

:illlt-ojcctos do Senado 

Foram remettldos à Camara, no corrente anno, os proje'!tos de ns-. 52 a cs, occupando·se 
a camara tambem com os dE> ns. 42, 44, 47, 50 e 51, remettidos em 1894 

Desses projet~tos acham-se convertidos em lei : 

o:m 1895 

N. 53 Autorisaudo o governo a tomar as medidas n acessarias :para regularisar o serviçO 
dê transporte na E. F. de Leopoldina; 

N. 54 Interpretando o 1.\rt. 163 da lei n. 18 de 28 de novembro de 18!)1 sobre antigui-
dades de juizes de direito e desembargadores, ' 

N. 56 Autorisando auxilio aos collegios de Salesianos da cachoeira do campo e Ponte 
Nova; ; 1 

N. 58 Subvencionando com a quantia de 20:000$000 o cur 110 annexo á Escola de Minas 
de Ouro Preto; 

N. 60 Interpretando o. lei n. 83 de 1.· de julho de 1894, sobre a E. F. de Uberaba no 
Rio Grande, na Cachoeira do Maribondo, na parte relativa â garantia de juros; 

N. 61 Autorisando a construcção de Um!l.linha ferrea que ligue a nova capital á E. F. 
Oeste da Mines, na odação de Gonçalves Ferreira; 

N. 63 areando nll Imprensa Otnoial do E'tado o kgar de ajudante do director e redactor 
e modificando a lei n. 40 de 21 de julho de 1892; 

N. 65 Autorisando a construcção do uma linh'l ferrea da cidade de Theophilo ottoni á de 
Arassuo.by; 

N. 66 Regulando o serviço sanitario do E~tado. 

DE 1894 

N. 47 Modificando o art. I.· da lei n. 3~ de 1892, sobra indemnislcão de ·pa~sagem aos 
imnigrantes destinados ao Estado; . 

N. 50 Creando segunda varo. de direito dn con:arca de Juiz ·de Fora· 
) 
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DE 1895 

Pendente de 'Votação em Terceira Discuasão 

N 67 Au1i )risando a innova~'io do contracto celebraio a 25 de abril de 1894, com a Com• 
panhia E. F. Mt~~ambinho. 

Pendente de Terceira Discussão 

N. 62 Estlbelecendo o peculio legal para 03 fuuccionarii>3 publicoa. 

Pendente de Parecer para Terceira Discussão 

N~ 57 Eshbeleceudo no Esbdo seis nucleos colonill.es. 

Pendente de Votação em Segunda Di~cussão 

N. 68 Revogando os art~. 2. 0 e 3. 0 da lei n. llOde 24 de julho de l8~H, restabelecendo 
dispostções da lei n. 2 e eshbelecenlo o modo como deve ser feita. a administração dos muni· 
cipios em que houver dualidàde de c!tmaras. 

Pendente de Parecer pat~a Segunda c'l.iscussão 

N, 55 Estabalecendo t\. permanencia do Externat:l do Gymnasio Mineiro em Ouro Preto. 

DE 1894 

N. 42 Creando 15 cadeiras centraes no Est'ldo; 
N, 44 Autorisando o governo a conferir pramios aos juizes de direito; 
N. 51 Trahndo de concursos para. comare!lS de primeira entrnncia. 

Rejeitados 

DE 1895 

N. 52 Trltando de concut'~OS r egionaes agrícolas e pastoris; 
N. 59 Autorisando auxilio á empresa de opera Iyric3.; 
N. 64 Autorisa.n.do o governo a indemnis ~r v. cama.ra municipal do Piranga com o. quantia 

de 28:000$000 para aanallsi!.ção e abastecimento d'e.gua pot~vel da referida cidade; 

PARECERES DE COMMISSOES PERMANENTES 
For 1m aprese11hdos no corrente anno 97 ptreceres, conforme s~ acham abaixo discrimina-

dos, teudo hmb9m ocmptdo aatt9acão dac%:J1ara. os de ns. 121, 122. 123 e 124. iniciados 
em 1894. 

Da Prhneira Contmissão de Podet~es 

N~ 6- Reconhece1do deputados pela 4. 0 circumscripcão. 
N. 7- Idem, idem pela 5.•, jdem. 
N. 8- Itlem, idem pela 2.•, idem. 
N. 9- Idem, id~m pelo. 3.•, idem. 
N. 10- Idem, idem pela I.n, idem. 



N. 11- Idem, idem pia -4.•, idem. 
N. 12- Idem, idem pela 5.•, idem. 
N. 13- Idem, idem pla 5. •, idem. 
N. 14- Idem, idem pela 6.•, ide.n. 
N. 15- Idem, idem Jlela l. a, idem. 
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Da Segunda Commissão de Poderes 

N. 1- Reconhecendo deputados pela 4. • ciroumscrip\'ão. 
N. 2- Idem, idem pela 2.•, idem. 
N. 3- Idem, idem pela 1. 1 , idem. 
N. 4- Itlem, idem pela I.•, idem. 
N. 5- Idem, idem pela 5. a, idem. 

Da Cominissão de Çonstitui~ão, Leglsla~ão e Poderes 

N. 25- Recc nheoendo deputado :r;ela 2. • circumscriJ\-d:O. 
N. 32- Idem, idem pela~.·, idem. 
N. 43- Idem, idem p~la 6.•, idem. 
N. 54- Sobre reclnmaçõeli contra netos de camaras municipae~. 
N. 65- Sobre o diploma conferido ao sr. dr. Adalberto Ferraz. 

Da comn1issão de ..Justi~a Civil e Criininnl 

N. 17- Sobre requerimento de d. Rita Carolina Torres. 
N. 18- Sobre requerimento do carcereiro da cadêa <!t Vi!h Nova de Lima. 
N. 19- Sobre officio da camara municipal de Piumby. 
N. 20- Sobre indic!lção da camara municipal de S. José d' Alem Parabyba. 
N. 21-- Sobre reclamação dos empregados do foro do Rio Novo. 
N. ,22- Sobre um projecto relativo a custas jutliciarias. 
N, 23- Sobre reclamação dos empregados do foro da Diamantina. 
N. 31- Sobre indicação do sr. Delfim Moreira. 
N. 38- Sobre uma consulta do dr. Secretario das Flnancns. 
N. 39- Sobre um officio do bacharel Silvlno Soares de Mello. 
N. 93- Sobre requerimento de d. Rita Carolina Torres. 
N. 94- Sobre reclamação do dr. Arthur Ribeiro de Oliveira. 
N. 95- Sobre officio do João Cordilho, relativo a disturblos em s. Josó dos BotelbOS· 11 . co • 
N. 97- Sobre requerimento de Pedro Luiz Nunes Alvares e outros, denune1ando 0 

selho districtal da Logoa Formosa de Patos. 

Da commissiio de Conuuercio e Industrias 

N. 16- Sobre requerimento de Agostinho José dos Santos. 
N. 47- Sobre » do dr. Antonio Fellcio Magaldi. 
N. 60- Sobre > de Manoel Li no da Costa BrLiga. 
N. 66- Sobre. J> de Francisco Gonçalves Rodrigues Lima e outros. 
N. 67- Sobre » de José Bo.Ibino de Noronha. 
N. 73- Sobre :1> de Honorio Josó Freire e sua .mulher. 
N. 79- Sobre J> de Antonio Jo~ó Matluas. 
N. 88- Sobre :1> do dr. João Martins da silva. 
N. 89- Sobre representação da camara munlclp~l de s. João Baptleta 
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Da commissão de Obras Publicas 

N. 24- Sobre indicação do sr. Juvenal Penna. 
N. 44- :dem, idem do sr. Wenceslau Braz. 
N. 50- Sobre requerimento de Luiz Antonio de Oliveira Castro. 
N. 51- ~obre offlcio da camara municipal de s. Gonçalo do So.puco.hy. 
N. 53- 3obre obras publiéas reclamadas por diversas ca.maro.s municipaes. 
N. 72- ~obre uma representação da camara municipal do Turvo. 
N. 75- ldem, idem das camaras municipaes do Carmo da Bagagem e de Alvinopolis. 

Da Commissão de Representa~ões, Requerimentos e Petições 

N. 26- Sobre representação de autoridades civis e judiciarias e membros do foro de Mar 
Hespanha. 

N. 27- Sobre representação do dr. José Cesarit) de Faria Alvim. 
N, 28-ldem, idem do conselho districta.I da Fortaleza de Salinas. 
N. 29- Sobre reclamação de Manoel Gomes de Araujo. 
N. 30- Sobre requerimento de Verdlni Albino. 
N. 34- Sobre um officio da camara municipal de Pouso Alto. 
N. 35- Sobre requerimento de Antonio Caetano RQdrigues Horta, colleotor de Juiz de 

Fora. 
N. 36- Idem do profesEOr· Olympio C!ementino de Paula Corrêa. 
N. 40-ldem de habitnntes do districto do Fonseca. 
N. 41- Idem de Joaquim José da Silva Ab. 
N. 42- Sobra representaç'io do <'!lnselho districtal de S. Domingos do Rio do Peixe. 
N. 45- Sobre um officio da c~ mora municipal do Alto Rio Doce. 
N. 46- Sobre um officio do con~elhodistrictal da Conceição do Turvo. 
N. 48- Idem da r.amara municipal do Fructal. 
N. 56- Sobre requerimento da Miguel Teixeira Guimarães. 
N. 57- Idem dos empregados do ExternatQ do Gymnasio Mineiro. 
N. 58- Idem do Clementino Luiz Pacheco. 
N. 59- Idem de d. Esmeraldina Candida de Oliveira. 
N. 61- Id~m do sr. deputado dr. Coelho de Moura. 
N. 62- Idem da Santa Casa de Misericordia de Sabarã.. 
N. 63- Idem do dr. Agostinho Penido. 
N. 64- Sobre representação da camara municipal da Bagagem. 
N. 69- Idem de habitantes de Santo Antonio da Vargem Alegre. 
N • 70- Idem da cam!l.ra municipa! do Rio Branco. 
N. 71- Sobre requerimento de d. Francisca Baptist!l. Carneiro. 
V. 76- Sobre diversos pedidos de interesse local. 
N. 77- Sobt•e requerimento de d. Isabel Alves de Freitas. 
N. 78- Idem de Adrh~no Gismondi. 
N, 85- Idem do professor Manoel Ferreira da Silva. ,~ 
N. 87- Idem de d. Clo.udiana Augusta de Macedo. 

Da Commissão de Negocios lnter·estaduaes 

N. 33- Sobra uma representação do conselho districta.l de Campo Mystic o. 
N. 96- Sobre officio da camara municipal de Ouro Fino. 

Da Commissão de Instrucção Publica 

N. 37- Sobre proposta da congregação da Esoola de pha.rmacia de Ouro Preto. 
N. 52- Sobre representação dos habitantes do Morro de S. Sebastião. 
N, 74- Sobre requerimento do dr. Agostinho Penido. 
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Da Commissão de Snude Publica 

N; 49- Sobre represmtação d!l. camara municipal dB Leopoldina. 
N~ 68- Idem da do PomiJa. 

Da Commissi"to Especial 

N; 55- Sobre moção do sr. Benvenu~J LoiJo. 

Da Commlssão de Camnras l'Uunicipaes 

N. so- SJbre repr~sentlção de contribuintes do município de Uberabinha. 
N. SI- I !em da camara municipal de S. Sebastião do Paraíso. 
N. 82- Idem de contribuintes do município de Pinmhy. 
N. 83- li em de contribuintes do município de Guarará. 
N. 84- Idem da camara municipal da Conc!lição. 
N, 85- Idem de contribuintes munici~'les de Itnjubá, 
N. {10- Sobre divisas entra Bambuby e Piumhy. 
N. {li- Sobre recnrs:> d9 di verses habitante.~ de S. Domingos do Prat!l.. 
N. {12- Sobra divisas entre Barbacena e Alto Rio Doce. 
N. 120 de 1894-Sobre reclamação de Roberto R11drigues Monção. 
N. 121 de 1894-Idem do b:~charel Basilio da Silva Santiago. 
N. 122 de 1894-Idem de varias contribuintes municipaes de Leopoldina. 
N. 123 de l894-1dem dos prof~ssores da escola normal de Montes Claros. 

Estes pareceres foram todos approvados,com excepção dos de n. 27, que foi rejeitado, n. 66, 
con~iderado prejudicado, ns. 44, 90, 91, 93, 94, 95 e {16, que se acham pendentl's de discussão, e 
n. 97, de segunda leitura. 

REQUERIMENTOS 
Foram apresentados os Eeguintes : 

N. I Do sr. Rodrigues Chaves, pedindo para serem remettidos á commissão de consti-
tuição. legislação e porleres, os papeis referentes á ele!ção da 6.• circumscripção eleitoral, afim 
de pronunciar-se sobre o r"conhecimento do oitavo candidato diplomado; 

N, 2 Do sr. Severiano de Rezende, pedindo para serem remettidos á commissão de in• 
r.oruc ~ão publica todos os projectos sobre crencão de cadeiras de instruc~ão primaria, impres• 
sos ou dado& para J.a ou 2.a discussão, afim de refundil·os em um só projecto; 

N. 3 Do sr. João Pio, pedindo requiaitarem.se do governo informações sobre a data da 
nome1ção d03 rlesembargadores da Relação do Estado; 

N. 4 Do sr. Mendes Pimentel e outros, pedindo para suspender-se a ses.::ão, como prova 
de pezar pelo fallecimento do grande brazileiro Saldanha Marinho; 

N. 5 Da commissão de obras publicus, r~qulsitando do governo informações sobre a con· 
veniencia do projecto n. 65, referente á E. F. do Pal'aopebn; 

N. 6 Do sr. Gonzaga. da Silva, pedindo intor .nações ao governo sobre ft\ctos occorridos em 
s. Paulo de Muriahó, relativo~ á deposição do agente executivo e presidente da respectiva ca-
mitra municip:tl; 

N. 7 Do sr. Mendes Pimentel e outros, pedindo para consignar-se na neta um voto de 
profundíssimo pezar pelo flillecimento do marechal Floriano Peixoto; 

N. 8 Do sr. Francisco Bressane e outros, pedindo para apresentar·se á exm,a tamilia do 
marechal Floriano Peixoto sinceros pezámes pelo seu fo.llecimento. 

'Eates requerim_:ntdos foram todos approvados, com excepcão do de n. 6, que foi retirado 
pelo autor, em sessao c 26 de junho. 

I . 
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INDICAÇOES 
Foran:. apresentadas as seguinteu: 

N. I Do sr. vVencesláu Braz e outros, pedindo providencia~ cou~ra irregularidades da E~ 
F. Central do Brazil; 

N. 2 Dos~. Juvenal Penna, pedindo provhleucias para cess"rem as iunumero.s in•egulolbri· 
dades da E. F. Leopoldina; 

N. 3 Do ~r. Ribeiro Junqueira, pedindo parll que a commlssão de consti~uição, leghlação 
e podere~ se manifeste sobre a illegibilida.de dos recem·formados em academia:;; de outeos Es-
tados; . 

N. 4 Do sr. Delfim Moreira, pedinJo pat•o. couvidat•-se o Senado afim de que as commis-
sões de justiça civil e criminal das duas camaras se reunam para examinar os relL>torios dos 
juizes de direito e apresentar um projecto, de accordo com os mesmos ; 

Destas indicações, foram approvo.das ns de m. 4 e 2, ficando pendente da discussão do pare-
cer n. 44 a d~ n. 1 e de apt'esentação do respetivo parecer a de n. 3. 

MOÇÃO 

Foi apresentada e appro:ada a de n. 1, do sr. Benvenuto Lobo, lamenhndo Irofundamente 
ns graves occurrencias que se deram na Capihl do Estado. 

Seoretaril da. Camera dos Daputado~do Estldo de Minas Geraes, 18 de novembro de 1895. 

O director da secretaria, 

ALFREDO FURST. 
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RESUMO DOS TRABALI-IOS 

DE 1E95 

Ns. I a 151.. .................... .......... .... .................. ... .. .. • .. .. ... 151 

DE 18'H 

N:?. 1, 2, 7, 61, 87, IH, 2~, 68, 83, 91, 64, 'iô, 90, 81, 89, 90 e 93 ••••••.••••• ,..... 17 

DE 1892 

Ns. 9, 18 e38 ............................. · ................•.................. 3 171 

Conv(_•r!Lidos e1n JLc! 

DE 18\15 

N~. I, 3, 7; ll, 18, 26, 28, 31, 42, 45, 47, 68, 74e 88........ ... •• .. .. . .. .. ... ... 14 
N. 87 (Resolução n. 7) ............................ · ...... ............. •• .. • .. • 1 

DE 1894 

Ns. '2, 7. 61 .. 87 e 9t ................................... • ............ ·......... 5 

'DE 1892 

Ns. 18 e 38 ••........•.•.••••....•..•...........••.•......••...•............. 

Pendentes do §enad.n: 

DE 1895 

Na. 9, 10, 14, 37, 39, 40, 53, 64, 6?, 81, 84, 89,. 110, IJ2, lO?., 114, 117, 126: 131 
136 e 139.; ............................................................... 21 

DE 1894 

Ns. 76 e 97 .............................................•.................•.. 2 23 
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Pendente de Redacçào Final 

DE 1895 

N. 99 •• " •••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '' '' 

Pendentes de Parecer pura Redac~ção Final 

DE 1893 

Ns .. 57 e 113 ....... ...•..........................................•......... · 2 

Pendente de Dlscu~são unica de. Entenda do Senado 

DE 189! 

N. • ........ I ••••••••••••••••• I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pendente de Votação em Tet·celra Discussão 

DE 189i 

N. 89 .................... , ..........•.........•........... , ...........•...•.. 

Pendentes de Terceira Discussão 

DE 1895 

Ns. 79, 119, 124 e 125 ..... ...................•...........................•. 4 4 

Pendente de Parecer pura Terceira Discussão 

DE 1895 

Ns. 52, 109 e 123 .............•...........•..................•..••....•......• 3 3 

Pendente de Votação ent Segunda Discussão 

DEÍI89.l 

N. 149 .. ~····························································•••••••• 

Pendentes de Segunda Discll!~siio 

DE 1895 

Ns. 50, 138, .140:e 14.6 .••.•.•....•........•.... . . . ............................ . 4 4 

Pendentes de Par·ecer parn Segunda Discussão 

DE 1895 

Ns. 17, 2&, 43, 65, 67, 70, 75, 77, 80, 91. 93, 115, I Hl, I 18:t I "O. 132, ~ 33, 135; I37, 
142, 143, 147 e 148..... ... .. • • .. • .. .. • • • • .. .... .. .. .... ............ ....... 23 
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DE 1894 

N. 64 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••.•••••••••••• ··········· 
n.erundidos : 

DE 1895 

, ' , 

l 

No projecto n. 99: ns. 12, 15, 16, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36 38 41 
44, 46, 48, 49, 51, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63 e 71.................... 30 

No p-:·ojecto n. 89: ns. 13, e 20 ........................ ·..... ... . • •• .. .. • .. .. • • • 2 
Idem, idem, 131: m. 72, 73, 76, 78, 82, 83, 85, 86, 93, 9', 97, 98, 100, 101, 103, 

104, 105, 106, 103, 110 e 1ll............................................... 21 
DE )89! 

N. 89 .......................................... I •••••••••••••••••••••••••••••• 

Pendente de ~rimeira Discussão 

DE 1895 

24 

54 

Ns. 94, 107, 112, 120, 121, 122,127, 12~, 129, 145, 150 e 151..................... 12 12 

Rcmettido á Secretaria da Agricultura 

DE 1895 

N. 19 ......•.....•............ I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 1 

Rejeitados 

I'E 1895 

NB cnmf\ra: nq, 2. 6, 8, 21, 34, 56 e 144 .••..... · ·. · · · • • · · • • · • · • • •·· · • · •• ·••...• 7 
No senado: ns. 5 e 134 ..... • ......... ·. · · · · · · · · · • • · · · • · • · · · · · · · · • • · · • · · · · ·• • ·. 2 

·DE 1894 

Ns.28,6983e·9I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 

DE 1892 

N. 9 .....•.........•......•...........• I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 14 

Prejudicados 

DE 1895 

N. 4 •.•••••.•••••••••••• •• • • • • · • • • • · • · • • • • • • • • • · · • • · • · • • • • · · • • • · • • • • • • • • •• •• 1 
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DE 1894 

Ns. 81 e 9Q ............................................................... .. 

Retirado da DlscU~f!ÚO 

LE 1895 

N. 
........................... , ........... . 141 ................................ . 

1 -
Project.os do lf3enado: 

D:s 1895 

N-a. 52 a 68 •••.. • · · · · · · · · · · · · • · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · • · • · · · · · · · · · · · 
17 

D~1 1891 

Ns. 42, 44, 47,50 e 51 ........... ··························••·· • ··· · ·•· ····•·•• 
'5 

(~onvert.i,los enl lei 

DE 1895 

Nd. 53,54,56,58,60, 61,63,65oô6 ...... ~ .......................•....•....•.•. 9 

DE 1894 

N $. 47 e 50 . ......... • I • • • • • • • • • • • • • • • • • I • • I • • • • • I • • • • • • ••••••••••• !t ••••• , •••••• 

DE 1895 

N. 67 . ....•........ •, ................•. ' .. I •••••••••••••••••••••••• I ••• ' ••••••• 
1 

Pendente ele t-ercnh·a diliõ!cu~são 

DE 1895 

N. 62 ..•.. ·· ····· ·· ······ · ·······' ••· • · · ••• · ·· · • · • ····· · · ····· · • ·•· .. ,. ·· · ···• 
l 

Pendent.e de pnl•ccer para t.erceh•n dh'\cussão 

DE 1895 

N. 57 . .....•. • . · • • • • • • · · • · • • · • • • · · · • • · • · • • • · · · • · · • · . • , •...... , ................ . 1 
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Pendente de votação em s~gunda db!eussão 

DE 1895 

N. 88 ..... .. , ................................................................ . I 1 

Pendente de p~u·ecer .a:-nra segunda discussão 

DE 1895 

N. 53 ..... ' ................................. I.·········· .............. ······· 

DE 1?94 

Ns. 42,44 e 5! ...•............................................................ 3 4 

lU.ejeitados 

DE 1895 

N3. 52, 59 e 64 ......................•..........................•.•••........•• 3 3 

Parecet•es d<?J commifllsões 

DE 1895 

Ns. l n97, .................................................................... 91 

DE 1894 

Ns. 121, 122, 123 e 12~1 ............................ · .. · ·, · · · · · · · · · · • • · · ........• 4 101 

Approvados: DE 1895 

N~. 1 a 26, 28 a 43, 45 a 65,, 67 a 89 •••••• • ••• • • • • • • · • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 86 

DE 1894 

N~. 120, 121,~122al23 ........................• " ............................... . 4 90 

Pendentes de discus!!!ão 

DE 1895 

N~. 41, 90
1 

OI, 92. 93, 94, 95 e'96 ... ··· ••• ···· ·· · ····· ···•· •• ····•· ·· • •••••• .••. 8 8 

Pendente. de ~egunda leitura 

DE 1895 

N. 97 . ........... " .•.......... ~ ........ ' . I • I •••••• I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
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Rejeitado 

DE 1895 

N. 27 ..•.. • • • • · • • · · • • · · · • · · · · · • ~ ....... ,, ....•..........•••.....•.•••.•...•.•. 1 1 

Pt•Pjudicado 

DE 1895 

N. 66 .•..............••••. .•..........•........ I ••••••••••••••• I •••••••••••••• 1 

Requerimentos 

DE lS95 

N~. 1. a 8 ......... · ••· •···· ··•······ ········· · · ·· ·· ····· .... ,. ···· ·· ··· ···•· ·· · 8 8 

Approvados : 
Ns. 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 ..................................•...... , .............•• 7 

Retirado: 
N. 6 ....... I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 8 

lndica~ões 

Ns.la4 ............................•.........................•............... 4 4 

Approvada t 

N. 4 ..••••.•.•.•.........•..••..•..•............ I ........... I.......... . . . . . . . 1 

Pendente de discussão 

N. 1 ...•...... ·. ···· ·· ......... ., .... · ····· •• · · ··· ........................•.... 

Pendente de parecot-

N. 3 ....•....•. ·· · · · · · · · · · · · · · • · • · • · • · · · • · • · · · · • •. · ......•..•..• ,,, .•..... ,... 1 

Archivnda 

N. 2 .... ...... · • · · • · • · · · · • · · · · · · · · · ............. , ................. , ..........• 1 4 
~lo~ão 

N. I ••• • •• ·•• • • · · • • • • · • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • •••••••• , •••• , ••• ,, •• ,, ••••••••••• , • I 
Approvada: 

N. ! ........................................................................ .. I 1 
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e aa respectivas rel!!li-Relação dos srs. Conp>re•si•t.as com 

deneia• 

DEPUTADOS 

NOMES RJIISIDENCIA.S 

~ ~duardo Augusto Pimentel Barbosa .................. Parncatú. 

3 
~· Francisco Mendes Pimentd ....................... Barbacena. 

4 
T mmen•lador Francisco Ribeiro de Oliveira .......... Entra Rios. 

5 
enent{l·coronel Agos~inho J(·Sé Pereira ............... Mar de Hespanha 

6 
ua:ncisco Bressane de Azevedo •••••••.••••••••• , ••••.• Bello Horisonte. ' 

7 
:, &J?r_ Jo ven.al ~oelho ~e Oliveira PenntJ. •••••••••••••• S. Jo·é de Alem Parahyba 

8 
vap1tao Des1der10 Fe1~re1ra de Mello .................. Ubaraba. ' 

9 
Dr. B11nvenuto da Silveira Lobo ...................... Abre Campo. 

10 
Dr. Ct.rlindo do!l Santos Pin~o ....................... Sabará. _ 

11 
Dr. Raul Penido •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Rarbacena. 

19 
Dr. Bnbi~o Barroso Junior ........................... Capital. 

1
3 Padre Joao Pio de Souzr:. Reis ......................... Barbacena. 

14 
Dr • José Felippe de Freitas Castro ••••••••••••••••••••• Viçosa. 

1
· Dr. Carlos Ferreira T1noco ••••••••••••••••••••••••••• Oliveira. 

1
5 Dr. Cnmillo Soarea de Moura Filho ••••••••••••••••••• Ponte Nova. 

1
6 Dr. Carlos da Silva Fortes ........................... Palmyra. 
I~ Dr. Wencesláu Braz Per~ira Gomes ................. Monte Santo. 
I Dr. Fc·tncisco Au«usto Pinto de Moura ••••••••••••••• Juiz de Fora. 
g Major José Bernardes J.e· Faria ...................... Formiga. 

20 Dr. Augusto Gonçalves de Souz!l. Moreira ............. Sant'Anna de S. João Acima 
21 Dr. Leopoldo Corrêa. ................................. ItaJleoer!c!l. · • 
22 Or. Fel!ppe Nunes Pinheiro ......................... Rio Doce. . 
i~ Dr. Delphim Moreira da Costa Ribeiro ............... santa RitQ do S&puc~hy. 

Dr. José Monteiro Ribeiro Junquelra ••••••••••.•••••• Leopoldina. 
25 Dr. Francisco José Coelho de Moura ••••••••••••••••••. Oliveira. 
26 Dr. Augusto Clementino da Silva ...................... Serro. 
27 Dr. Henr•ique Duarte da Fonseca ...................... Angustura. 
28 Dr. Benjnmim Guilherme de Macedo .................. J11gua.ry. 
29 'Ulio Baeno Brandão. • • • • •. • •• • • • • • •. • • •• •. • • • • ••• •. • Ouro Fino. 
30 Coronel Josê Felieardo Fr111ncfort de A. Biodho ........ Grão Mogol. 
31 Severiano Nunes Cardoso de Resende ••••••••••••••••• S. João d'El-Rey. 
:32 O<~millo Philinto Pr&tes .............................. Montes Claros. 
33 Or. Epaminondas'Esteves Ottoni •••••••••••••••••••••• Theophilo Ottoni. 
34 Coronel Ignacio Carlos Moreira Murta ••••••••••••••• ArE•F~uahy. 
35 Cor{Jroel Manoel Jo~é da. silva. ........................ B. Vistt\ do Tremedal. 
36 Jonego Manoel .Alves Pereira ........................ Di~t.m~ntina. 
37 °aire Pedro Celestino R'Jdrigues Chaveg .............. Arassuahy. 
38 Dr. Fr~.,cisco de Fa.ria LrJba.to •••••••••••••••••••••••• Caldas. 
39 Dr. Jmé Tavares de Mel!o ............................ Pnlm~~>. 
40 Mv},r netulio Ribeiro de Carvalho ................... 3. Miguel de Guanhãe~. 
41 l.!lt•. Francisco Nuues CoPlho Junior ............... • ••• Idem • 
.{2 DL'. Lniz GJm:ag:l da Silva .......................... s. Paulo do Muriahé. 
43 Coronel Theophilo Marques Ferreira .................. Sete L'}goas. 
44 Gonego Samrnino D~ntas B!l.rbosa .............. • ..... Bagage':ll· 
45 Padre Gustavo Teixeirs Serrã.o ................ • • • · •• Jo.nu!!tl'UJ.. 
46 Dr. Alberto .Augliato Fnrtado ................. • • .... • E. F· União Valencia na. 

(1) 4.7 ................................................................................. .. 
48 .................................. •••••• .......................................... . 

(11 Varros pelo tallecimento do sr. coronel Doming?s Rodrigues Viotti o por ser declarado in· 
compativcl para exercer 0 mandato c sr. dr. Adalberto Dtas Ferraz da Luz. 
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Senadores 

NOMES 
RESIDENCIA.S 

"'·-____________________ , _________ _ 
I Dr. Francisco Silviano de Almeida B~andão ........... Pouso Ale~re. 
2 Commendador Antonio Martins Ferreira da Silva. (I) • Ponte Novn. 
3 Dr. Nectl.'lio Jo!é Tavares ............................. Mar de Heapanha. 
4 Dr. Joaquim Antonio Dut~a .......................... L~opoldina. 
5 Coronel Joaó Bento Nogueira (I) .................. • .. Mmas Novas. 
6 Dr. Jt.laquim Candido da Costa Sena •••••••••••••••••• Ouro Preto. 
7 Dr. João Gomes Rebello Horta (I) ................... Idem. 
8 Dr. Camillo Augusto Maria de Britto (I) ••••••••••••• Idem. 
9 Dr. Vírgilio Martins de Mello Franco ................. Idem. 

10 Coronel Francisco Ferreira Alves. (I) ................ Idem. 
li Dr. Francisco de Paula Rooha Lagoa ................. Idem. 
12 Commendador José Pedro Xavier da Veiga (I) ........ Idem. 
13 Dr. Levindo Ferreira Lopes ••••••••••••••.•.••••••••• Idem. 
14 Dr. Carlos Ferreira Alves (I) ....................... s. João Nepomuceno. 
15 Dr. Frederico Augusto Alvares da Silva .............. Juiz de Fora. 
16 Commendador Manoel lgnaoio Gomes Valladão (I) ..... Camp~nha. 
17 Dr. JoEé Pedro Drumond •••••••••••••••••••••••••••• Santa Barbara. 
18 commendador Joaquim Antonio Gomes da. Silva ••••.•• Fructal. 
19 Dr. Josino de Paula Britto ••••••••••••••••••.•••••••• Tres Pontas. 
20 Coronel C!l.rbs do Oliveira Sâ (I) .................... Theophilo Ottoni. 
21 Dr •. João Roquette Carneiro de Mendonça (l) ......... Mar de !Iespanha. 
22 João Nepomuceno Kubit~chek •••••••••••••••••••••••• Peçanha. 
23 Major Joaquim José de Oliveira Penna (1) ............. Uberaba, 
24 Dr. Camillo Maria Ferr~ira da Fonseca (1) (2) ••••.••. Barbacena, 

(1) Extingue-se o mandato em 1898 
(2) Não tomou posse. 
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PROJEGTOS INIGIADOS NA GAMARA DOS DEPllT !DOS EM 1895 

TRANSUMPTO ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

Con~ade ao tatellião de S. Sebas· Do sr. "'\)\.Teneeslau Braz e ou· 
bastião do Parai&:~, tenente c'J· 1:ros. 
ronel José Luiz Campos do Ama· 

s. r.- 11 

ral Junior quatro annos de li Apresentado em 27 de abril, foi a imprimir~se 
cença para' tratar de sua saúde. tendo segunda leitura. em 29. • 

Em primeira discussão em 30 sub-
mettido á votação, foi approvada e rem~ttido 
á commissão de constituição, legislação e pa-
deres que o apresentou p!lra scguud11. em 2 
de maio. 

Em segunda discussão em 6, foram 
o1;ferecidas as seguintes emendas: 

N.1 

· Accrescente-se no fim do artigo: e dous annos 
pra o mesmo fim ao tab2llião da comarca de 
Juiz de Fora, Jo~o Chriso'3tomo Pimentel Bar-
bos!l.. 

s. R.-Sala~das sessões, 6 de maio de 1895,-
DUARTE DA FONSECA, 

I 

N.2 

Ao art. 1.0 , depois das p.lavras-Amaral Ju-
nior-accresc·mte-se ce e a Chernbino San· 
tos, escrivão de orphams do. Bagagem, tres 
annos de li<'ençl. O mais como se acha no 
projecto. 

S·::la das sessões, 6 de maio de 1895, - LEo· 
POLDO CoRREA. 

N.3 

Ao art. 1. 0 -depois das palavras-Amara! Ju• 
nior-ar.crescente-se: e o a Fileto Alves VIl· 
leia, escrivão de orphams da cidade de Camprl 
Bello.-0 mais como se acha no projecto. 

Sl\la l}as sessões, 6 de maio de 1895.-DESIDE· 
mo DE MFT.r,o.-WENCESLAU BRAZ. 

N .. 4 

Accreecente·se o s~guinte: 

A.rtigo ••• Fica egualmente concedida ao escri· 
vão do 1. o officlo de orphaml3 e ausentes da 
comarca da Leopoldina, capitão Jorge Ro· 
drigues do Coura, a licença. de tres annos. 

Sala das Bessões, 6 de maio de 1895.-BENJAMIM. 
DE MACEDO, 
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ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

-
. r A requerimento do sr. Snbino Barroso Juni~. 

voltou nesta data o prPjzcto, com as eme e 
das, à mesma commis~ão, que em 14 apr • 
sentou o seguinte parecer: 

«A com missão~ de constituição, leghhlção ~ w~ ' 
deres, a que foi presente o projectu n. e 
camora com as emendao o1fereci,1os em s; 
I'<Unda discue~ão, é de parecer que o rnesm 
continue em discussrío com as tmentlns. 

Sala das commlssões, 14 de maio de !895. -
DELFIM MOREIRA.-FREITA8 CASTiw.:. 

Continuando em seguLda dlscusoão, em 16 foi 
otrcrecida mais a seguinte emenda: 

1 
N. 5 

Depois des palavras-Amara! Junior-nccreds· 
cente-se:-e quatro annos a Lui% José ~ 
Cerquetra, escrivão de orphams de lt~pece 
rica, para tratar de sua saude. 

Saladas sesiões, 16 de maio de 1895.-SILV.A 
FORT<:s,-DESIDERIO DE MELLO, 

Em díacus~ão as emendas e mbmettídas á 1o-
tação, foram todas approvadas, coojunc. 11~ 
mente com o proJ'ecto sendo este remettid 

• . - 0 que com as mesmas á respectiva comm1ssa • 
0 o ap~e~entou, em 22, par~ terceira, com 

segumte parecer e rcdacção. 

'I.A commis~ão de constituição, Iegi~lação e P0j 
dere~, á que foram presentes o projecto D·u-
e ma1s emendas da camara, concedendo 

0 ceuças a tabelliães, ó de parecer que o mes~o 
pu.sse á terceira diwussão e seja. approva 
com a seguinte redacção: 

O congrcasoJegislativo de Minas Geraes de• cretn: 

Art. I.· Fic1m concedidas para tratomento d:S 
saude as lleguintes licenças: quatro unnos a 
tabelllíi.cs--tenonte coronel Jo~ó Lniz d~ Ca~~ 
}los do Amaral Junior, de s. Seba8tiao e• 
Pnraiso, Luiz José de Cerqueira, de Itape1~0 • 
rica, e Fileto Alves IVillelu de Campo Be ; 
de tres nu nos aos tabell!ães-Cherub no Sa~s 
tos, da B[\g~<gem. e c1pltão .Jorge Rodrlguao 
do Couru, da Leopoldina, e de dous ann03 
ta.belllão João Chrysostomo Pimentel Barbosa, 
de Juiz de Fora. 
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Art. 2.· Revogam-se as disposições em con-
trario. 

Sals das commissões, 22 de maio de 1895, -
FREITAS CASTRO.-DELFUr MoREIRA. 

Em t:erceira digcussão em 28, fo. 
ro.m offerecidas as seguintes emendas : . 

N. 6 

Depois ·ia pal11vrv.-Coura- accr.escente-se: es-
crivão de orphams. . 

\ 
89.1!1. df!.S ~NSÕ9S, 2í3 de ma.io de 1895.-JUVENAL 

PENNA. 
N. 7 

No art. 1.·, depois das na.lavras- as seguintes 
licenças -substitua-se o finnl pelo seguinte: 

De quatro anno3 ao tabellião tanente·coro-
nel Josó Luiz Campos do Amaral Juniot•, de 
SeblAtião do Paraiso, e nos escrivãeg de or· 
phams-Luiz José de Cerqueira., de ItaJiece-
r!Ca, e Fileto Alves Vpl~l!l., de Campo Bello; 
de tres aMOS aos escr1vaes de orpham3-Che-
rubino santos, da Bagagem, e capitão Jorge 
Rodrigues do Coura, da Leopoldina; e dous 
annos ao tabellião João Chrysostomo Pimen-
tel Barbosa, de Juiz Fora. 

Sala das sessões, 28 de maio de 1895.-FREITAS 
CASTRIJ• 

:Em dis1us.são as ~mandas de ns. 6 e 7 e sub-
. rnettid!lS a votaçao, fo:ram approvad.as con· 

junctamente com o projecto, sendo este re· 
mettido com aquelle~.s á commissão de redac· 
ção, que o apresentou redigido afinal em 3 de 
junho. · 

gro discuiiisão a redacção final 
em 5 e submettida á votação, foi apprcvada 
e remettido nesta. data o projecto ao senado 
sob n. 7, :por offlcio n. 16. 

~ro 6 de julllo foi devolvido p:>1o Senado, 
por oficio n. 37, e.comp;mhado das seguin-
tes emendas: 

I.• 
Ao art. 1. • Onde se diz- quatro annos e tres 

annos -digo.·se -dou~ annos. · 
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Ao moamo artigo. Accrescente-se, depois d:~ 
palavras -Juiz de Fora-o seguinte: -:~ 

0 capitão Pedro Augu~to Novaes, tabelllao de 
escrivão do!civel e do crime da comarca Lavras, 

Em discuss{lo estas emendas e~ 
li, submettidas á vctação,toram a~pr_!lv~da:e· 
remettidas com o projecto á commi~sao ~ de 
dacção, que o apre: ~ntou redigido afina • 
conformidade com as emendas do Senado, e! 
15,sendo dis]lensados o interstfcio e a imBprez 
são, a requerimento do sr. 'Wenceslau re • 

Em discnssuo a redacçüo fina:~ 
submettida á votação, foi ap:provndn e rebm~, 
tido o projeoto nesta data á nnccão, so 
13, Jlor officio n. 54. , 

Communicou-se ao E5nndo por oficio n. 48 ao. mesma data. 

Sanccionado 
Lei n. 131 de 17 de julho de 1895 

2 Declara que os juizes que pel'ce. Do ~r. '-Venceslau nt•nz e ou-bem vencimentos dos cofres es~ tt•os. 
taduaes e os promotores de jus- . 
twa. terão 50 ·J. das custas a.rre. Apre~enéado em 27 de ab

1
•il,foi a imprimir·St., 

radadns pelo Estado, que Il~es~o- tendo ~egunda leitura em 20. 
rem contadas nos processos CIVeis. Em . i . _ m 

3
o sub· 

prnno ra «hscussao e 'tttdo 
mettido á vota• 1o foi approva.do e reme de 
1\Hommhsões d·e J'u~tiça clvil e criminnl e or 
orçamento e contas, sendo apresentado ~o 
aquellaparnEegundadiEe:ussão em 4 de ma • 

A requerimento do sr. Sablno Barroso Jun;or~ 
foi remettido ó. comrr.lssão de orçamon ° 

0 contas para se manifestar a respeito, 0 q~ 
fez, apresentando-o para segunda em 11, co 
o seguinte :parecer e emenda: 

«A comrni~sãode orçamento, à qual foi presant~ 
o :projecto n. 2, de~ te nnno, o bem o.s~drn, i 
rsrecer da commls~ão de justiça civil e crã~ 
minai, considerando de ju~tiç:J a ndopç 
do me1>mo, nttendendo : 

Quo haverá melhor fl~calisaçiio desta renda ~o 
Est.:.uo por parto dos juizes e Jlromotore ~ 
de~de qt:e seja adaptado o projeoto, m.as, q~ 

0 a percer,ção dcs 50 o;. por parto dos Juizo 
0 promotores não deixa de onerar um pou~a 

o orçllmento do Estado, é de parecer que s~~· 
o projecto o.:pprovado com a Eegulnte 01nen • 

í 
I 
~ 
! 
í 
! 
t 

I 
)J 
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1895 3 

Ao art. 1. · Em vez de-terão cincoenta por 
cento- diga-se -trinh por cento. 

Sala das commistõee, ll de junho de 1895.-
AuGUSTO CLEMENTINO,-J, BUENO BRANDÃO.» 

E1n f!legunda discussão em 18, fo· 
ram o!Ierecidas as seguintes emendas : 

N. 1 

Accrescentem-se onde convier os seguinte ar. 
tigos: 

Artigo... São comi ~tentes os juizeg substitu-
tos para o preparo e julgamento definitivo 
das c!l.usas civeis de valor até 1:000$000. 

Artigo •• , São elles egua1meqte competentes 
para o preparo de invenhrios e das causas 
cíveis e adminif>trativas de valor até 6:000$, 
cabendo o julgamento ao juiz de di!eito. 

Sala das sessões, 18 de junho de 1895.-PINTO 
DE MOURA.-GETULIO DE CARVALIIO,-PJ'l)RJ!1 
JoÃo Pw.-SAmNo BARRow JUNIOR,-C.t\'lt• 
LINDO PINTO,-A, CLEMENTINO, 

N. 2 (Sub-emenda) 

Ao artigo ~. • da emenda, onde se diz - até 
6:000$000- diga-se -até 10:000$000. 

Sala das sessões, 18 de junho de" 18%.-DELFIM 
MoaEJF.\., 

Em discussão estas emendas conjuncta.mente 
com o projecto e submettidas á votação, foi 
este rejeitado, ficando aquellas prE-judi-
cadas. 

Archiyou-se. 

11 0 
de desembar· Do sr. Delfinl Moreit•a e outros. 

Eleva a o nume~ E t do . . gadores da Relaçaodo s a ' A'Pressntadoem 29 de abril. foi a imprimir·se, 
tendo segundll. leitura em 30. 

:ent primeira discusaão em I.· de 
roúo, foi approvado e remettido à commissão 
de justiça civil e criminal, que apresentou-o 
para segunda em 9 com o segui!lte parecer 
e emenda: 

«A commissão dejustiça civil e crimin9,l,a que 
foi prefente o projecto n. 3 do corrente 
nnno: 
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Considerando de inadiavel nece~sidade o av.g· 

mento do numero de desembargadores na Re· Jnção; 

Considerando que o a.ugmento proposto é de 
grande vnntegcm, por Isso que, eem q11ebrar 
a ttatureza ímpar do numero, nugmenta uma 
turma de julgadores no Tribunal ; 

Considerando mais que é de nece~sidnde o pre· 
estabelecimento claro do movo pelo qual de· 
vam Fer feitas as nomeações par.l o~ logardes 
correspundentes ao augmento proposto, 6 . e 
parecer que o projecto passe á segunda .diS· 
cussão e s~ja approvado com a eegumte 
emenda ndditiva: 

Ao art. I.·, paragrapho unico. A nomeação 
para :preenchimento dos dous logures será 
feita de accôrdo com o disposto no nrt. 13 da 
lei n. 18 de i?.8 de novembro de 1891. 

Sala das commissõeG, g de maio de 1895.-RI· 
DEIRO JUNQUEIRA,- CAl\IILLO SoAm;s FILIIO. 
-S. BARROSO JUNIOR,'> 

Em segunda discussão o projeoto 
conjunctamente com a emenda da com missão e 
subm.etti~os á votnção,foram aoprovadose re: 
metttdos a mesma com missão que o apresen 
tou para terceira em 14, com o seguinte p.· 
recer e redaccão : 

« A ~ommlssão de jast!ça civil e criminal, á q~e 
fot presente o projeoto n. 3 do corren e 
anuo, é de p1recer que o mesmo pas>e á ter•, 
ceira discussão com a seguinte redacção, con· forme o vencido : 

PMJE:CTO N. 3- 1895 
O Congresso Legislativo do Esta !lo de Minas Gt· rnes decreta: . 

Art. 1. • Fica elev"do a onze o numero de des· 
embax·gadores da. Relação deste Estado. 

Para.grapbo unico. A nomeação rara preen-
chtmento dos dous Jogares Eetà feita de ac

8
• 

cordo com o disposto no art. 13 da lei n. I 
de 28 de novembro de 1891. 

Art. 2. · Revogam-se as disposições em con· tro.rio. 

Sala das commissões l4 de maio do 1895.-RI• 
BEnto JUNQUEIRA.:..S. BArmoso JUNIOit.-OA-
l\ULLo SOAitES FILHO. 

•' 
'·' 

\ 

i 
! 
i .......__ 
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En• t,erceira discu!'lsiio ern 18, sub· 

mettido á votação, foi approvado e remettido 
á commis~ão o1e redacçao, que o apre~entou 
redigido afinal em 22. · 

Em discussão a rcdacção final 
em 25, submettida á votação, roi approvuda 
e remettido o projecto ao ~e nado sob n. -1, por 
offlcio n. 11 da me8ma. data. 

Em 28 de junho foi devolvido pelo Senado 
p1r otllcio n. 32, com ns seguintes emt·ndas; 

I.• 

Ao nrt. I. • Em Beguida á palavra- Fica-
accre~cente-ee :-desde já. 

2.' 

Art. 2. • Diga-se : art. 6. 
s.a 

Accrescentem-se o~ seguintes artigos : 

Art. 2. • E' creado o Jogar de sub·procurndor 
geral como auxiliar do procurador geral do 
Estado. 

§ 1 •• o sub· procurador será nomeado pelo pra-
~idente do Estado d'entre os doutore~ ou ba-
~hareis em sciencias jurídicas e sociaes que 
tiverem seis annos de pratica do fôro ou Je 
administração. 

§ 2. • o sub· procurador servirá po~ quatro an~ 
nos e poderá ser reconduzido. 

§ 3. • Em suas f11ltas ou impedimentos, será 
eub~tituido por pessoa idonea., nomeada pelo 
Presidente do Estado, sob proposta do procu· 
rador gerai. 

§ 4. • o stlb·procurador terá o veneimento an-
nual de dez contos de reis tl0:000$000), alem 
da diaria de vinte mil reis (20$) quando 
sahir em diligencia foril da comarca da ca-
pital. 

Art. 3. • São attribuições do sub·procurador : 

r. E:x:et•citar as acções que o Estado houver de 
propor contra o governo ou a ft~zenda da 
União ou de qualquer dos Estados ou distri-
cto federal, e defender os direitos do Estado 
nas que lhe forem movidas pela Uniã11, por 
qualquer• dos Estados, pelo districto federal 
ou nação ebtrangeira. 
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___________________________ , ___________________________ __ 

II. Representar o Estado, promover e defend~r 
na comarca. da. capital as acções em que for 
parte ou interessado, e, perante o3 tribunaes 
de primeira instancio., quando o prooura~or 
ge:::-al julgar conveniente a sua intervençao. 

Ill. Dirigir e fiscallsar todo o serviço d~ n~tu· 
reza cível a cargo dos promotores de JUStiça. 

IV. Exercer as fancções de promotor de justic
1
a 

na comarca em que o Procurador Gerdl ju -
gar necessa.ria. a sua presença. 

V. Auxiliar ao procurador geral n'l desempe· 
nho das suas funcções administrativas, cum· 
prindo as suas ordens e instrucções. 

VI. Orgo.nisa.r a estatístico. judicia.ria. do Estado, 
na conformidade do respectivo regulamento. 

VII. Emlttlr seu parecer, por esorlpto, so~re 
todos os negocias pertinentes ás secretar~as 
de Estado do Interior e das Fino.nç1s, CUJOS 
papeis lhe forem enviados para consulta, e 
preparar os regulamentos e instruc~ões para 
a execução das leis relativas aos nego elos su· 
bordinados a essas secretarias. 

VIII. A pplicar aos promotores de justiça e a seus 
adjuntos as p:mas c:~rreOllionaes em que in cor 
rerem, com recurso para o procurador gera • 

Art. 4. • Ficam extinctos, quando vagarem, os 
logo.res de consultor do. Secretario. do Inte· 
rior ~ de procu;ador fiscal, passando as re · 
spectlvM funcçoes a ser exercidas pelo procu· 
rador geral e sub·proourador, de contormi-
dade com o regulamento que fôr expedido 
para. execução desta lei. 

Art. 5. • Fica aberto no governo o necessa.rio 
credito para. satisfazer as despesae com a exe· cução desta lei. 

Em discussão as emendas do Senado em 
3 de julho, submettid!rs á.'votação, foram to; 
das approvadas e ram~ttidas r )mo projecto a 
c:~mmis~ão de rede.cçii.o, que o apresentou redi· 
gido, de conformidade com estas emendaS em6. 

Etn discussão a r•edacçiio final 
em 8 e submettida á votação, foi o.pprovada, 
sendo remettido o projecto á so.ncção sob n. 5, 
em 9, por cfficio n. 49. 

Communicou-se ao Senado por officill n. 35 da 
me~ma data. 

Sunccionodo 

LEI N. 122 DE li DZJUUIO DE 1895 
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Permitte a permuta entre os ser· Do sr. Juvenal Penna. 
ventuarios de justiça quando as 
serventias forem da mesma na· . tu reza, Eem attenção á diíferença Apresentado em 30 de abril, foi a impri· 
do vulor das lotações. mir-se, tendo segunda leitura 6m I •. de 

maio. 

Em J?rimeir~ di~cussào em 2, sub· 
~ett1do. á ,Yota~o, ~o1 a~p~ov&d? e remettldo 
a commtssao de JUStlçll c1V1l e <mminal que 0 
apresentou para segunda em ll. ' 

Etn segunda discuss&.o por artigos 
em 16, submettido á votação o art. I· loi eU~ 
rejeitado, se~do, por isso, considerado preju-
dicado o proJeoto. 

ARCIIIVOU-SE 

Estabelece que a exigencia de fo.- Do sr. Francisco Jllt•essani e 
lha corrida, nos casos em que a outros. 
lei prescreve a exhibiçã.o desse 
do.:umanto, não se entenderá ja· . . . mais com os cidadãos que, por Apr~sentado em 30 de ab~tl, fo1 a impri-
nomeação do governo do Estado, tm~·se, tendo segunda lmtura. em I.. de 
se acb11rem exercendo quaes- maiO. 
quer funccões publica~ qe ord~m 
administrativa ou judtCiaria. J.<;tn primeb:a d~scussão em 2, sub-

mettido á votaçao, fo1 approvado e remettido 
á commissão de justiça civil e criminal, que 0 
apresentou para segund~~o em 10. 

Em segunda discusRão em I4, sub-
mettido á votação, foi approvado e remettldo 
á mesma comm!ssao, que o apresentou para 
terceira, em 17. 

gro terceira discussão em 20 sub• 
mettido á votação, !oi approvado e rem~ttido 
á commissão de redll.cção, que o apresentou 
redigido ·afinal, em 22. 

~tn discussão a redacÇão final em 
25, submettida á votação, foi ".pprovada e re· 
metttdo o projecto nesta data ll.O Senado sob 
n. 5, p\Jr otncio n. 11, sendo rejeitado' por 
essa camua em sessão de 5 de junho 
segundo a com~unicação feita por otncio n: 
21 de 6 do refer1do mez. 

' ~ 
; '' 
•·'., 
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Estabelece que as incompa:ibilida: Do sr. llaul Penido. 
des estatuídas no art. Hl8 ~da le1 . 
n. 20, de 26 r! e novembro de 1891 Apresentado em 30 de abril, foi a. imprimir·se, 
e art. 55, § 2: do decreto n.'5!l6 tendo segunda leitura em 1. • de m<:io. de 31 de outubro de 1892 p:na . 
elegibilidade de verel).dorea não Em Jn•imeira discul!lsão em 2, s~b· 
~ão extemivas aos l~ntes e pro- m~ttHlo á votação, foi upprovado e temet~1do 
fes>ores dos gymnusíos e escoll's á commis~ão de constitUição, h'gi~l~ç6.0 e 
normaes. poderes, que o apre~mtou p:~.ra segunda em 6. 

Em segunda discussão em 8, toi 
o1Ierecida a fleguinte emenda: 

N. 1 

Accrescentem.se depois da palavra -V<-;reado· 
res-as seguintes:-e conselheiros di~tr1otae". 

Sala das sessões, 8 de maio de 1895.-RIDEIR0 
JUNQUEIRA, 

Em discus~ão a emenda e submettida à. votta· 
tação, foi npprovada bem como o pr0jec 0• 
que fui remettido á ~esma commissão, apre· 
sentando·o esta para terceira em 14. 

En1 terceira di@cussão em 29, toi 
oifereciua mais a seguinte emenda: 

N. 2 

Ao art. 1. • nccrescente-se o seguinte: 

Parngrapho unico. As dill}Jos!ções desta lei n~~ 
c?mprehendem os agentes executivos mun 
Clpaes e distr!ctaes, 

Sala das ses~ões, 29 de maio de 1895.-JuvENAL PEr·mA. 

Em di~cussão a emenda conjuncto.mente core 0 Pr<>Jecto, e submettid s á votação, foi es 
rejeitado, ficando prejudicada a emendn. 

Archivou·se. 

Marca p·ua o dio. 15 de junho de Do Sl' I • • •1 "'lurtn. c~da an~o, a. abertura das ses. • gn:ac 0 ·"' 

~~~~oo.rdmarlas do Congresso Mi- Apresent~do em I.· de maio, foi a imprimir·se, 
ttJudo seguntta leituro. em 2. 

Em Jlt·hneh·a discu~"'ão em 4, aub· 
mettido ~ votação, foi approndo, sendo r~: 
me!tiilo a comm1s8ão de constituição, leg1:. 
laçao e podere~, que o o.prebentou p1ra 5 gunds. em6. 
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Em segunda discussã(• em 8 !IUb· 
n:ett~do á votação, f~i- r. pprov:ado . e remet-
tldo a mes!lla comm1sf'ao, que· o apresentou 
pua terceira em 14. 

E1n 1;erceh~a di"'cu~são em 17 sub· 
~etti~o á vo~aÇ_ão, fúi approvado e r~met· 
t1do a c:~mmissao de redacção, que o apre-
:;:entou com redacção final em 20. 

Em ~i<•cuss~o, a re~acção final 
em ;;\4,.subroettlda a votaçao, foi a.pprovada e 
remet.tl!b o .projecto no Senado sob u. 3, em 
25, p:lr offi?IO n. ~. tendo por easa camarn 
remett:do a sancçao wb n. 59 em 1. • deju· 
lho, segundo. a comrnunica.ção feita nesta 
ctat!l, por offiCJo n. 35. 

Sanccionado 

LEI N' 124, DE 11 DE JULHO DE 1895 

8 Concede aos juizes de direito e sub· Do sr. Juvenal Pcnna. 
stitutos o tranap:>rte nas estra· . das ferreas, quando em viagem ApresEm t~.do eml. ~ de maio, foi a imprimir-se, 
pnra presidencia dos tribuno.es tendo segunda leitura em 2. 
do jury e correcoionaes nas c_9· • • • :.. marcas visinhaa, ou a conducçao .Em prime• r_?. <hscussao em 6, sub· 
estabelecida no regimento de roettido á votaçao, foi rejeitado. . 
custas,sendo a viagem a cavo.ll~, .. 
garantindo-lhes a aposentadoria ArchiVOU·Se. 
desde que não seja ella fornecida 
pelas municipalidades. 

1895 9 Auctorisa. o Presidente do Estado a Do Br. João Pio e 1outros. 
dar como auxilio para a re-. con~trucçílo de um p:.>edio no Apresentado em 4 de maio, foi a ímprimir·se 
Collegio das Irrna.ns de ça.ridade, tendo segunda ldtura e!ll 6. • 
em Me.rianna, a quantia de • .:.. • • • 
5:000$000 em uma. eó prestaçao. E•n pt•Jroeir? da.@cu~são em 7, sub· metttdo ~ '!•Jto.çao, foi approvado e l€mettido 

á 11ommis~ao de orçamento e contas que 0 
apresentou plra st~gunda em 14. ~ 

Gtn ~egund:~dis~U!l!l§são em 17,sub· 
~ettitlo a votaç~o.! fOI approvado e remettido 
a mesma commtssao, que o vpresentou para 
terc:.l!ra em ll de julb.o. 

Em 1;erceil~a discussão em 16 sub· 
~nettido' ~-votar.ão, foi approvndo e remettido 
a c~mm.smo de redacçao, que o :r.preaentou · 
~ed1g1d.o. afin~l em !7, sendo' dispensados 0 
ID;tersttcJO e nnpre~sao,a requerimento do sr 
P1uto de Moura. ' • 

f ~; ' J I\ 
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Em discussão n redncção final 
nesta data e submettida á. votação, foi ap-
provada, f:lendo remettido o ):lrojecto 1a~ s3; 
nado sob n. 40, por otncio n. 54 de julho. 

Pende de deliberaç(io do Senado, 

Autorlsa o governo do Estado a Do sr, Pinto de 1\Ioura. 
au:J~iliar a Academia de Com- · . 
mercio de Juiz de Forp, com a A:presentado em 4 de maio, foi n imprimir·se, 
quantia de 40:000$, para con- tendo segunda leitura em 6. tinuação das obras do respecti\'o . 
ediflclo, al'plicando deste medo Em pt•imeirn discnl!i!t~üo em 7, sub~ 
a subven~o qu~ no orçamento ~ettido ~ ':_otação, foi ajlprovndo e ~emettld .. 
de 1894 foi destmada á escola as commiSwes de commercio, Estatistica, In 
agrícola de Juiz de Fora; e ele\'a dustrias e Artes e de Orçamento e Contas, se~ 
a 20 o numero de alumnos que do Jlor esta apresentado :r:arn. liegunda, eti· 
o governo poderá mandar ad- 14, com o seguinte parecer e emendn suba mittir gratuitamente nos cursos tutiva: 
da referida academia. 

A commls~fí.o de orçamento, a que foi presen~: 
o projPclo n. lO de~te onno, ó de p~recer ~:-0 seja o mebiuu l)ubmettido á segunda diecn1s~a com o substitutivo que offerece ao art • • 

Fica o governo autorisado a despender co~~ 
auxilio á Academia doCommercio de Ju

1
ltlzclo 

Fora para construcção das obras do ed 
em que !unccionam as nulas da mesma Acr 
demta a. quantia de 40:000$000, consigna., ~ 
nn lei n. 107 de 26 de julho do 1894 nrt.(l''"'i-
§ 3, • n. XIII como subvenção à escolan.,rte 
cola da .mesma cidade, revogada nestn p,r 
a menciOnada. disposição. 

Eala. das commissões, 14 de maio de 1895. -p~: 
BUENO BRANDÃo.-C. PRA'l'ES. -MENDES 
MEN'l'EL. 

Em segunda di~cussiio o projec!g• 
conjuuctamente com a emenda da commlds.sadà 
em 12 de junho, ficou ella encerrada e a lll 
a votação :por falta. de numero. 

Em 1'>', eubmettidos á votação
1 

foram a.pp~: 
v~do~ e remetttdo o projectl) a mesm~ co m 
IDI~sao, que o apresentou para terce1rn, e r1m 20. 

J~m 'terceh·a discussão, em 2 do jp.~ 
lho, fic?u ella. encerrada e ndtada. a votaça 
por falta de numero. 

"\ 
/1 

. ,, 
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Em 3, submettido á votação, foi approva.do e 
remettido á commissão de redacção, que, 
obtendo urgencio., o aprtsentou ·1edigiO:o a 
final na mesma data, sendo dispensados o in-
terstício e a impressão, a requerimento do 
sr. Pinto de Moura. 

Em discussão a redacção final, 
nesta data, submettida. á votação, foi appro-
vada e remettido o projeoto ao Senado sob 
n. 24, por officio n. 31 de 4 de julho. 

PENDE DE DELIBERAÇÃO DO SENADO 

concede pela verba « Instrucção Do sr. Augusto ClemeuHno. 
Publica» um auxilio annua1 de 
15:000$ a cada uma das es~obl~s Apresentado em 4 de maio, foi a imprimir•se, 
normaes do Serro e ItaJU a\ • tendo segunda leitura em 6. 
m~eadas pelas respectivas mun • ., 
cipalidades. Em primeira di§cussão, em 7, sub· 

mettido á votação, foi approvado .e remettido 
á commiEsão de orçamento e contas, que o 
apresentou ,ara !iegunda, em 14, com o se-
guinte parecer e emendR : 

« A commissão de orçamento, a que foi presente 
o projecto n. 11 deste anuo, é de parecer 
que seja o mesroo submettido a segunda dis· 
cussão e approvado com a seguinte emenda: 

Ao art. 1. • Accrescente-se :-depois de serem 
as mencionadas escolas reconhecidas pelo go· 
verno, nos termos das leis n. 41 de 3 de 
agosto.de 1892 e n. 77 de 19 de dezembro de 
1893. 

sala das commissõea, 14 de maio de 1895. - J. 
BUENO BRANDÃo.-C. PRATES.- MENDES PI-
MENTEL. ~ 

EtnAsegunda discussão o :prc.jecto 
conjuncttlmnete com 8. emenda da commiS· 
são, em 28, foi offerecida mais a seguinte 
emerida.: 

N. 1 
« Depois da palavra r- Itajubb-accrescente-se: 

e para a escola normal de Sete Lagoas.» 

Sala uns ses11.ões, 28 de mnio de 1895.- PADRE 
JoÃo Pro.-THECPIIILO MARQUES. \ 

.) 

.( 
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-
Em di~;~cussão as emendas com o projecto 

e submettido3 á votação, foi rt'jeitada.u eme~ 
da. da commissão e a.pprovado o projecto .c0_

0 a. emenda n. 1 e remettido á mesmll. com missa 
q~e o apresE~ntou para. terceira, em 29, com 
o ~eguinte parecer e redacção: \ 

«A commissão de orçamento,o. que foi prosen\e 
o projecto n. 11, de 1891:, ooncedenrlo au~~ 
lio annual ás e~c.Jlas norroae3 da.'1 cida~es _ 
Itajubá. e Serro,já votado em segunda dJSC?t-

0 são com emenda concedendo egu!)l auXJ 1 é 
·á escola normal da cidade de Sete .Lggoi.IS,b-
de p!l.recer que seja o mes:::J.o pr0Jecto su 
n:ettido á terceim discussão e approvado com 
a. ~eguinte redacção : 

O Congresso Legislativo de Minas Geraes de'" ereta: 

Art.: I.· Fica concedido pela verba. -Instrrg; 
çao publica.- um auxilio annual de 15 condo.s 
de réis a. ca.da uma. dns escolas normaes a-
cida.des de ltajúbá, Serro e Sete Lago&s,cre , 
das pelas respectives municipalidades. 

Art,. 2.· Revognm·se as disposições em contra· r10. 

Saio. das commis~ões, 29 de ma.io de 1895.- ~ 
BUENO BIUNDÃ.o.-AUGUSTO CLEMENTINO• 
MENDES PIMENTEL.• . 

Ern terceira discus~qão, em 3 d~ ju~ 
nho, e?bmettido á votação, foi v,pprovn ° 

0 remettJdo ó. commissão de rcdacçao, que 
apresentou tedlgido afinal, em 4 • 

Em discussão ::.. rcdacçiio fin~I: 
em ü, submettidn á votação, foi avprovad 

0
r 

remettido o projecto ao Silnado sob n. 9, ~sa 
offioio n. 19 de 7 de junho, sendo por e em 
camara remettldo á eo.ncçiio ~ob n._ GOf itf' 
l. · d€1 julho, t;egundo communtcaçao e 
nest~ data,,porolllcio n. 35. 

Snncclonado 

LEI N. 125 DE 11 DE JULHO DE 1895 

\ 
I 

! 
' 
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12 Crea a~ seguintes cadeiras de ln· Do §r. Denvenuto Lobo e 011
• 

struccão. primaria : tros. 
No município de ouro Preto, uma Apresentado:em 4 de maio, foi a imprimir-se 

do sexo feminino ou rnixto., no tendo segunda le1tura. em 6. ' 
Morro de Sant' Anna, districfO • • • _ da cidade; no município de ~a- JEm )ll'I~eu·~ d•l_!!cussao, em 7, sub· 
ritmna, uma do sexo mascuhuo mett1do a ;rot_:açao, !vt Rf>pr_?Var.lo e remetti· 
no lagar denominado- Gafondó, do á c~mm1ssao _de 1nstrucçao public.~; que 0 

-dHricto da Cachceira uo Bru· rafundtu. no proJecto sob n. 99, apcesentt•do 
ma!io, e outrt\ no logar denomi· em 8 de JUnho. 
n'ldo - Palmeiras, districto do 
Forquim, escola mixta; e no mu· 
nictpio da Ponte Nova, uma do 
sexo teminiuo no arrais! de S. 
Sebastiã.o de Entre Rios, distri· 
cto de S. Pedro de Fer1•o,~ • 

13 Concede um auxilio annual de ••• Do s1•. Desiderio de Mt~Uo. 
2:000$000 ao hospital de cari· . . . . dade da cidade de Uberaba. Apresentado em 6 ~e maw, fota unpnmir-se 

14 

tendo segunda leitura em 7. ' 

~m primeira discussão, em 10 sub· 
mettido á votação, :oi approvado e rem~ttido 
á commissão de orçamento e contas, que 0 
apresentou para segunda em 14. 

~tu segunda discussão, em 18 foi 
oiierecida a seguinte emenda: ' 

4Depois da palavra-Uberaba-, accrescente se: 
«e egual subvenção ao hospital de ltapece· 
rica». 

Sala dns sessões,íl8 de maio de 1895.-Ú:oPOLDO 
CoRRWA· 

~tu discussão'a emenda conjunctamente 
com o p~'ojecto e submettidos à votação foram 
approvados e remett\doa á mesma com~issão 
que os refund_iu no projecto n. 89, u.preben~ 
tado em 4 de JUnho de 1895. : · 

Crea na Secretaria do Interior mais Do sr. Francisco Dres' ~ne e 
uma .sec~ão destinada PspeciaJ.. outroH. 
mente ao serviço de instruccao

1 
Apresentado em 6 de maio, foi a imprimir-se 

publica, determinando o pessoa tendo segunda leitura em 7. : ' 
que deve coropol·a e .como dte_- ..-Jil primeira discussa-o em. 8 s b 

reenchidos os respec 1· JI2A _ • , . , u • vem ser P mettido à votaçao, to1 aplJL'ovado e remettido 
vos lagares. ás commissões de constituição, legislaçã'l e 

poderes, e de ox·_ça.~ento e contas, sen~o apre-
sentado pela pr1me1ra em 14~ com parecer 
mandando ou vil• a segunda, , e remettido a 
es1a, que o ~presentou para. segunda,: em 16, 
com o segumte parecer e emenda : 

,. 
' ,, ', :· 
\ 
I 
l 
l: 
~ 
\. 
I' l, 
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« A commissão de orçamento á que foi P~~ 

sente o projeoto n. 14, deste anno,. crean 
uma secção mais junto á Secretaria do In· terior: 

Considerando que esta medida attendea uma~:· . :1 
cessidtl.de urgentemente reclamada para fJ se~ \ · 
guiar andamento dos serviços a1Iectos a 
cretaria do Interior; 

Considerando que,devido ao grande <!_esen~~l~· 
m~~ to dado aos serviços do. instrucçao P~ 

1
• 

prtmarla, secundaria, superior e proftss10nas~ 
torna-se manifestamente insufilCJente o pe

1
_ 

soai encarregado deste serviço, difilcU a· 
tando assim a necessaria. fiscalisação; é de P recer: 

Que Seja SUbmettido á segunda discUS3ãO O :p~r~ 
, jecto n. 14 e approvado com a segut emenda:. 

Ao art. I.·, § 2. • ,accrescente-se:-Estes fu~~: 
cio na rios perceberãQ os vencimentos ~n 

16 gnados na tabella annexa á lei n. 6, e ta· 
de outubro de 1891, com a elevação es de 
belecida pela lei n, 90, de 23 de junho 1894. 

Sala das oo1nmissões, 16 de maio de 1895 • - ~ • 
BUENO BRAI';DÃO,-MENDES PIMENTEL·- • 
PRATESb, 

Em .segunda discussão o projeo~~ 
c~nJunotámente com a emenda da. commi e-
sa~, em 20, foram o1Ierecida'3 mats ns s gumtes emendas: 

N. 1 

Ao § 2 • ' Accreecen te-se in- fille :- « lndepen • dente de concurso:~>. 

Sala das!seStões, 20 de maio de 1895. 

N. 2 
Ao art. I. • acoreacente se : 

« Fica o govern:> nutorfsado a reorganisar a. S~~ 
cretaria do Interior, fazendo a distribUlõ~~ 
do serviço e do pes.~oal pelas d1versas secç e ' 
c.omo julgar mats conventente:~>.-8. R. 

Sala dns sessões, 20 de mato de 1895.-J. BUENO 
BRANDÃO. 
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Em dhcu@são as emendas e submettidas 
á votação, foram todas approvadas r.onjun-
ctamente com o projecto e r•·met.tidas com 
este á commissão de constituição, legislação 
e poderes, qr1e o aprrsent'lu para terceira 
em 31, com o seguinte parecer e re1acção: ' 

«A commissão de constituição, legislação e po-
deres é de parecer que o projecto n. 14 deste 
s.nno entre em terc~ira diPcussã~ e seja ap-
JII'OVado com a segumte redacçao, feita de 
conformidade com o vencido em segunda: 

o Congresso Legislativo de Minas Geraes de· 
creta: 

Art. 1. • Fica. cre·~d.l na Secretaria do Inte-
rior mais uma secção, especifllmente desti-
nada para o ser'i'iç~ da instrueção publica do 
Esta <lo. 

s 1. · _!\sta. secç~o se comp~rá de nm chefe de 
~ecçao, um prtmelro offiClal, um segundo of-
ficial e dous amanuense!l. · · · 

§ 2. • os Jogares assim cr~ados. R<riío preenchi·· 
dos pelos actuaes funcmomwws da Secretaria 
do Intel'ior, respeitada no flccesso a, categoria 
de cada um e independente de ccnourso. 

§ 3. • Estes funcciono.rios perceberão cs venci· 
mantos consignado~ na tabeHa llnnexa á lei 
n 6 de 16 de outubro de 189!, com a eleva~ 
ç[o estabelecid;L pela. lei a. 90 de 23 de jnnbo 
de 1894. 

Art. 2. · Ficll o g~verno nu~orisado a reorga. 
nistl.r a Secretaria do lntert(Jr, fazendo a diS· 
tribuiçií.o do serviço e do pe!sos.l r-elas diver· 
sas secçõts, como julgar mais conven;ente. 

Art. 3. · Revogam-se Oi3 disposições em con-
tral'io. 

Slhla das commissões, 31 de maio de 1895.-Au-
ausTo CLEMENTINO.- J. BUENO BRANDÃO.-
NUNES PlNilEIRO. » 

J!;Jll 'terceira diseussiio em 4 de ju-
llho, submettido 11 votação, to i npprovado e 
remettido á commissii.o de redacção, que o 
apresentou redigido afinal em 5. · 

:Em discussão a redoe~ão final 
ew 7, t.ubmettida á votRção, foi . approvada 
e reme\tido o projecto ao s~nado scb n.ll, 
por officio n. 20 de 8 de j~nho. 

PENDE DE DELIBERAÇÃO DO SENADO 

)' 

~' 
! 

' I 

L 
\ '·,r, 

; ~::' 
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-
:::rea uma. €:Scola ru;-aJ de prim0i- "lllo ~r. J!?'r•a.nefort.. 

ro.slettrns no bairro denominuU.o . . . · .se 
-Pé da. Serr&.- dU!"lcto de lt:1 .\pl'esêlntt\•1o em 6 de maio, fo1 a rmprrmrr ' 
cambirn., munici}io tle G!tb Mo tendo s:gunda lelturv em 7. 
go!. , • • - m g sub· 

!Exn iH•unou·a. dh_;cn!'>l8ao c • 'do 
IMttido a votação, foi approvac1o e remettl , 
á commi:·d\·) de instruc;;io tmbli~J., ·lU~ o ~e 
fundiu no pr•>j€cto n. 09, npre.,cntado c de junho. 

crea umn. c!l.deirt). de in:,trnccã,, iilln 1,;r. lFt•a:ucfo;.•t. prim \rü~ do sexo IDP.~c:ulino nn . 
cid:tde de Grão Mo;r1l, Apresontarlo em 6 de maio, foi a imp!·ilnn• se, 

t()ndo sozundaleitura un 7. 

I:~fn !H•inw ii•n discn•H·fto, em 8, 8?f~ 
~lwtt:do .ó. ::ot~çil;J, 11Ji llpprvvatlo fJ r<:mettl~e
a comrnr~~uo de mstruccw) J>ULl:cJ., que 0 m 

9 fun.diu no projllcto n. 09, v,prescntado e de JUnho. 

Re3taura as ct:de!n•.3,Cc b_tlm c U~o nr. JF1•ancro
1
·t. frnncr:z da, crdudo uc Grao ),íc· 

gol e ~ec:ür,'_qUo o OJ.nirw t!C2!JU'l ·~prc::,~nb.lo on 6 U() mr.io, foi u 
ffil}.termo sc:w. ex~c;rcdo r:o:• ll!.r, tt:u.lo Begunh bitt

1
N (;fi 7. só profc,-;Eor. imp~ hnir.se, 

~~~u Pritn<.~it·.a dhseu.;.mão, _~'lU lO,{~~ 
nppl'ovudv e remcttido á comu.dsnw do atrucçlo puLlicl, 

, ''SÃO l'i:;~Dl:l Dl:l l'A.l!r;CEit PAHA SIWUI'\D .. \. lJI~t;U. 

Altera. a lei n. 41 de 3 ~e ngtJsto ln>o !W. l'l.!lcnde•J thhnentcl e ou· de 1892 na ~tnte reh<ti•<~ c.o l•·ot
1

, , Externato e Internnto <.lo Gy~n. 
nasio Miueiro. 

Aprc!(lnt~do em 7 de muio, foi a tmprimirsse~ 
sendo dtr.r-en~o.da a ~egunda leitura, om ' 
rcq ueruneu to do br. Mendes Pimentel. 

l~tn Jn•i!nnh•a. discu~mão, em 9, B~~~ 
~netttdo a voto.çã), !oi npprovu•lo e remot 

0 a cotnmhsão do instrucçiio publica, qu~e
ap:esentou J;ara segunrln em 10, com 0 gu1ute parecer e emendas : . 

«A commi•são do instrucção publica. ó de po.r~: 
c~r que o pr,~Jecto n. 18, do 189:>, ~.t'ja s~ublllotllll 
tido e approva.rlfl em segun,ia discussao c 
as B9guiut~rJ emendtla: 

í. 

L 
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N. 1 

Em legar do§ 2. • art. I.·, dign.se: 

O reitor do Internato pilrceberà, rolem do or-
deno do de lente con,ignadu IH tabella annex!l 
tiO decreto n. 6ll de 6 dB JMl'Q'l do 1893 a 
gratificação v.nnual de 3:600$000. ' 

N. 2 

Supplima-sc o § 1. • do art. 10. 
N. 3 

Supprimo.-se o C'l.ll\tulo IV c acr:resceute se de· 
pois do nrt. 10 o - . 

Art. I I. Revo;:;am·a\l as dispo~ições em c: n· 
trt:rio. 

Sala dr.s ~es•õe•, lO de maio de 1805.-PADRE 
JoÃO Fro.- MENDES PilllENTEL.-FRANCitCO 
TIRESSANE». 

Distribuído impresso este parecer, em 11, foi 
rf;mettido com o prPjE:cto à c Jmmis8íi·l de or-
c;pmrmto c contas. qne o apresentou pn'<• 2.•, 
em 14, com o sc·guinte parecer: 1 

«<\. coromizsi1o de orç<~mento,a q1:c foi presente 
0 projecto n. 18. de .IS'J?, é de par~cer que 
Eejr. o mesmo submettldo a ::.egnnda d1~cus~ão 
e r;e~h appr.,vudo. 

s3 :n das c''mmissõ:P, em 1<1 de maio de 1895 . ..:.. 
J. BUENO l:RANDÃ0.-0. l'UATES.-MENDES 
PIMENTEl•· 

)Em seguJrHlla di~cuf'sáo, em 17, a 
requeriu ento do sr. MerHles P1memtel esta· 
beleceu-~e dla por ca.pitulo:l. ' 

JEm diiBeussiio o capitulo pl'imeiro 
abrangeMO os artigos de nnmel'03 l a 5, con~ 
junctarnente com a emendo. n. I da com-
missão, foram oiTereci il:ls mais us s~~, uintes 
emendas: 

N. 4 

Ao art. I.· accrescente-se: 
§ 3. • Caso convenha a0 serviço public:l, poderá 

o Presidente do E~tado nomear para esse car· 
go pessoa e~tranha. á c Jrporaçilo docente, 
com os vencnnentos annme:l de 6:000$000. 

Sala das sessões, 17 de maio de 1895.-MENDES 
PiliiENTEL.- PADRE JoA.o Pro.- FRANCISCO 
BRESSANE. 

; 
I 

\ l: 

'' 
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N. 5 

Ao § I.· do nrt. 5.0 accr6ecente-se: 

«Sendo as:a.ttribuições e serviços desses func~ 
cionarios determinados em regult~mento~. ) 

Sala das sessões, 17 de maio de 1895.-MENDES 
PIMENTEL, . 

N. 6 

Supprima-se o art. 5, • 

Sala das sessões, 17 de maio de 1895.-FERREIRA TINoco. 

En1 discussão estas emendas conjun-
, ctamente com o capitulo e sul>mettidos á. vo· ' 

tação, foram approvados este com as emedn· 
das de ns. I, 4 e 5, sendo rejeitada a e n. 6, 

Em discussão o capitulo 2.•, abran~ .. 
gendo os artigog de ns. 6 a 8, foram cfi'erecl· 
das as Eeguintes emendas: 

N. 7 

Ao nrtlgo 8. ·-rrm vez ~de 750$COO, diga-se: 650$000. 

5alo:uas ressões, 17 de maio de 1895.-FERREIRA-
TINcco. -:.~"'·: 

N. 8 

No artigo ô. ·-Em vez de 30 do abril da rlda 
unno, diga.se:-15 de maio de cc.da anuo. 

Sah~:dns ~essõe&, 17 de mato de 1895.- MEN~E~ 
rumNTF.L.- PADRE JoÃo Pio.- FrtANCU: 
BílllS~ANE. 

' ' "' ~ ,_J•-

N.9 (7::;::.!!"··n·.. • 
Ao <''Pitulo II nccreecent<He o Feguinto artigo. 

-A?s slumnoa e::xtranlH;s ao Gymn(l.eio 6 e1:7 
tcnz1.va a faculd&.de conferida 1 elo art • 14 
do reg. n. 611 nos rna.triculedoJ'. 

5<.\a dus H'U•Ões, 17 de rr.o.lo de 1895.-ME~DES 
Pm~<:mm,,- PADHE Jt•Ão Pro,- FnANCISCO 
BUBSi>ANE. 
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Em discussão .. estes emendas conjun-
ctaroente com o capitulo e submet\idos á vo· 
tação, foram apprv vados este com as emen-
das de ns. Se 9, sendo rejeitada a de n. 7 

. Em discussão o capitulo 3.•, abrangendo os ar-
tigos de ns. 9 e 10, conjunctamente com as 
emendas da. commissã.o sob n. 2 e 3, fJi mais 
oiierecida. a seguinte emenda: 

N. 10 

Ao § 2. • do art. 10. 

Em v~z de 3;000$000 de vencimentos uos pro-
fessores, d1ga·se:. 3:600$000. 

Sllla das sessões, 17 de maio de 1895.-C. PRA.· 
TES. 

En• dicsussão esta emenda com as demais 
conjunctamente com o capitulo e submetti-
dos á votação, !oram approvados este e as 
emendas de ns. 2 e 3 e rejeitada a de n. 10 
fic~ndo prdu licado o capitulo 4.• pela appro= 
vação d11 e~enda n. 3. 

Approvado o pr<1jecto em segunda dit~aussão, . 
foi rem•attido, com as emenda:, á com missão 
de instrucção publ!c:t, que o apresentou p11ra 
terceira em ai com o seguinte parecer e re· 
dacção: 

A commiesâo de instrucção publica, á qual fo-
ram presentes o projecto n. 18 e as emendas 
apllrovad~<s em segunda. dis~u~são, é de pare-
c\)r que eejo. o mesmo sujeito ~ terceira d!s-
cussão e approvado com n segumte redacçao. 

o congresao do Estado de Minns Geraes de-
creta: 

Titulo unico 

DO GYMNASIO MINEIRO 

CAPiTULO I 

Do pessoal admínistratillo 

Art. I.· O C:)rgo de reitor do Internato será 
e"{ercido por um lente do me·3rno est'l.bele· 
cimento, nome~.do p~lo Prewlenta do E~;tado 
e para esse fim c1n~iderndo em cohlmissão. 

§ 1. · sua mbstituiçiio na cadeira que de1X~" 
de exercer, emquanto durar L\ commissão 
será feita de e.cc:>rdo com a .legltihtçÜ/) vi; 
gente. 

,· 
' 
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R 2. • O reitor do Internato perceberá, !llem d~ 
ordenado de lente c~nsignado na tabella. 0~6 nexa. no docretn n. 611 de 6 de mtJ.I ço 
1893, a gratificação annual do 3:GOO;i000. 

§ 3. • Cam convenha ao serviç) y ublico, Jl0~ 
de,•á o Presidente do E~tado nomear ps.io. 
esse cargo pessoa estra.n h a b. corporuç de 
docent~ corn os ver.cirnentos nn ,Juaes 6:C00$000. 

Art. 2. · Fica elevada a 2:·100$000 a gratifi· 
c:~.ção annual ao reitor do Extel'nuto. 

Art. 3.· Ern cada urna dns tecr.~tarias do Gy~ 
rnnusio Mineil'.) (lntr.:~rn:lt•) (lU Externato) ti~ 
crendo o Jogar de amonuonse com ()S v~:nct· 
mentes annuaes de I :800$000. 

Art. 4. · O numero de inopcctnres de nlu!ll~l~S 
será no lntel'nato corre~p,nHlt>nto a um 1 • 
apcctot' para cada gl'Upo de 35 alumnos. 

Paragrapbo Unico, Fi~n crendo muis um Iognr 
de inspector do e-lumnos no Exlern•lTO. 

Art. 5. · Pelo Pre~idente do I~stado Eerá ndo~ 
ll:JNJ.tlo o medico do Internato qtw, nlelll 
visita dlo.rin no csteblecimen~o, utirn deve~ 
lar· peln sua hygiene, tmtnrá rios alumncs 
empregados que nelles enfermo.rem. 

§ I.· São fixados em 3:600$000 os vcncirr~ntos 
nnn':laP~ ~El\se funccionurio. c rjos serv1ços ~ 
attnbu çoes sez:iio cete:-rninados em regula mentes. 

§ 2.: Mediante hasta. publica, contractará 0 
reitor o fol'necirnonto do medtca!Jientos ao Internato. 

CAPITULO li 

DO nEGIMEN ESCOLAR 

Art. 6, · As aulas do Gyrnnnsio Mmeiro abrir· 
se hão no dia I.· de eatembro e ence=r~r-se· 
hão no clia 15 do rnaio do clda ·o.nno. 

Par~gra.J?ho unico. o vigente unno Iectivo tedr; 
In JUnta a 15 de outubro, re& brindo·~e a 16 
novembro as aulas, que soriio encerrndM a. 15 dejunho. 

Art. 7. · Para rnatr·icula rio I.· nnnc do~ In· 
ternn.to, é necessarla o. prova por ce1't1dao de 
e<Jact? ou documento equivnlente, de terdo 
ca.ndtdo.to mais de 11 e rneno3 de 1•1 o.nnos 6 edade, 

( 
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Ar r. 8. · Os alumno1 <lo Inttrn~ to p;garão a 
Hnnuidud1.l rls 750$, cr)rrG~pr;ndente no anno 
Iectivo, e:~tr.ndo ndla inclu 1rlm taX•J, de ma·· 
tricul:\, t~xr; rle 0X]~l1~, med;co, phttl'!ll!JCi!l, 
livro:•, oLJecto~ úe escr1pta e do desenho e Ia· 
vDgem :;e roupo.. 

Paragra.rJlO uni co. Ellta nnn lidJ!le, qnr1 poue1 á 
ser dividida em prenta~õa~ po3rio Hc:·.s, r;ão 6 
referente ao r.ctual v.nno Iectivo. . 

Art. 9. · E' extemivn v,oa almnnos cstrr.nhos 
ao Gymn·H:no f1 filculd~:de conferido. pel;) art. 
147 cto reg, n. 611 ,,.o)J nello nw.triculados. 

CAPITUL0 Ill 

DIVISÕEJ DE CADEIRA E DE AUL.\.S 

Art. iO. A c!J.delra de lingm. p·wtugw;t..~ e lit-
teraturn nacion::tl ·é dividiu.:. n<Jd du~:J se~ 
guintes: 

Do portug11ez (tramm~.tics> expo.siti?~•) no 1. ·e 
z.· annos; 

De p~wtugu~z (gn:mmr~Uc::. histor:N~) e littcro.'-
tura UUCLll1JJ. 

Parl!grt,pl10 1~ll 1C0. o~ ::;.w!::_:~NJ l<mtos ue Iinaua 
por;ugn?z~ c !ittcr~'.'c~t·:-~ n\d:.;n>.~l q>~,,~ii.o 
por u~u~ rl~-~ iJOV;::1 0~./_tcn·a~1 , t.<-'·I1do r.:~ outr2.u 
provilt.s p'.lr concur·~o ua forma da legislt\· 
ção em v1gor. · 

Arh 11. P<>ri:\ 01 fins do nrt. ·1. ~ do decreto 
n. 61! de 4 de março do 1893, o fixado €rm 
50 o numero mnxirno de v.luum~s I<t\ra c"da 
nulv.. · 

Paragrapho unico. Ficítm elevarloJ a 3:000$000 
os vencimentos do.~ profc:Jsores. 

Art. 12. O gl)vcrno do E<tado rrgnlamentará t'. 
nresenta lei, mod:fkwrlo odecreto n. 611 na 
p\rte que tiYOL' fict~do alterado. 

Slla dns sesEÕM, 31 de maio de 1895.-MENDÉs 
PIMENTEL.-FRANCISCO BRESSAN!ll. . 

~tn te1·ceh·n discussão, em 4 deju. 
nho, foi oft'erecida ~ seguinte ementlo.: 

N. 11 

supprimam-se o art. 5.o §§ 1.· e 2.· eo art. s,o 

Sala das ses~õe~, 4 de junho de 1895, - RAUL 
PENIDO. 
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Em discussão esta emenda, conjunc~a

mente com o projecto, aubmettidos á votaçao, 
foi aquella rejeitada, sendo approvado e&te e 
remeltido á commlssão de reJacção, que 0 
apresentou redigido afinal, em 5. 

Em di~cussão a 1•edacção fina~ 
em 7, foi mais offereoida a ,seguinte. emenda. 

N. 12 . 

Acorescente-se depois do art. 12 o aegulme: 

Art_. 13. Revogam-se as disposições em contra· r10. 

Sal!l. das sessões, 7 de junho de 1895.-MENDES 
PIMENTEL. 

Em discussão esta emenda, conjunctnme~te 
com a redacção final submettldas á votaçao, 
foram approvo.itas e 'remettido o projeoto do 
~enado, sob n. 10, por officio n. 20 de 8 e JUnho. 

Em lG de julbo foi t:evolvido pelo Se· 
nado, por offioio n. :; 1, accmpanhado das se· gutntes emendas : 

N. l 

Ao capitulo 2. · accrescente-se o seguinte artigo onde convier: 

Artigo. O candidato á matricula no I.· an~o 
do curso fará exame de admis~ão perande 
uma commis~ão examinadora composta e 
l.entes do estabelecimento. 

N.2 . 
Ao art. li! }lrimeira parte: 

St..bstitua se pelo seguinte: 

Fie~ o governo autorisado a dividir e a subdf" 
Vldir as aulas do Gymnasio Mineiro de sor 

1
e 

que o numero de alumnos de cnda umll de • 
las não se-ja nunca superior a 50. 

N. 3 
Ao capitulo 3. · accrescente-ae o seguinte nr· tlgo: 

., ...... , 
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1895 19 

s. c.-14. 

Fica. o governo autorisado a manJar. pagar 
pela verba.- instrucçã.o publica ..:..aos lentes 
que funccionaram ultimamente em aulas 
subdivididas em consequencla do exce~sivo 
numero.:de alumnos. matriculados nas mes· 
mas. 

N.4. 

Accrescente-se onde convier : 

Pica o governo igualmente autorisado a man· 
dar pagar_pela verba -instrucção publica-
a subvençao conced!dto ao curso annexo da 
Escola de minas de Ouro Preto. 

Em discussão ~stas emendas, em 19, 
submettidas á votaçao, forl).m todas approva-
das e remettidas com o projecto á commis· 
~ão de redacção, que o apresentou redigido 
de accordo com o vencido, em 20, sendo dis· 
pensado.s o interst!oio e a imp:essão, atlm de 
entrar em discussao, a requer1mento do sr. 
Freitas Castro. 

Ern discussão a redacção final, 
nesta d.lta, submettida á votação, fJi appro. 
vada e remettido o projecto á s•1noção, sob 
n. 19, por officio n. 59 de 22 de julho. 

communicou-se ao Senado por officio n. 59 da 
mesma data. . 

Sanccionado 

LEI ~. 143 DE 23 DE JULHO DE 1895 

d E tado a oo sr. Getulio de Carvalho e 
Autorha o governo 0b 8 obras outros. 
. despender pela v.er a - ~aria 

publio~AS- a quanh! nd;e;;onte Apresentado em 8 de maio, foi a imprimir-se, 
para a reconstrueçato . Úa ci· tendo segunda leitura em 9. 
sobre o rio Santo An onto da · 
dade de Ferros e a abr!r estf: de gro prirneh•a discussão, em 10 
de rodage~ entre f. d~strà~ lta· sr1bmettido ~ V~?,tação, foi approva•1o e remet~ 
Santa Mar1a, mudn ~P1~hães tido á comm1ssao de r bras public~s e viação 
bira, e a cidade e ua • ferrea, que apresentou em 3 de junho opa-

recer n. 53, enviando o projecto ao gúverno 
para tomal·o na devida consideração. 

:Em discussão o parecer, em lO, submet-
tido á votoção. foi approvalio e remettido o 
projecto ao dr. Secretario.d' Agricultura, por 
officio n. 40 de 1l de junho. 
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Autorisa o Presidente <lo Estado a Do st•. •• et•t·(~Jra ;I ..., • • Tirioco e ou· dar a quantia de l0;000$00t?. como 1:ros. 
auxilio para a construcçao de 
um edificlo para o hospttal de . íi . a imprimir·se, carid~>de na cidade de Olivuira. Apresmtado em B ~e ma1o, 

9
o1 

ten,lo segunda le1turv. em • 

o sub· Em (U•imeira di~cus~ão,em" 1 éttido 
mettido á votação, foi approv&do enf;sm que o · 
á comrnl~são de orçamento e co. ' 
apresentou p:~.ra EJegunda em 16. 

Enl segunda daseuss .. to, • ;- em :'1, foi 
oil'!l'ecida a seguinte ernonda: 

. "'·000$000; q:Em logar de I0:000$1)00, dtga-s~d-l;· de Oli· 
cou:o au:tilio ao hospital da c1 at v eira. 

. ,. -SEVE· Sala das sessões, 21 de maio de 18;~· MoURA· 
lliANO DE REZENDE:.-DR. COELIMIO EIRA·-S· - WEMctsLAu BaAz.-DELPu.r ort 
BARROSO JUNIOR. 

njancta .. Em discuss:io esta. emend~, . ~votação, 
mente com o projecto, submett1do{ á mesma 
foram approvados e remettido es .e cto n. 89, 
commia~ão, que o refundiu no proJe 
apresentado em 4 de junho. 

Concede aos professores de instruo. bo ~r ... Iuvennl Pcnnn. 
ôlo primarl>do<.• clrcumscrJ. · . • 

1

,.,., 
pção litteraria, que não estejam Apresentado em 9 de maio, f,li a tmprtm 
cccupando proprios esta.d uaea, tendo segunda leitura em 10. 
um nuxilio memal de 50$000 

11 

sub· 
}>lm• as cadeiras urbanas, do 30$ l~•n (ll"hnetr:.t dlseuliijsão, em ' 
úa diatrlctaes O de 15$000 para mettido á Votação, foi rejEitado • c.s ruraes, a titulo do aluguel de 

casa. Ancruvou·sE. 

Crea as seguinteíl Cldeiras de in. no ~'H-. Getulio de Cur"nlltO e strucção prim~Aria: otttrot-l, 
d 

" . . d' . ' t . i nprimir-se, Uma o se:x:o 1cmtmno no 1strHhO Apresentado em 9 de maio, 01 a r 
de nos~Ja Senhora da G!or1a, mu. tendo sogund ~ J, ttort\ em lO. nlripio de Gu.nhã"; um, do sub· 
sexo' '""'UIIM no povoado do "'" r•rlmeh•a tllocu•oi'io, em 11•ttldO 
Toqun:ai. dl,trJcto da cidade de mett"o à voteçlo, roi npprovn1o o ''':l1u no 
Gnsnho"; u:na do mesmo sexo • mesma C01ntni

81
ão, quo o rero_n h o. 

lllJ povoado do TúqUt\l'al, d!stri- proj(l•to n. 99, npresentMo em 8 de JUD 

· . ...ld 
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cto de Nossa. Senhora das Dores 
de Guanhães, do mesmo muni oi· 
pio, e uma do mesmo sexo no 
bairro do Arraial de Baixo, na 
cidade do Serro; e converte em 
escolas do sexo masanlino as ca· 
deirns rurneg, mixtas, do Ari-
conga e Barreiras, eqnella do 
dlstricto da cidade de ouanhães, 
e esb do rlistrlcto de Nos<ll Se· 
nhora das Dores, do mesmo mu· 
nioipio. · 

ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

23 Cren.umacadeiramixta.deinstruc- Do sr. João Pio e outros. 
ção primaria no Iogar denomi· 
no;io-J3caré-. districto da Ca· palio. Nova do Betim. Apresentado em 10 de m!'!.IO, foi a imprimir-se 

tend.o segunda. leitura em 11. ' 

Em primeira discussão em 15 toi 
appro!ado e .remettido á. commÍssão d~ ín· 
struoçao publica, que o refundiu no projecto 
n. 99, apresentado em 8 de junho. 

24 Crea uma cadeira da instrucção Do sr. Nunes Pinheiro e ou-
primaria para o sexo masculino t1•os. 
no loga.r denominado-Posses-, e outra do mesmo sexo no Jogar Apresentado em 10. de maio, foi a. imprimir· se 
denominado - Vende. No v a -, tendo segunda leltura em 11. . ' 
ambas no distrlcto de s. Domin· • go3 de Maria.nna. Em primeira (li~cu~são, em 15, foi approvago e· remett1do a commisseão de 

mstrucçao publica, que o l'efundiu no pro 
jecto n. 99, apresentado em 8 de junho. • 

25 Supprime os logaros de inspectore~ Dos srs. Getulio de Ca••"alho e 
ambulantes, creados pelas leis Souza 1\loreira. 
n. 4\ de3 de agostode 1892 e n. 77 de 19 de dezembro de 1893, Apresentatto em ll_rle maio, foi a. imprimir· se 
e crea, parr. a fiscalitação das es· tendo segunda leltura em 14. • 
colas e mais estabelecimentos de . instrucção em c11da rnunic~pio ~~ Iwimeira discussi'to, em 1.· ·de 
um suFerintendent'l muniClpal J~nho, ficou ella oncerradll. e adiada. 8 vota-
de ensino-ngente d!> gov~rno-, ç!).o por falta de nume1•o. 
com as attribuições conttdas no art. 27 

0 
~eus · paragrapbos da Em 3, st;tbmettido á. v~tação, foi approvado 

r~ferido. lei n. 41, marc~ndo os e remett1do á. commts~ao de instrucção pu-
respectivos vencimentos. blic\\. 

PENDlll Dlll PARECER PARA SEGUNDA DISCUS$ÃO • 

' ... ·' 
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----------------------------------------------------------------------' 
1895 26 Autorisa o Presidente do Estado a Do ar. De8iderio de 1\lello e ou· reorganisar, desde já, o ensino t.ro8. 

agricola em Minas, sob diversas 
condições. Apresentado em 11 de maio, foi a imprimir-se, 

tendo segunda leitura em 14 .. 

Em pt•imeira dlacu8são, em 20, sub· 
mettido á V~Jtação, foi approvado o remettiddo 
áe commlssões de in&trucção publica e e 
agricultura, sendo apresentado pela primeira, 
para segunda, em 27, com 0 seguinte parecer 
e substitutivo: 

« A commissão de tnstrucção publica, ó. qual 
foi presente o projeoto n. 26 deste anno: 

Considerando que, devido á. natureza: do solo, as 
condiç?es da cultura variam ató ~es~o nu~ 
!JlUnictpio, e que por isso seria dlfficti.eena s 
Imposalvel formar um agricultor 1_1tll noa 
bancos de um instituto pois a agriCultur 
aprende-se pelo eneino 'que decorre da expe· rtencia.; 

Considerando qve nos pn.izes onde a industrl 
agricola e pastoril está. mais ndianta.da ~ 
que entre nós, existem menos e3tabelemme~ 
tos agronomicos e zootechnicos do que aqnhe • 
les que foram por lei creados no Estado, a· 
vendo, entretanto, naquelles paizee mato; 
numero de campos prattcoe, escolns·modelo 
e fazendas agrícolas ; 

Con~ideranrlo, entretanto, que o ruturo econo· 
mico do Eitado depende do desenvolvimento 
e aperfeiçoamento da indushio. ngricola .e 
pastoril, o quo só se pode alcançar por meiO 
do eneino dado praticamente ás classes Ia· boriosns; 

Considerando que esse ensino desenvolverá r 
lavoura intensiva e, portanto, to1·nará. mats 
rend?aa n pequena lavoura aotualmen e qunst abandonada ; 

Considerando que cumpre Instruir administrai 
dores e trabalhadores agrícolas, que por 8 
ou JlOr salnrio explorem as riquezas do so12, 
que cre8cem em razão directa da appiiCaca~ 
de meth~dos aperfeiçoados de lavrar terra' 

Considerando que o projecto n. 2ô não attende 
nos seus dellneamE>nto3 geraes e pelo ·modo 
por que foi redigido ao plnno que se deve 
adaptar para. organisar praticamente o ensinO 
ngricola e pastoril; é de parecer que se ado· 
pte o seguinte projecto substitutivo: 

' ·, 
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O Congrrsso Legislativo de Minas Geraes de· 
ereta: 

Art. 1. · Fica mantido o Instituto Agronomico 
de Itabira e o lnstitut:~ Zootecbnico de Ube· 
raba. 

Paragra.pbo unico. O governo do Estado modi· 
ftcllril o plano de ensino nesses estabeleci-
mentos, de modo que preencham os fins paro. 
que foram creados. 

Art. 2. · Os demais institutos creados por lei 
serão convertidos, com bede na, mesmas lo-
calidades, em campos pratlcos ou campos de 
demonstração. 

§ 1. · Alem desses, o governo creará outros 
campos praticos nas localidades onde julgar 
conveniente. 

§ 2. · Esses campos poderão ser somente agri· 
colas ou pastoris, conforme a especialidade 
de cada zona, ou simultaneamente o.gricola.s e-
pastoris. 

Art. 3. • Nesses estabelecimentos se estudarão 
os meios de melbor~~or a industria pastoril e 
a agrícola. 

Art. 4. • Nesses campos praticos serão admitti-
dos atumnos externos, aos quaes será- dado · 
ensino theorico seguido do en~ino pratico, 
onde o alumno aprenda os systemau aperfei· 
çondos de cultivar a terra e melhorar as di· 
versas raças de gado. 

Art, 5. · Fica o Presidente do Estado outorisado 
a despender até a quantia de SOO:OLO$ paro. 
os servtços constantes do projecto. 

Art. 6, · Revogam-se as disposições em con-
trario . 

sala das commissões, 27 de ro11io de 1895;-pa,. 
dre JcÃo Pro.-FnANCISCO BRE~SANE.-MKN· 
DES PIMENTEL • » 

Nesta data foi reroettido o projecto com o pare-
cer ~upra á segunda, que o apresentou, em 
3\, com o eeguinte p11recer e emendo.: 

cA coromissão de agricultura, á qual foi pre-
sente o projecto n. 26 deste snno e o sub· 
stttutivo npresento.do pela commissão de in· 
strucção publica, louvando-se nas judiciosas 
considerações feitas por eS3l\ commissã.o, 
mas: 

'I 

I 

,I, 
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'f, i 
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-- ____________ , __________________ . 

· de Considerando que o instituto agronom'h0bido 
Habita acha·~e por sua má collocação m 1 

0
• 

de preencher os elevados fina de ~ua creaçã ' 
· ue Consider.lndo ser de maior conveniencia qico 

os institutos de ensino superior e theor de 
tenham sua sede em centros popuio;os, 0~1• seu~ nlumnos po~sam encontrar as co?lmo to 
dadefJ de tacil locomoção, estnbel~clmen. ~ 
manutenção e outras nenessa.rins a :V~a à 

8 que Bl'llo Horisonte em breve ~a~IS ar ro· 
t)stas condições, é de parecer que seJatpg da 
vado em segunda di~cussão o substitu IV EC· 
commissão de inatrucção oublica com 88 . 
guinte~ emendas: · 

. ti man· Ao art. l. · Em Jogar das palavras- co. di· 
· tido o instituto agronomico de Itnbira e! tal 

ga se --fica transferido para a futura capa e 
do Esb.do o instituto ogrJnc.mico de Itablr mantiüo, 

Ao art. ·1. • Supprima·se. 

Ao art. 5. • Accrescente-se á ultima pa~avrra; 
acquisicao dereproductorea extranf(e1ro~ dos 
diversa~ rllços de gado e lnspécção gera 
serviços attinentes ao ensino ogr!cola. 

Sala das commlssões 31 de maio do 1895.-ErA· 
1\IÜfONDAS ÜTTONI·.-IGNACIO MURTA.,. 

Em dillleussão em 4 de junho, n pre~oÍ 
rancia entre o projccto e o substituttvo,diS· 
este ~prererido, que entrou em Begunda 
cnssao por artigos. . 

Em dlseus~ilo o art. I.·,conjunctamente 
com a. emenda da commiesiio de ngricultu~ 
na .Parte referente no mesmo, loram otrere 
re01dus as ~eguintes ern.endns: . 

N. 1 

P.:MENDA SUDS'l'ITUTIVA 

SubstitU:t·so o art. 1. • pelo seguinte: 

Fica rnantido o instituto ngronomic~ notuai: 
mente com sede na Itabira e o instttuto zoo 
technico do Ubereba ficando o governo au· 
torisado n transferir o primeiro para q_ual· 
quer ponto do municlplo da Itnbtra, dep(llsde 
feitos l'Studcs que demon~trem a convenien· 
da da tro nsferen elo. para 0 ponto estud~tdo e 
preferil}o, mo.ntir.to o §,-GE<TULIO DE CARVÃ" tno. . 

' I 
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N. 2 
Sub-emenda á emenda da commis.são de agri· 

cultura ao art. I.· do substitutivo do pro; 
jecto n. 26. · 

Accrescente·SC depois da palavra -ltabira- 0 
seguinte: e mnntido nesse município um 
cu.mpo pratico cu de demr·netração. 

S. R.S'J.ladaHCSeões, 4dej:.mhode 1895.-Au· 
GUSTO CLEJ\rENTINO.-EPAMINONDAS ÜTTONI. 
-IGNAOIO MURTA.-RIDEIRO JUNQUEIRA. 

Enu discus§ão estas emendas conjuncta· 
mente com o. da.commissão de o.gdcultura e o 
sub:tituti v a, ficou a mesma adiada pela hora~ 

Em 6, continuando a discus~ão, submettidos 
á votação o art. I.· e emendns, foi aq uelle 

}

. approvado, sendo retirada a emenda n. 1, 
rejeitada a da commissão e considerada pre-
judicadt\ a de n. 2. 

E•» discussão o art. 2. ·,foi offerecida a 
seguinte emenda: 

N.3 

No art. 2. • substituam·S::l as palavrns-os de-
mll.iS institutos- pelas seguinte<':- todog os 
demair1 estabelecimentos o.gricolns-;o maia 
como no artigo. 

Sala das sessões, 5 de junho de 1895.-CAMILLO 
PRATES. 

l~JD. dil!lcussão ests. emende, conjuncta-
mente' com o art. 2. •• ficou e lia lltliL,Ja pela 
hora. 

l:.~lll 6. con~inuando a difcus>iio e ~ubmelti
dos á votnçao o art. 2. • e emenda, ior;;.map· 
provados. 

~lll discussão o art. 3.·, submettido á 
votação, foi approvado o M'ligo. 
~m discussão o art. 4. ·• conjunctamente 

co.n Lt emenda da commiss5.o de agricultura 
uo mesmo referente, fol offerecida o. seguin· 
te emenda. 

N. 4 
Ao ar,t. 4. • Em vez de-ensino theoric:J-dlgn-se: 

er~sillo rle noçõc~ the01•icas. 
sala das ses>ões, 6 de junho de 1895.-PADRE 

JOÃO PIO. ' 

' I 

' ·, 
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- ~ ----------1--------------
· cta-Em discussão esta emenda, conJun m· 

mente com o art. 4. • e a emenda !h co _ 
mis~iio, tlcou ella encerrada e adio.tl~ a vota 
ção por falta de numero. 

Em discussão o art.~.·, conjunct:lmenr~ 
com o emenda da commissão de ag~JCultuais 
ao mesmo referente, foram otrtlremdas lD 
os seguintes emendas: 

N. 5 
Artigo additivo-Ao projecto n. 26 accres-

cente-se, onde convier o seguinte : 
· pro· Art. O peswal constará de um dircc!or. de 

fessor, um pratico e o neceFsario uurn~:~lO 
trabalhadores. 

· s con· Ao art. 5.·-depois das palavras «serviço uln· 
stantes do projecto), accrescente-~e u sepg era-
te:-fazendo para iSIJO as necess~trl:•S 0 dO 
ções de credito ou applicando n~ !:)obras 
orçamento. 

Sala das sessões, 6 de junho de 1895.-CoN/0~~ ALVES.-GUSTAVO 8ERRÃO, -DUAl:T~ DA!EiltO· 
SECA.-J. F. FRANCFORT.-NUNES PINI S-
-MANOEL DA 8ILVA.-8ATUHNIN > DAN:\ÍA-· 
BERNARDES DE FARIA.-BENJAMIN °~ Dl'l 
CRDO,~GETULIO DE CARVA.LHO.-l\IflEIRO TI• 
0LIVEIRA.-IGNACIO MURTA.-FEn~:EmA
NOCO.-AUGUSTO CLEliiENTINO. 

N. 6 

l mons• Ao art. 5. • O pessoal dos campos t!e te 
tla.~ão terá. o seguinte vencimeu to : 

Prof di t 6:000$000 ~ssor- rec or ......... .. 
ProP t· .• ':000$0G0 1essor pra tco., .••••••••• 

Trabalhadoras 4$000 diarios, no maxlt:ll'1• 

Sala dns ~essõei, 6 de junho dd 1895.-J. BUENO 
BRANDÃo.-AUGUSTo CLEMENTINO. 

j unota• I<;nt discu~suo estnsemendo.s, con d dll 
mente com o art. 5. · tl a refer·ida emen dre.dll 
7ommis~ão, ficou ella encerrada. e a 
Igualmente n votação. 

E10 ')', submeUidos á votacão cs nrtigo::s:~ 
eme~das, foram todos o.pprovado~. coftc~dll 
cepçao da emenda n. 4, que ficou proju ão 
pela approvação da emenda. da cJm!lliSS ' 
suppressiva do art. 4. • 
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-
,\rt. 2.· Todos os demn.is estal:d:~!t:.entos 
agricola~ creados por lei sarão ccnvertidos,. 
o::om wde nas mesmas Icc~liio.dNJ, em cclmpo~ 
praticos ou campos de demonstração. 

§ 1. • Alem dess~s, o governo crearà ?utros 
campos praticoa nas .localidades onde JUlgar 
conveniente. 

§ 2. • .Esses campos praticas poderão ser som~n1~~ agncolas ou pastoris, conforme a tspecm 1 
dade de c!lda zona, ou llimultar.earcent\.l agri· 
colus e pastot·is. 

Mt. 3. • Nesses est<:.beleclmentos se estudarão 
os meios de melhorar a indu~tria pastoril 0 
agrícola. 

Art. 'i:· Fica o pres!d(>nte do Estado autori~ngg 
a despender até á quantia de 800:' 00:;;0 
com os serviços con&tantes do pr; jecto e para. 
n?quislção de reproductores extrang~JJOS d~~ 
d1ver~as raças de gado e inspe<:çad ger 
dos serviços attinentes ao emnn(l ng!]cO~· 
fazendo pilra isso as necesearias operacoes e 
credito ou npplicando as sobru.a do orça-
mento. 

Art. 5. • O pessoal constará. de um direotor· 
Professor, um pratico e o nece~aarío numero 
de trabalhadores. 

Art. 6. • O pessoal dos campos de demonstra· 
ção terá o seguinte vencimento: 

Di reator-professor •• ,..... 6:000$000 
Professor pratico •• ,..... 4:000$1i00 
Trt•balhadores •••••• ,..... 4$000 
diarios no maximo. 

Art • 7. • Revogam·<Je as disposições em contra· rw. 

Sala da.FJ commis~ões, lO de junho de 1895.-
PAnmcJoloPw.-E. 0TTONI.-F. BRESSANE· 

Eru. tet•ceh•n discus~iio, em 12, ~ 
proJeoto conjunctamente com a.s emendllS d. 
com missão, toi offerecida a seguinte emenda. 

N. 5 

Ao art. 2, • § 1. • Supprima·se. 

Sala dM se~sões, 12 de junho do 18~5.-GETU• 
LIO DE CA.IWALIIO, 
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I A requerimento do sr. Ca,millo PratM, voltou 
o projecto e emend11s á commis~ão de instruc· 
publica, p(lra. da.r ioformaçõ~s sobre a crea.· 
ção de empregos e fixação dos· vencimentos 
constantes da taballa. annexa., a qual o apre-
sentou, em 18, com o segu\nte parecer e 
emenda n. 6. 

A :Jommi~são de instrucção publica, á qual vol· 
tou o projecto n. 26 afim, de dizer sobre a 
creaçãu de empregos e fixação de vencimentos 
constantes do art. 6. ·, apre~enta a aeguinte 
emenda modificativa ao referido ortigo. 

N. 6 

Avtlgo. O pessoal dos campos de demomtrsção 
terá os seguintes vencimentos: 

Director·professor ..••• de 4:000$ a 6:000$000 

professor·pratico •••••• de 3:000$ a 4;000$000 

Trabalhadores (diaria 
ma.x.ima.) •••.•••• , • • 4$000 

sala das commissões, 18 de junho de 1895. ·--
MENDES Pn.IENTEL.-Padre JoÃo Pm.-FRAN· 
CISCO BRESSANE. 

Continuan-:Io em terceira discussão em 20, fo-
ram otlerecidas mais as seguintes emendas : 

N. 7 

Ao srt. 4. · Onde se diz 800:000$ (oito centos 
de reis), diga·se mil contos de reis.-CAMILLO 
SoARES FILHO. 

N. 8 

Ao § 1. · Modifique·se pelo seguinte : 

Alem desses, ficam creados mais trinta. campos 
, pratir.os, sendo cinco em cada circum~criitção 

e1ei toral, nas loc~hdades onde o governo j ui· 
gar mais couvemente. -AuGusTo CLEMEN· 
TINQ• 

N. 9-AMPLIATIVA 

AO art. 4.· O governo poderá cotler a fazen-
deiros criadores um ou mais repro1luctores 
de raç!l, umi\ vez garantido o reembolso ao 
Estado do preço do acquislção desses repro· 
t1uctores quando comprado~ ou do vakr dei· 
les, quando nascidos nos estabelecimentos do 
Estado, dentro de um prazo rasoavel. S. R.-
SEVERIANO DE REZENDE. 

I 

·, , . . .. 
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-. 
N. 10 

Sub·emenda á emenda do sr. Augmto clemen· · 
tino: 

Em vez de 30 campos -diga-se : 18 inclusdi_ve 
os existentes-e em vez de-5-em cada 18-
tricto-diga·se- 3. 

Sala das sessões, 20 de junho de 1895.-Canego 
ALVES.-RIBEIR.O DE ÜLIVEIR.A. 

Em discussão estas emendas, conjuncta· 
men~e com o projecto, encerrada ella e sub: 
!Jlettidas á votação, foram approvados o pr3o 
Jecto cQm as emendas dons. 2, 6. e ?• sen s 
rejeitadas as de ns. I, 5 e 8, preJUdicadaS ~o 
de ns. 3, 4 e 10 e retirada, a. requertmen 
do autor, a de n. 9. 

Approvado o projecto, foi remettidC2 com o.~ 
emendas á commissão de red"cçao, que _ 
apresentou redigido afinal em 21, sendo di~. 
pensados o intershcio e a impresgõ.o. a requ 
rimento do sr. Epaminondas Ottoni. 

EIU dlseussã.o ·nesta data a redo.cçãd 11~ 
na I, submtl tl~n. i votação, foi n•Jprova a r 
rem~ttldo o projecto ao Senado sob n. 13 po 
offic1o n. 23~da mesma data. 

Em 9 de julho foi devolvido pelo Se· 
nado, por oincio n. 4.0, acompanhado das se-
guintes emendas: 

I.• 

Ao art. 5. ·-accrescente-se :- podendo o go; 
v~rno _contracto.r pessoa competente para 
d1recçao geral do serviço. 

2.• 

Artigo. (Depois do 6. · e passando o 7 • · o. S:) 
-Fica mais o governo autorlsa.do a contra~ 
cta.r com quem melhores condições offerece~ 
o e~ta.beleclmento de tres feiras de gado5 ~e 
conformidade com as leis ns. 3.510 de t de 
outubro de 1887 e 3. 762 de 16 de o.g '~ 0 

0 1880 da nntlga. província, sem onus para 
E~tado. 

En1 dif.i!cu~são estas emendas em 1.1, su~: 
mett~das á votação, fornm approvo~os e r e· 
mett}da.s com o projecto á comml~sao de r u 
da.cça.o, que, obtendo urgenoln, o npresent~e 
na mes1na data redigido de conrormldO. 
com as .emendas do Scundo, sendo dlspens~: 
do!'l o mterstlc!o e a impre~são, u. requer 
mento do er • Cllmlllo Prates. 

.I 
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Em discussão a redacção final 
submetticla à votação, foi ella approvs.da ~ 
remettido o projecto á sa n cção ao b n. 12 por 
officio n. 53 de 13 de julho. ' 

Communi.cou ae ao Senado por officio n. 44 da 
referida data. · 

Sanccionado 

LEI N, 140 DE 20 DE JULHO DE 1895. 

27 Crea uma cadeira mixto., de ins· Do sr. J)esiderio de Mello. 
trucção primaria na cidade do S. Pedro de Uberabinha. Apresentado em 11 de maio. foi a imprimir-se tendo segunda leitura em 14. · ' 

28 

7 

I 

Em primeira discussão, em 16, 
aubmettido á votação, foi approvado e remet· 
tido á commissão de instrucção publica, que 
o refundiu no projecto n. 99, apresentado 
em 8 de junho • 

Fixa a forca publica do Estado Da com missão de Corça publica. 
para o exE>rcicio de 1896. Apresentado em 14 de maio, foi a imprimir-se. 

Em primeira discussão. em 16, sub· 
mettido á votação, foi apprJva.do e · emet· 
tido á mesma commissão, que o apresentou 
paro.segunda, em 17. 

· Em segunda discussão, em 20, toi 
otl'erecida a seguinte emenda : 

c:Na tabelll' annexa, em vez de-ao comman· 
dante geral 6:800$000- diga-se-ao comman· 
dante geral 7:003$000. 

sala das sessões, 20 de maio de 1895. - SEVE-
n.IANO DE REZENDE. 

Em discus!!!ãO esta emenda, conjuncta-
men te r.om o projecto, submettido:- á votacão 
foi approvado o projecto e rejeita(la a emenda: 
sendo nquelle remettldo á mesma commis· 
são, que o apresentou para terceira em 21 • 

.sm t.erceirà disJ.\ussão, em 24, sub· 
mettido á votação, toi approv. do e remettido 
á commis~ão de redacção, que o o.prcsentou 
redigido afinal, em 28. 

. i'· 

'j·• ,, 

,· 
' 
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------~-----------------1------------------------~ 
En1 discussão a. redacção fiou!, 

em 31, aubrnetttdo. á votsçlio, foi upprov~d n 
e remflttido o ~rojecto l\O f.;enado, na me"m 
data, liob n. 6, por otllcio n. 14. 

Em 21 de Junho foi dnvolvirlo pd~ ~~; 
nado, por otllcio n. 24, com as segmn 
emendas: 

N. 1 

Ao art. 2. · -in-fine, accrew nte-se: - e a ap;. 
phcar, dns zsobr·ua deeta quantia, o que for :~is 
ce~saria á ncquisição de 'f>rectios par~ quar s• 
dos corpos estacionados forn da capital do E tado. 

N. 2 
Acoresc~nte-se o seguinte : 
· • ri· Artigo •.• Fica egur,l!r.onte o governo r.n °

0
s 

sauo 1, mnnuc.r lazer por ofllciaes dos corp d~ 
dentro ou fora do Estado, o engajamento or 
praças mediante a gratifica-;ão de 10$000 f,..

0 cada uma que ..for julgada apta para o serv" • 

N. 3 

A' tabella accrescente-se no fim: 

Estal~bel!a entrarã. em vi~or desde já na parte 
rererente aos vencimentos do coronel com-
mandante geral . 

Em ~isc~ssão estas emendas, em 26, snJ; 
rnett1daa a votnção, foram approvadas a~ 

0 ns, 1 e 3 e rejeitada a de n. 2, ~endo por 18~s 
nesta datn devolvidos o projecto e emend 
<\O Senado po, officio n. 26, que, approvo.ndo·& 
por unanimidade de votos o. devolveu c~W 
o projecto á Co.rnara, <'m 28; p~r ofllcion. • 

Entrando de novo em discussão a ret~rid~ 
ernl'lllda ro; 2, ern 4 de julho submettida t 
votação, foi approvad(l. e rem~ttldo o proJe~0° com &s emendag à. cornmissüo de redo.cça : 
ql~l' o aprêseutou redõgido o.tlnal, de confo~ 
IDHlarJn com na emendas do Seno.do, em- ' 
eeMo di~penso.do:l o interstlolo o l\ impres~ao, 
n requerimento do sr. Rodrigues Chaves. 

Em di~cnssão, nesta data, a redacçíio ti~ 
n~l, fOI orrerecida a seguinte emendll de re dacção: · 

" Em ver. de 5. • butalhão diga-se : dos cinco bll.talhõee. ' 
Sala das Flesfões, 8 de julho de 1805.-Auausro 

CLEMENTINO." 

. 
' 
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JEn1. di8cussão e~~r. e~nendr•, conjouota..' 
ment~ com a redacçao fin•l, f;ubm<·tr,idas ú 
votnç~o, foro.m approvarlns, sendo r0mettirln 
o. proJecto á smcçn,o em 9, sob n. 7, por offi-
cw n. 49. · 

Cormnunicou•se ao Senado por ofilcio 3 
da mesma data. n. 

5 

Sanccfonndo 

I,EI N. 127 DE 10 DE JULHO Dl!l)895 

Crea uma_ (>Sco1a rurv.l pr.ra o ~exo no sr. :rtJl'lende§ 1-.imentel e oU• 
masculino no povoado denoml· tro§. 
nado- Nova Cruz -districto de S!l~tn, Rita de Ibitipoca, muni Apresentado em 14 de maio, foi a imprimiNe 
c:p1o de Btu·bacena, e outrt~ ) u- sendo díspenss,dr.. a segunda leltuN em 15 ~ 
ral, mixta, no povoado denomi requerimento do sr. Wenctstrm Br<.·z. ' 
nado -ca.clloeiriuh9. - di~tricto d~ Ibertioga, do mesmo 'munici· JEan 2~, em virtude de reqmrimento d') sr PIO. ' severiano do Rezende, foi remetlido á c 1m: 

mi~são _de ínstruccão publiPil., que o re.funrlitl 
no JPl'C'Jecto n. 99, apresentado em 8 de juuho. 

Croa cn.deiras de instrucção pri· Do sr. "1\tVenceslau nraz e ou-
Inarir• para o sexo masculino trors. 
em cada um dos seguintes bair· ros -Moradores Novos, Lnm· Apresentado em 14 df.) maio, foi o. imprimir-se 
bary, Imbirussú, di;;trícto da sendo ~ispensãdO. e. segunda leitura. em 15, ~ 
ctdado de s. Jos.é do Paraíso, requerimento do sr. Wenceshu Braz. 
Bahú, districto de Sant'Anns do Sa.pucahy·miri.il, Murnb'1ça, dis- Em ~~.em virtude de r~quer mento do sr. 
tncto do capivat·y e Farias dis Severbno de Rezende, foi N:tettido á com; 
trio to de s. João Bapt.bto.' das missão do . instrucção pnblici!., que o refun· 
s:aclJ.oeirns, torlO~l do munieip!o ~l!U no pl'OJ€CtO n. 9(), upre~HltlldO em 8 de 
o o S. ~osé do Pnra.iso· na Ser ri> JUnho. 
dos llheos. dislricto o'municipí·} 
de. Cam bu hy, o um:u~~gunda. c~· 
r!mra p!lrn o mesmo flOXO ua Cl· 
llade de Santo. Rlttl do SapucabY. 

Antorisa o governo do Eõtado a Do 1!01' •• Juvenal Pennn. 
l'eo_!'go.ni~rJ.r o 'serviço do fi -co. li· , . . . . !laç~o das renda~, corno julgH' Apresenta~o em 14 ofl roruo, fo1 a. Jmp~·Jmil'·Se, 
aua1s conveniente, r.ouen(h> ele· Be-nüo ~1spen~adn a. seguud1.\ le:ttn'll. em 15, u 
v&.r o. 12 o numeN d<H flsc~os requerimento do br. Wencet~!oU Brcz. 
ambuie.ntes, com voncimentos ::mnunes de 9:000$000, l)cnndo m:n• ~~·in1eir~ dis.cu~ .. .rw e.m \7, sub ~UP!>l' mid!tll o.s dtar:ns esto.belc· mutndo á votaçao, fo1 !>pprovado e reroet· 
citlM nas leis n. 29 do 20 r! e no· tido àu r.ommlssõe:> de comtítuiçíio, bgis1tdi..:. 
v~·mbl'ode 1891 art. 23e 11.\J6 epoderesedeorçament.Oecontas, amdop:·r 
B de 17do julho de l89t. es1a tiprr.senttld_o para seguud11 em 8 de ju. nho, com o segumte p1i.recer c snbstituttvo. 
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A commisslio de orçamento, á que foi presente 

o projecto n. 31 de 1895, autorisando ? g_?~ 
verno a reorganis:tr o serviço de tlscallsaça 
das rendas: 

\ 
Considerando que é de grande vantagem aos ~~~ ··~ 1 

teresses da fazenda o augmento do nume 
de tlscaes ambulantes, melhorando e dell~~: 
V_!>lvendo-se o actual systema. d~ tlsca çao; 

Considerando que é igualmente neces~ari~ a~: 
gmentar-se o pessoal da Secretaria de F~n~a· 
ç~s, afim de que se regularise a escrip ~ a 
çao daquello. repartição public.a, de mo 0 _ 
ser posta em dia a tomada de conhs dos tfto 
pregadoil fiscaes, o que hoje não pode ~er ~ 
em vista da escassez do pessoal etrecttvo , 

Considerando que ó de conveniencht alterarEs~ 
processo da cobrança da divida act!va do 

0
• 

to.do, passando a competencla p·lra pro~ e 
ver os actoajudioiaes ao procmarlc.r thcaea 
nos collectores nos municípios, por IS80 q~ça 
c<Jbrança a cargo dos promotores de Jl18{i1itÓ 
como aotualmente se acha, niio te te~ ela· 
de modo favora.vel nos interesses a zenda; 

Conaideran1o, finalmente que fstas. m~di~!: 
têm directa relação c~tll a tl~oilll~açao ub· 
rend~R, é de parecer que seja c) projecto ~nte 
mett1do ã discussão, ofTereceudo o segUI 
substitutivo, que deve ser approvatlo: 

O Congresso Legislativo do Esbdo de Minas Qe· raes decreta : 

·se.· Art. I.· Fica. o Presidente do Esbdo aut~t~as 
do a reorgant&ar, desde já, a Mcreto.rla de 
FmançaR, dando-lhe novo regHhmento, de 
nccordo com n. lei n. 6 de 16 tle dezemb~o 
1891 e com as disposições da pre~~nte lei. 

Art. 2. · O pee•oal da referida S<:cratnria ti: 
accreecido com mais um primr:iro o!flC!en! 
quatro segundos officiaes e cineo ama?u eill 
ses, que serão distribuldos conl'o~me for cl· 
regulamento determinado e ttn·t•) oJ ~en(ei 
ffiLnto~ constantes da tabella tlfulexo. u . n. 6 citada. 
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Art.. 3. · Igur.l autorísaç[o é concedida no Pre· 
sidente do Estado para reorg!l.nisar e re"ular 
o serviço de fiec!l.lísação e arrecadação" das 
rendns, ccmo julgar mais conveuiente aos in· 
teresses do Estadl'), ficando elevado a doze o 
numero dos ftscaes ambulantes, com o venci· 
mento annual de nove contos de rei~. suppri-
midas as diarias estabelecidas nas leis n. 29 
de 26 de novembro de 1891 art. 23 e n. 96 B 
de 17 de julho de 1894. 

Art. 4. • As nomea.ções para os doze lagares 
de fiscaes ambulantes e para os lagares ac· 
crescidos na Secretaria das Finanças, far-se-
bão in·lependente de concurso, pela livre es-
colha do Pre~idente do E~tado. 

Art. 5. · Para cccorrer ás despezus com o au· 
gmento do pe,soal, fiel aberto o necessario 
credito. 

Art. 6. • O procurador ftsral do Estado é ore-
presentante da Fazenda do Estado nos juizos 
e tribunaes e como tal compete-llie: 

1. · Promover ou def<mder . em qualquer juizo· 
de primeira ou segunda mstancia, os direitos 
da Fazenda, em todas as camas em que fllr 
a meema interessada como autora, ré, assis-
tente ou oppoente, quando pelo Presidente 
ou Secretario de Estado não seja constituído 
procurador especial para representai-a. 

2. · Promover nos juizog da capital a cobrança 
da divida activa do Estado. . 

Art. 7. ·Nas causas de fora da capital são tam-
bem c)mpeteutes para promover perante os 
juizos loc!leS a cobrança da divida activa do 
Estado, para promover e officiar nos inven-
taries administratiVOS IJU judiciaes, OS colle·, 
cto1ea ou agentes fisoaes, os qu&es devem ser 
ou 'lidos em toJas as acções e actos judiciaes, 
afim de tlscalisa.rem a percepção dos impos-
tos e custas pertencentes ato Estado, revo-
gada a Jisposiçã.o do n. 8 do art. 210 da lei n. 
18 de 28 de novembro de 1891 na parte re-
ferente ao Estado e seu thesouro. 

paragrnpho unico. 03 collectores em taes cau. 
Sl\S terão as vantagens que percebem actual· 
mente os promotores de ju~tiça, alem dos 
emolumentoe pelos seus pareceres nos autos 
0 pet!cões, fixados pelo re·dmento de custas 
para os curadores de orphams. 

. i 
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Art. 8. • Os juizes pe):ante quem :e pr.oc.~~s.a~ 

o cccorrer qualquer acção ou neto JU.tl!Cl~o. 
crdenarão antes do. sentença final, u.ud1encr r 
no representante da Füzeuda pnra requere 
o que for n bem dos intere~ses do EstMo. 

Ar~. 9. • Revogam-se as disposiçéíe:3 em contra· riO. 

Saio. das commissões, em OCJro Preto, 8 rle Ju; 
nho de 1895.-J. Burmo BrtANDÃo.-Auausr 
CLEMENTINO.-MENDES PIMENTEL, 

Ent discussão a prPf<~rencül entro o pro~ 
jecto e o aub3titutivo, fllí esto preferido, fl 
cando aquelle prejudicado. 

Etn segunda discussão o sub3titu-
tivo, suomettldo á votação, foi approvado e 
remettido á commlssão.de orçamento e conias, 
que o apresentou para terceira em I~. 

Em terceh'a discussão em 17, sub-
mettldo á yotação, foi approvndo e remettld~ 
á commiasao lle redacção, que o opresento 
redigido afinal em 27 sendo dispen5ado~ 0 
intersticlo e a impressão afim de entrar IID· 
l.Uediatarnente em dlscus:ão, a requerimento 
do sr. Pinto de Moura. 

Etn diacussão, nesta duta, a redacção 
final, submettido. à votnção foi npprovada. 6 
reiilettido o projecto o.o Sena'do, sob n. 17, em 
28, por officio n. 28. 

Em 10 de jUlho foi devolvido pelo
1 
~e; 

nado, por ofltclo n. 41, com ns wgu n e emendas: 

Ao ar!· 1. • substituam. ee as pala. vras-Secre· 
hrla das Finanças- pAlus segulntee: -se-cretarias do Estado. 

Ao art. 2. ·: li 

a) EiUbstituaru.se as palavras -da referida se· 
cretaria.-pelas seguinte.): Seoretnl.'i" de ES· tado . 

h) aitere·se, elovnn•lo-se a 4 o numero de V' ' 
offioines, a 4,-o de 2.u, a G o da o.manuenses e 
accrescentan,io-se -1 chef~ de secção • 

v 
( 
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Ill 

Ao nrt. 3. • accrescente-se em ~eguida ás pa-
lavras-r.ecrgauisar e regular: 

a) l. · O serviço de ti~c9.lisação, ~te., <tcomo está. 
no artigo~. · 

2. • As n.ctuaes circumscripções de obra.'!! JIU-
blic?.s. que ticr>m ülevadas a oito, tendo cada 
engenheiro o vencimento P.rmual do 8:000$. 

IV 
Ao o.rt. 4. •- Fo.çn.-se e. alteração in!licJ.da 

na emenda n . 1. 

v 
Ao art. 5. •-·Substitunm-ee as palavras -fica 

aberto o necessario credito-pelas seguintes· 
-e execução de&ta. lei, e o governo autori: 
eado a abrir c,redíto supplementar áo rubri-
cas do art. 2. • § I.· n. 9, § 2. • n. 1 a 5 
§ 3, ·, n. Ia 3, da lei n. 107 de 24 dejulh~ 
de 1894. 

VI 

Ao o.rt. 6. • Supprima-se. 

VIl 

AO a.rt. 7. • Supprima·se. 

vm 
AO a.rt. 8. • Supprimu-se. 
:Em discussão e~tas ememlM, em 15 

f,ubmettidaa à votação, fo:~m approvadns as 
de ns. 1. 2. 3, 4 e 5, e re>Jeltat!e.s o.s de ns. 6 
7 e 8, S3ndo por isso devolvido o projecto com 
a•J omendasr.o Sensdo,nasta data, por officio 
n 46, que, conformando se cem a decisão da 
c~mo.rr., o remetteu iJ. ~ancção sob n. 66, em 
20 de julho, !:egundo a c.ommunics.ção feita 
cro otllcio n. E5 dfl referida data. 

Sanccionado 

LEI N' 142 DE 23 DE JULHO DE 1895, 

,.! , 

I, 
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'--------------------- -·1-------------~ outros. 
1895 32 C.re!\ uma cadeira mlxt~de instruc· Do sr. Ignã.cio 1\lurtn e 

ção primaria no arraial d' Agua . . rimir·se, 
Limpa, munlcipio de Minas No- Apresentado em 15 de maio,fot n Imp 

1895 33 

1895 34 

vas, e uma rural para o sexo tendo segunda leitura em 16. 
masculino no povoado denomt- . nto do sr. · 
nado -Pedra Grande, municl- Ern 22, em virtude de ~equeri~~~o ó. com• 
pio de Arassuahy. Severiano do Rezende, fOI remo· 

0 

refUndiU 
mi~;~ão de inetrucção public:J., que 

8 
do ju· 

no projecto n. 99, apresentado em nho. 

Crea duas cadeiras rurnes para o Do St'. Isuncio ~lurtn e 
01 ttros• sexo masculino no municiJlio de . . imir.se, 

Arassuahy, sendo uma no povoa- Apre~entado em 15 de ID!\io, t01 a Impr 
do -:-IlhB Alegre-e outra no lo- tendo segundo leitura em 16. 
gar denominado-Barra d'Agua · . •to do ~r. 
Nova. Ern 22, em virtude de requerim~r.o á com-

Sevet·fano de Rezende, foi romettid refundiU 
mi~sãode in$trucção publica, que ~ 

8 
de ju· 

no projecto n. 99, apresentado e nbo. 

n•o e Equipara os vencimentos dos em- no Eilr. cr;:; etu!io de Carvn pregados da secretaria da ca. ontt·o~. 
mara dos Deputados aos dos em. . ir se, 
pregados de Igual categoria d" Apresentado em 15 do maio, foi a imp!'IID • 
secretaria do Senado, desde a tendo segunda leitura em 16. data •In que hottve dilferença 

8 
sub· 

noo reopectt voo vonc!Inontos. Em t>rbneira d ise nssi"oo, '~.~;tttdo 
metttdo á votação, foiapprovado e 1 resentou 
á eommlssão de policia, que o o.p 
para segunda, em 11 de junho. 

- m 14, foi Ern ~cgttndu discu~sao, e 
otrerecidala seguinte emenda: 

cimentos « Em vez do- São equiparados ~s venli arados 
dos empregados- dlgo.·se :-Sao ~q~ifector e 
os Vtnchnento3 do dtrector, su d- lo !l data 
porteiro etc.-e em Jogar do- es\vosven• 
em que houve differonç'l no~ rcspcctstvos aos 
cimentes, dign-se:- ficando exten s os ta-
empregados daquella secretaria to~otude de 
vores concedidos t\OB desta, om Vlf 
resoluções do Senado. S. R. 

,. -GETI1• Sala das sessõo~, 14 de junho de 18(b. 
LlO DE ÜAUVALIIO. fa-

d conjuno I<;rn discu~~São esta emen a, cerrllda 
mente com o projecto, flcon til& en ero. 
e c.diada a votação, por falta de nurn ·ei .. 

I~m 1.,-, submettidos â votação, fvrllm reJ ta dos. 
AUCIIIVOU~SE O l'IWJECTO 
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Crea uma. cadeira mixta de instruo· Do fn·. Souza Moreira c outros 
ção primsria. no povoado -Tei· · xeiras-_ distr~cto de Sa.nf ~una Apre~,ent~do em 16 de maio, foi a. imprimir se, 
de 8. Jouo Ac1ma, munte1p10 do sendo d1speneada a segunda leitura em 18 ·a 
Parà, e uma cutra, eguat, nc requerimento do sr. Bueno Brandão ' 
logar denominado -Onça-dis- . · t~icto da Vend11 Nova, munici· 18m.~~. em vista de r~querimento do sr. Se· 
p1o de Sabará; e converte em es· v_enan~ de Rez_!lnde, f?J remettülo á comml.s· 
cola do sexo mnsculin o, a do R? XO ~ao de mstrucçao pubhc~, que o refundiu no 
feminino, do Salgado-districto projeoto n. 99, apresentado em 8 de junho. 
de Cajurú, município do Parà. 

3ô Crea ns seguintes cndeiras de in- Do ~r. ~Jro.noel da Silvá e ou-
strucção primaria:. tros. 

37 

No munic;p!o deBalinaP, umll ru· Apresentado em 16 de maio, f,)i a imprimir-~e 
ral, mixta., no povoado da. Taio· sendo di~pensada. a ~egunda leitura, em 18: 
beira; no município do Rio Par a requer1men\o do sr. Bueno Bra11dão. 
do, outra rural. do sexo mnscu· . li no, no povoado do Espigão; no Bm ~~. em vtrtude de ~equerimento do 11r. 
município da Bol> Vista do Tre· Seve,:tnno de Reze,!ide, fo~ reme· tido à coro-
medal, duas para 

0 
sexo ma.scu· mlssao. de inatrucçao pubhca, que o refundiu 

lino, sendo umà no legar deno· no proJecto n. 99, apresentado em 8 de junho. 
minado -S. Pedro- districto 
de :Mamonas, e outra no lognr 
denominado - Baixa d' Anta-, 
úistricto de Santa RitB; tres mix · 
t!lB nos Iogares denomlnados-
P.,j.~hú-, districto do Bonito, 
'. r.giçal, clistricto de Per.nnm· 
buco, e no povoado denoiDlJ!.ado 
-Mingú-, districto de Simo3S· 

Declart\ livre ele imposto a. expor Do sr. Francisco Bt•essane e 
tação das aguas minernes de Jutros. 
Ca.mbuquira, Aguo.s VIrtuosas de d . . . . caxambú., São Lourenço e Je Apresentn.~o em 16 e mtuo, fo1 a .Imprimir-se, 
qua.esquer outras fontes exis· sendo dl~pensada a segunda h•ltur!l', em 18, 
tentes to Estado. o requerimento do sr. Bueno Bu:moa.o. 

1.~01 primeir~ discu!iisão em 24, sub- · 
mettido á votaçao, foi v.pprovt,oo e remettido 
á commis~Jio de orçament<) e contas, que o 
apresentou parl'. ~egunda. em 6 de julho •. 

m::ro segunda disculimão em 15 sub· 
mettido ó. votação, foi a.pprova1lo e renÍettido 
á mesma o')mmissão, que o a.pre~entou para 
terceira, em 16. 

~~n t-erceira discussi'\o em 17 foi 
oil'erecida a seguinte emenda. ampliativa.'. 

«lu ftne, dlgo.-se: pelo prazo de cinco annos. 

s~!a. das sessões, 17 de julho de 1895. - SILVA 
FORTE~»'. 
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- . . d conjunc!a· Ern di~cus~ao esto, PD1en. a, . :votaçao, 
mE:nte co:n o projecto, eubmetttd~~ as. á com· 
forem a.pprovr.rlo", aendo remettl. 0 ntou em 
mis~iio de reducção, que os o.prde~eção final: 
19, oo1n o seguinte parecer e re ac 

· 1e foi pre· A comm!rJlão de redacçílo de 1 1~ 1 r..! 1\ éqde p
11
recer 

sento q projecto n, 37, de I~9o, ·nte: 
que seh lpprovada a redacçao segui 

t d de Minas O Congressão Legislativo do Es a o 
Oeraes decreta: 

t elo prazo Art. I· J·:' declarado livre de i~npos 0 Pn uae roi· 
de c!t,co f.nnoa a exportaça.o das ~rtuosBS 
nerae1• de . Cambuqu!ra, Aguas . uer ou· 
de Caxambu, S, Lourenço t· de quaesq 
tr<l'J f•.nte3 existentes no E:~tado. 

Art. 2. · Revogam·se as disposições em con-trarie·. 

Sült l.h s commi~~ões, 19 de julho de 18~5.
FRElTAs CASTRO. 

. - t• nnl eiil lEn1 di~cu~são tl redac~ao ~dl\ e re· 
20, submcttida. á votação, foi r.p~rotv no se· 
mettldo, na mesma dat~, o :proJec 
nado, eob n. 43, por officlo n. 58. 

PENDE DI~ DELinERAÇÃO DO SENADO. 

38 Converte em escola do sexo mae. Do sr. João Pio c outt•m:J. 
cullno o "colo mixta do logar . tr-se. 
denominado -Diamllllte-, mu. Apreaentadoem 17 do moio, foi • imP"'!:m !B, 
nicipio de Inhaúma, cuja eetlil sendo dispensada a s~gundn l01tudr~, 

39 

será no logar denominado-Dia a rfquerimento do ar. Bueno Bran uo. 
monte de Baixo. · • •

4 
sob· 

Eru )lrimoit·a diRcu~~ao (jffi m~ttidO 
ltwtudo ó. vo~açiio, foi approV!\do e re que o 
á commhHão de tustrucça.o pubhca,•t~.do em refunrliu no pr0jecto n. gg, npresm. 
9 do junho. 

'or· 
F!stabelece que o exúrclcio ~imuJ. Do RI•. 1S:thiuo n:u•ro~o .. Julll to neo de serviçog pubiicos fede. e Oltb·o~~. 

ra<a, "IMunes o municipae,, · ·,.,., 
c'mprehendidorJ P;)r Hua nt~tu- Apresent~da em 17 do maio, foi a imprunt 
reza !?O de!empn\ho da rnc~mli tencto ~egunda leiturA em 18. f•~c~o do ordo" éCOfi'B~onoi, _ • sub· 
>e~enttfica. ou tech01ca, nao " '"'"' J>rhnch•n <li•cn"""" em •\tidO 
do!e con,derar como accumn. mott:do á vobção M oppt·ova'o. e re_me 

0

• 
laçao de cnrgoo diil'<rentes Pora á commtssão de constituição, logt•luçao e E, 3 
o.pnlicar.ão do final do § 29 dü dero~. que o npresentou pnra. ~E·gundt., e art. 3. • da Constituição; e que, do junho. 
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em m&teria de ordem puramen· !Em ""egnnda diiscus~5d por crtigos 
te profissional, ~.;cieutitl0f~ ou em 17, ficou el!!ll admda põ,lt\ hora. ' 
technica, que não rmvolv~ v.u· . . _ toridnde administr:ltiv:., judicia· tF<;m 11§, cot:tmua.ndo a. discm~;tw e submetti-
ria ou :politica, niio de.vem ~er doa à votaçno o'J ar-.tJgos, fore,m tw.dos &fJfll'C~ 
conaiderados iucomr:atiVt11'l os va.dos, s~do o pro,J~;cto renwt'-1'~" a mesn.l.l, 
c!\rgos estaduaes e ftJderr~es ou com~issao, . que o apre3entou J!'õl.l'·~ terceira, 
municipaes. em 2<-· 

!Em terceira dil!l.cus!ilão em 27 ,;ub-
roettido á votuçii.o, foi t~pprovado o rem~ttido 
á cotnmissã.o de redncçáo, que o topresente;u 
redigido afinal, em 28. 

J.Em discussão a reducção tinal 
em 2 de julho, submetti•J;~o ti votaçã.o, foi ap~ 
p1ovar1a e remetHdoo projec:o Hl Senado na 
mesma aata, sob n. 19, por oillcio n. 29. ' 

PENDE DE :ÔELI~ERAÇÃO DO SENADO 

1895 4.0 Altero. n lei n •. 30 de 16 !!e julho IDo @ir. Desider.io de E.lleHo e ou-
de 1892, que trata da organiSil'" troo. . 
çã.o :policial. Apresentado em 18 de ·maio, foi a imprimir-se 

tendo segunda leitura em 20. ' 

~m primeir!l- di~cussão em 27, sub-
mettido á votaçao. fo1 approvauo e remet· 
tido á commissão de constituição, legislação 
e poderes, que o tlpresentou ptna segunda 
em 18 de junho, com o seguinte parecer ~ 
emfndns: · 

A commi&são de constituição, legi~lação é po-
dere~, à qual foi presente o projectl! n. 40 
deste nono, a.póg minucioso estcdo que fe~ 
do projecto e bem a~siro, ~on~iderando a uti-
lidade de sua adopçao, pOJS, vem satisfazer a 
necesaidudes da a?miD}f:lt:t'bÇã') policial que a 
pratlc!.\ tem _exigtdo, e de llareoElr que sej~ 
elle submettldO á .s;·gunda discus~ão e appro-
vado com as segumtes emendas : 

N. 1 

Substitue-se pelo seguinte ; 

Fica. supprimldo o Jogar de secretario da. poli· 
cia e creado o de official maior, com os ven-
cimentos taxados ua. tabella anne:xn. 

paragrapho unico. O official maior terá as at· 
tribuições do actual secretario, com as alte· 
l'ações constantes do regimento que for esta-
belecido. 
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·----------- ----'---------
N. 2 

Ao art. 7.- Supprima-se. 

N.3 
Ao art. 8. • -Substltua.se pelo seguinte : 

á a ti· O delegado da cidade de Juiz d11 Foratter da ta· 
tulo de expediente, os venclmen os bella. 

N. 4 
Ao art. 9 paro.grapbo unico.-Supp 1 r" ma-se. 

N. 5 
d segu· Ao art. 10.- Em vez de ~:eis agentes 11 

rança -dlga.so : cinco etc. 

N. 6 

Ao art. ll.-supprimn·se. 

N. 7 

anaes do Ao "'rt. 12.-SubstHuam·se as palavras ões de 
artigo-e a fazer as necessarias o:pero.lntes-
credJto para sua creação -pelas se~u reditO 
ficando aberto ao governo o necessa.rl§ c 

1 
• dO 

supplementar á verb" do n. 12 do julb~ de 
art. 2. • do. lei n. 107 de 2G de 180.1, 

N. 8 

Substitun•eea tabella pelo. seguinte: 

6·000$000 Um delegado auxiliar......... · 

Um delegado em Juiz de Fora.. 3:600$000 

5:·100$000 Um official maior ............ . 

Cinco agentes de eegurança, a 
6

:000$000 
I :200$ ••••••••.•••••••••••• 

1895 .... Sala das commlssões, 18 do junho de ' 
A. CtE~tENTINo.-DELFIM MoR·i'mA. 
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Eun segunda discussão, em 21, o pro·· 
jecto c tiU as emendas a.prtlst>nt;tdas, reali· 
~ou·se ella I'or nrligos, em vibta. de di.·posi· 
ÇÕ<S regimentaes. 

E•n dlscm••'"ão o art. I.·, td offdreciJaa 
seguinte ementlll: 

N. 9 

« Substitua se o 11rt. 1. · pelo H:'guinte : 

Artigo. Fica cr<a.do? _cargo de delegado r.uxi-
lttw t:o chete de pollcHJ. com as seguinte~ f'unc· 

· çÕ·;S: 

a) Substituir ao chefe de policia nss surH f<l.l~ 
ttiq ou Jntpedimento:; . 

b) Auxi\ir,I o nos s~rviçct.l ao c9. rgo da chefio. e 
tep!'es.enwr o chej'<l àfl policia, exercendo to· 
da~ aS SU!lS ftHlCÇO'.l~, qU<IIlJO p·W elle COm· 
mi~-,icnivlo na c~ ptto.l ou I< O !íst~.do. - CA.-
MILLO SOAREi FILHO. 

JEn• (]i.o;;cusgfio est~ eme·;rlu conjuncta-
rnent~ com o ~>.t·ttgo, subrrettidcs i1 votar;Ü.'), 
101 appro\IM.h~ v. eCJt:nd~>, íl<!Hldu prejurl:c~:10 
o v.rtigo. 

J3;m d.i~cut~wão os rrt~. 2. · o 3. ·,sub-
mt ttid, s a vot~ção, foram ell;s epp~ovados. 

JEsn di§cu::a:,~•ão o art. 4. ·,foi offerecida. a 
tt:gUll te~ !ll€Ufll~ : 

N. lO 

Ao art. 4. • Onde ~e diz- dele;;:tdo de Our:> 
Pret•l - 11Jgf;, s•1 : celogaoo da capitnl. _ 
PINTO. DE MoURA.. 

~1n di@.cnsgiio r~r,t.l~ Bmendll. c.)njun-
ctll.m,~nte com o urtigo e ~ubmettidos á 
votl\<,:ÜO, fcro.m apprvvo.tlos o &!'ligo e a 
en.enda~ 

TE~n di~<;~cus;..ão o artigo 5."; subrnettiuo 
à votação, f..,i ttpprovado. 

t<:
1
n diseus§ão o ar igJ 6. ·, conjt:nctn.-

mente coro h emenda n. I dtl. commi;;sâo sub-
mettidos á vott>.çii.o, foi approvada a emendv 
ficando prejudic~do o urngo. '' 

E
1
n dmscu8são o arti~o 7. •, conjuncta..: 

mente com a emend~ n. 2 da commissão, fo· 
x·a.m olferecida3 maia, ns seguinte~ emenias: 

' '. 

( 

',-1 f 
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---------- ------------------------- -----------------------------------
N.II 

Supprima-se na tabella n parte referente no!! 
vencimentos do delegMo de Juiz de Fora.-
CAMILLO PRATES. 

N. 12 

Sub emenda á emenda da commissão: 

Depois dM palavras-delegado de Juiz de :&r; 
-subetitua-~e a verba pela seguln•e-4: · 

Accrescentc-so onde convier: 

Escrivão do delegado de policia de Juiz de f0;~: 
que Poderá ser o do .fuiz de :paz, vencer, ba 
nualm•nte 1:200$; elevando-~:o a ver • 
(S. R.)-JUVEJ.'iAL PENA. 

N. 13 

Ao delegado de S. Domingos do Prata c de ou~~ 
Dhães-2:000$.-PADRE JoÃo PIO.-GETUL 
DE GAn V ALUo. 

N. 14 
Aos de!egaJos de S. Jcão d'El·Rey, IHrbncwa 

e PontoNova 1:200$ a cada um. 
~ ]• ·~~ ac..rn ( J8ettssão estas emendas, ~OnJU ão 

mente cem o ar•tigo submettido':l a votaçl'/ 
com excepção do.s emendas do ·ng. li e "'~ 
quo devetão entrar conjunctnmente com do 
tab~lln, foi approvada a emenda n. 2, fic:.l~as 
PreJudtcados o artigo o bem assim as omen 
de ns. 13 e 14, declarando terem votadobc~~~ 
tra. &H emendas ns. 13 e 14 os srs. RI ei 
Junquelra o Frunci~co BtOiBO.tJO. 

Jl:~m di~cu~H'lào o art. 8. ·, con ;unctn~e~t~ 
com n eJn~;~wla u. s do. commi~são, flll Clle 
recida a tegulnto emenda: 

N. 15 
Sub·emendo. ó. do n. 3. 

Supprimnm ·1!10 as paln.'t' ras--a. titulo de expo: 
dtente-;tkmd<' o mais com'1 csth nt> emenda 
-DELPIJII MCREIItA.-AUGUSTO CLE!IIENTINO• 

I
Eul dh1cu~~ão esto. emenda, conjunc!a· 

mente com o o.t•tigo o omenda dl\ commissao, 
rubmetti,los à vctuç1o ro_ rarn rejeitados o adr-
tfgo e etnonJa n. 3, ficando prejwlicada a 0 n. 15. . · 
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Em di,.cnf'!s.ão o artip-o !). •. conjnncta-
m~mtoa com e. t·meu:..h~ n. 4 ~h coromi~são, f ..• i 
o1Ierecído. a ~eguin~e e:nen,iv.: 

N. 16 

Ao ad.. 9." Supprimv..-~o de>Je u. palaH..I p~
del~do nté Cl tinal. 

Sala dat~ coromisõ2s. 21 tlo junho Je 1895.-CA-
MILLO ~iOARE J FILHO. 

)E1n d& .. cum~ão esb em~mht, conj:mct8.-
mente com o !ITtlg:J o 11; ~:n,:n•la d>} Q():!ltldssãc, 
~ubmettldOS !l. VOÜl.<;(l.'J, JOI'!\111 app OV<ldt·f 
tlo~wJo IJ.di>Hb pei~ h o: a t\ di~cu~>àcl do:; dt:~ 
IU\l.i3 artigos. 

!i<::ro ~6, Na discll''.ílo o !ll'tigo lO, cm1jun-
cr,~~~lle~lte c:Jm n mnendt> n. 5 dr. C:)lllill\tl:,ii.O, 
foram off,wcctdtUJ nui:l ~~~ ll~gui utl's: · 

N. 17 

AO pnrugrnr•ho uni co do art. 10.-Sul::stitm-se 
pelo seguinte: . 

Es~es tlgentes te.r;In tn'J.i:J as nt~ribuiçõeB do nrt •. 
41) d,. lei n. 30 ~~te.; o ma.1s corno no prL· 
jo:cto.-CA!:IILL') SoAitES F'ILno. 

N. 18 
Ao ort. JO.-Depots d.1 p>la>ril. «lUXili1Wetn; 
u~cresc<Jnte ~·J- Em todo o E~tMlo-o rna1s 
c 

1
.uo UO pt•uj~eto.-(AM!LLO 80hR8S FILHO. 

[<:nu discusrniin est·•~ emütHl:J.s, c;n,jnucla· 
ment} corn o art·g >c v. ~-men\h da ( omrni~-
1ão ~ubmwtHo~ a votnçiío, foram a.pprova.-
1:ts' o 1:rt'go e o.s emendv.s ns. b, l7 e 18. 

J.Ern di~'<~cu~t:<:iao o 1nt. 11, c·Jm o .. ,n:H'!lrlo. 
n. 6 o1il c.,JlllJ.ll~SlÍ.O, foi o!lerectda. >;, SE·gulnte 
emen•l~t: N. 19 

\úS uc:·i ;i).e:; dn5 s0rl< s dus CGUl.nll'C!1B 
()e4.uen r~riC~'t •••••••••••••••• 

[d<·Ill do :L"·· ........ • ......... .. 
t,!em •!e 2. • tl l. • ............... .. 

l: 00$000 
800$'100 
600~!)(10 
4t0$000 OJ v1ll<J.S o :!istrtctos .•••••••••••••• 

:lJh dus ~es~õ,,, ;213 tl•> junho ;'e !8:1:'\.-DESlDE• 
RIO úl'l :\1ELL0. 

tc•: 1n diE•cu~wão este. etnr-·n,la, r.o~ljunctn.
mecte o1lll (I !.ll'liiP <1 I> oa1ecl•lt\ do. com mS· 
t.i.ío, sub:net1idol a vr;üt.,f:.o, !'oi app'nV•dll o. 
emen•lt\ n. ô da C!llUIDÍb>ào fie' n i o prej udi· 
cados o tJ.rtigo {J t\ t•msnda. n. 19, 

: 
I 

,'i', 

J \ » 

' ' l. 



' ( 

\ 
{ 

<"' 

I' 

f:! 
~~ 
i 
't' 
\ 
' 

.,·, 

, 'I 

.;1' 

; .. r 
'.•! 

' U· 
t 

I· 
I 
I, 

o z z 
< TRANSUMPTO 

-132-

ANDAMENTO 1:1: ODSERVAÇÕES 

Em discussão o o.rtigo 12 com a eme~~ 
n. 7 do. commi~~ii.o, submettido:J á vota.ca • 
foram o.pprovados o artigo e a emendfl. 

17 
SuomettiJos igualmente, em votaç::io, a e~t; 

da n. 8 da csm:nl~~ão referente a tnbe ~·0 • 
bem 11seim, a.a de ns. 11 e 12, foram app te 
vndns a de n. 8, excepto a pu te refere o ti· 
no delegsdo de Juiz do l<'ora, e a de n~ 11 ~va 
c:~ndo prPjadiCadns a de n. 12 e a pt•Jmitt tabelln. · 

Ern discnsQão o art. 13, submet'.ido á 
votação, foi approvodo. 

Approvado assim c p~ojecto em segund~ d~~: 
cussão, foi remetthto com as emendas a fe"-
lnn cammisúio, ou e o aprese~~ tou p\\rll c~r 
ce!ra. (!lU 2 do julho cem o s~guiJJte pare 
e l'odacção: 

« A commissãl'l do com;tituiçlio, legiflaçii~g ~~: 
derc~t!, n que foi proJente o projecto n. 'el·O 
provado em segunda úi~cus~ão, vem otre:ec do· 
paN terceira dlsau>fií.o, parl que 1·6J~ 11

6 0 pto.do oom a seguinte reuacçfio, confl>rm vencido. 

M. M O C:>ngro,so Legislativo do Fdt!Hlo de 10 
Gernos uec~eta : · 

A d nmd· r~. I.· Ficll ct'eado o cargo do delega. 0 . tes 
ht>.r ~>o chefe de }lol!ciD. com ns segmn fuucçõsa: 

a) Substituir o chefe do po:icia em sua.s fa(t!lS 
ou impotiimento!:l; 

· b) Auxilio.::- o chefo do policio. no exercici? tdo~ 
suas fuucçõ;s o ropre~entd·o, exercenl 0 !le 
dnH ns eut4~ r.ttribuicõe~, quando por c 
commi.Monado nn. capital ou no Estado. 

' t · · · ' ome().rlO o r • 2," p. delegnd(' &UX!hnr 6·en~ ll ~S 
pelo Pre~1Jento do Eitado d'entre os douto~tl.· 
ou bacl!nr!~i! fo>rm11.doo em qunlqUt':l' de.s te-· 
culdtvleH de direito do. Republlca o qt~e do 
ntu.m pelo meno~ um nnno de pro. tcn 
fôro cu úu admintatraç.i.o. 

Art. 3. · O de~"gado auxiliar tllrá os venal· 
rneutos do. hbel!o. nnntX:\. 

:\x.t. 4. • A crenção do uolegn.do lluxiliar n:l~ 
tmporto. o. suppres~ão do d(>Jegado da cnplt ns 
quo, dentro do municiplo, exercerá ns su 
attribuições n.ctunos. 
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Art. 5. · O delegado au:x:Uinr, por motivo de 
mokatit~> ou liowça, o:erá substttuido p1w pes· 
soo. que ttlnha osrequisitos do Rrt. 2.·, com-
petiudo a nomeação interina. ao chefe de po· 
li c, a. 

Art. B. • Flcllo supprimido o logn.r de secrehrio 
do. policia. e r.re:r.do o de offlcial maior com 
oo vencimentcs da. tabella 1\nne:ttl. 

Par~~rapho UUÍC). o crucial mJ.ior terias s.t-
tribu\QÕ3i! do actlwl secrebrio com a~J. tllte-
raçõEa con. tantos do regirvento que for esta-
belecido. · 

Art. 1.· Ochefedepollcia poderá, quun~lo jul· 
g~r conveniente, nom~nr delegados especlaer!. 

Art. 8. · O chefe de policia poderá nomear até 
c numero de cirJco &.gentes desegur~>nÇl\ para 
au:x:iliarcm em todo o E>t&.do o s~rviço de 
vigilancia. e repressiio dos crime:>. 

p,.r:~.grt•phJ unico. ·Esses agentetl terão mais 
M t•ttributções do art. 49 dv. lei, n. 30 de 16 
do julho do 1892 e perceberá') os vencimen-
tos d!l. tabetlv. a.nne:x:a. 

~rt. 9. • Flct\·o governo autorisa.do a reguh· 
meutnr a presente lei que entrará em vigor 
cte,de já, e o. abrir o nece;sarlo credito sup· 
plementar b. verb::. do n. 12 § 1.· do a.rt. 107 
c;a lel de 26 da j:llho do 1894. 

Att. 10. Revogam-se ss di~posiçõ<s em C)U· 

trario. 
sala. tl!!S commi~sõez, 2 do jul':!O de 1895. -

DELFIJ\1 :MoREIRA.-A. CLEMENTINO. 

TAllELLA 
Vl•'NCIMENTOS 

1 
poHgado c.udlic.r .............. •• r.:ooosooo 

l onlcl>l ,ua.ior ............... • · ·.. 5:0008000 
!\ Agente• do segurn.nça .. •· ....... •• i:zoosooo 6:0oosooo 

~~n tcJ•ceira di~cust:~f'I.O em. 4, S\\b. 
me!.tido O. votacfio, foi approvado e remot· 
tido á commisEão de l'Cdl1cção que, obtendo 
urgencia. o ap~esentou redigido ufinul na 
mesma data. ' 
~m di8cussão .a redacção final 

em 6, tmbmettido. á vptnçã.o, foi approveàa, 
sendo romettido o ~roJeoto e.o Senadc, em 8, 
eob n. 27, por ot1101o n. 32 .. 

PENDE DE DELIBEltA.ÇÃ.O DO ~ENADO 

\ 

.'(' 

'I' 
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Crelil uma escolt\ mixt:1 no lo~ar !I)o t~r. João J.P•io e ouh·os. 
denominado-Bicl>cbt-di~triCto . 
de Antonio Dias Ab'\lxo, InUI.}i· Apresentado em 20 de m>:.io, foi a impri;mr se, 
cipio de Itabira. tendo segundo. leitura em 21. 

1E1n 2~, em virtud\) de requer•imeutn.do sr. 
S<lverirmo rle Rezend0, f•ji re.nwttido a C(liD· 
mh~iio de instt•ucçilo publlca, qm1 o r··fun·~lU 
ll!l pr.:1jeato n. 99, &prcse:ltaclo cm8 de Junt.o. 

Autorisa o governü do E~t~d,J o. Do f5r, JlUbeit•o .. Jinn<Jueir.a e ou• 
garantir oosmunlcipk8 qU'J tôn; tro!!-J, 
~ido invadido:s por rmlem1.1s epi : . . 
demlc,:~s, o eml'restlmo th-quan- Apr·esentr;do r:m 21} de maio, foi c imprmnr-se, 
tit-L necesenria pn·n osr.;sp~ccti túndo regunda lllitur<t em 21. vo3 sancammto~ e Cbte.beloo: ns 
bases pari.\ o mEtmJ. lEnt IWinu~ira dif~cu.<~!.;ão llm 24, 1'~1:-

rnettldo ó. v taçiio, foi o.pprov.Hio o remettl 0 
á commi~~iio da orçamento e onntns, que 0 
~o~opresento~1 pr.ra • egundü. em 21 do junho. 

E1n ~egundu discnBF!i'ao, om 28, pro· 
cedeu-se a dia p;;r artigos. 

lEm disen~s~ão o Mt. I.·. foram o ll'tl· 
tecid~,s as segumte~ omondas : 

N. I 
Ac.:rescente.~e cnàe convior: 

Art •. A:s municipllldn,Jes do L.-np?lllin::~. e~;. 
Jo~o d Al~rn Pn1·nhybe~. fie<~ o gov>!l'M o.ut~I 
IJ!IÚO t·: empre~t'lt:. medlunt11 jw•c:s d~~ f> o,.~ 
amr;rttsação em 2) [\lllws, á pri wci !'a. 7W:OOO!;i 
o á.s:•guw~o. 750:000$ para l'<~~·gate do1 em: 
pre~tHncs P:>.las rne~1rrms já c:m trn ll1doz o corn

1 plernontot1asobr,l~ dt~· fllllt:l.ru>m~o e ab.t~tec • 
rnento d't~gJa jo. iniciados. 

Sala dRs t:es~õe~, 2~ dl:'l junho tlo 1895.-RIDEI~O 
JUNQUEIItA.. -PINTo rm MoURA.- Go~<ZA!•A. 
DA SrLVA.-IHlOSTINIIo Pm:m~HA.-.luvr;NAL 
PENNA. 

N '> . -
AocrErceute-ce c.nrlo convier: 

A!'tigo. Fica o governo o.utnri·i~(lo fi cobrir 0 
l'~~stante do (lllJprestimo do Juiz U(l P'nro. me· 
d1ant" jures de 6 •f. no amw.-Rrm:mo .JuN-
QUEIItA,- PIN1'0 JJE MCJUHA. - l>OI\"í':A.OA DA 
bii.VA,- AuowrrNuo PJ.~nEmA.- Juv~;r.;A.L 
PENNA, 
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N. 3 

Depob do at•t. I. • accrescente·s~: 

Artigo. No caso em que algum~ das municipa-
lidades mencionadas no art. l. · já esteja one-
rada por emprestimo anteriol", poderá o go-
vern uo Estado subrog&Ne nos direitos cre-
ditc.rlos do primeiro credor e completar o em· 
prest!mo, nos termos do art. 2. • desta lei. 

sa.ln dM sessões, 28 de junho de 1895.-JuvE· 
NAL PENNA· 

Ern di.,.cussão. e; tas emendas, oonjunda· 
m(lnte com o arti1~o, submettidos á votação 
foi upprovado o artlga, sendo rejeittlUt\1! a; 
emerHias. 

~JU discussão o art. 2. ·,foram otl'ere<~i· 
das mai~ as seguintes: 

N. 4 
Ao art. 2: (lettril. b), em vez de 20, diga-se 30. 
Sab dns se~~ões, 28 de junho de 1895.-RtllEIRO 

JUNQUEIRA· 

N. 5 

sub~titm>.-Se o art. !? • • pelo seguinte: 
Art. 2. • PLiru o Enneamento rla zona da ma.tta 

fica. o governo autorisado a nomear commis-
tõ~:l de p~~a:1aS competentes, mas, sujeitas a 
um f.Ó chcía, destinadas .1.\ estud<~r as condi· 
çõe:l das di versas localid!l.:les da.quell~ zona. 

§ Em cada urna destu.s haverá ~ub-commissões 
compoatns dn pe&so:>l tambem 1doneo e de que 
poderão de preferencia fazer p~rte os inspe· 
c\oreJ do bygiene, m€dicou rounicipaes, etc. 

§ E$bs commie~ões r,preaentarão planos, orça-
mentos, etc., e5tudos erofim indic!\tivos de to· 
tlns !IS mMidas :;.ue no seu onteoder sejam cll.· 
p:~.zes ele impe,lir o apparecimento de epide· 
mias ora rmn~ntcs e de quaesquer outras. 

9 ') governo me.ntet·ã serviço completo do des· 
• .infecção ms estações de Porto Novo, Serra· 

ria e ,Juiz de J<ora. 
s Nenhum'1 b,gag<lm do immi~rlmtes será en• 

trerrue a 8eU dono, sem ter sido 1 igorcS!l.::lente 
deslnfectodu, lwja ou não epiílemu~s nos pon· 
tos de onr1e 'Venha.m ou por onde passem. 

)i 
\1 

·I 
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§ F<liio o e~tudo compl~to par., o E:\mament<J 
de. cada loc!llldaril!l, apresontad·•s orçamento.~ 
e plan.''S appro•1auos pelo governo, fica esr.e 
autorJsa·:o a emprestar ás rell~e~tiV<>N mum· 
clpalidildes, nomlntll ou 1l1fectinmontc, a 
quantia D€c~s~aria á execuçii,o do saueomt)D· 
til, tlc11.ndo, outrrsim autorisv.do a nomM.r 
fiscal pa.ra Vf.l:-itlc!Àr a'applicaçfi.o dos dinlle.i· >) 
ros emprestados e tnmbem impedir que S<\Jil 
alterado o plano de suneament~' approvado. 

Depois rle approvado pelo governo o plano e or· 
çamento, ~ó poder(\. esto ~er moditlc!do ou al· 
torado c~m autoriaação d&queHe. ' 

§ As municipalidades que já têm p:0,jecto Jle 
l'll.Ueamento estude-do ou em via de execuçao, 
~ujeibl·O·hão á approvação do govern'J quf, 
desde que o approve, empre4:uá t\ qU:\llt a 
necessartu p1ra suo. execução. (S. H.) 

Sal~ dns ses:ões, 28 de junho de 1895.- RAUL 
PENIDO. 

N. 6 
Ao nrt. 2. · dcpoi•, dM pala ·:ras -fizer comes 

municipalida.d.-s -accre~C<'n'e·so: nos tenn~s 
do paragrapho unico do art. 79 d:J. Constl-
tuiç1io do Est~.do.-A. CLE!IIENTINO. 

N. 7 

A' lettra(b): em nz de 7 •f.-•liga·Ee; ô ·;.-; 
O ma!l:! como no lll'tigo.-JUVB:iAL PENNA· 

N. 8 

SUB•E:\IENDA. 

Em logar do empro!lte.rá. -diga-se: auxil!~rà 
-- em vez de eu,pre~t'mo~ d·ga se auxJh0 • _, ... \ 
(S. R.)- FARIA LODATO. · 

N. 9 

Sub emenda ao substitutivo do sr. Ro.ul Pe· 
nldo. 

Accrescente so d(;'pois do " Juiz de Fura" e 
Mello Barret<:. 

S!ih d,~'l oommi~siJes, 28 de junho de 1B!J5, -
PIN'l'o nm McuaA..- RmEmo JuNQUEntA· -
TAVARES DE MELLO. 
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s, (',_ 18 

Em discussão estas emendas conjuncttt.· 
mente com o art. 2. ·,foi fila encerrada e 
adiada a votação por falta de numero. 

Em discussão os erts. 3.· e 4.·, foi a 
roPsma encarradv. e igualmente adia!a a vo• 
tação. 
Em~ de julho, submettidos á votação, 

Coram rõljeitadoa os arts. 2.· e 3.·, appro-
vado o art. 4. ·, rejeitada a eroenrla. n. 5 e 
consideradas prejudicadas as demai$ emen~ 
das-

Approvado assim o projecto em segunda discus· 
são, {<Ji remettido á me~ma commts~ão, que 
o apr• sentou para terceira, em 11. 

Etn terceira discusMiío, em 13, to-
nm o:lferecidM as "eguintes emendt~s ; 

N. lO 

Acoresoen te-se no art. I. • : 
o governo, no regulamento que rxpedir, esta-

belecerá tiS condições dos rmprest1mo~ que o 
Estado tiver de garantir ás munieipalidades, 
não podendo os juros exceder ao ma:ximo do 
8 •f. 11nnuaes e nem o capital ao maximo de 
5.000 contos de re!s, de accordo com o para~ 
grapho unlco do art. 79 da Constituição Mi-
neJra, razendo as operações de credito neces-
sar!as para execução da presente .lei. 

ouarte da Fonseca.- Pinto de Moura.- Raul 
Penldo.-Wenceslau Braz. - Fre1taa Castro. 
-Nunes Pinhe~ro ...... Augu8to Ctementino.-
J, Bueno Brandão.- Delfim Moreira.- Pa-
dre João Pio.-Ribelro de Ohveira.- Theo-
philo Marques.- Saturnino D~ntas.- Fer-
reira Tinoco. -Gustavo Serrao. - Conego 
Alves.-Luiz Gonzaga da S1lva.- Souza Mo· 
reira. - severiano de Rezende. - Juveno.l 
penna. - Francisco Bree~une. - Carlindo 
Pinto.- Ignacio Murta.- E. Ottoni.- c. 
Prate:!.-Benvenuto Lobo.- Sabino Barroso 
Junlor.-Nunes coelho. 

N. 11· 

sub-eJ?enda á emenda n. I: 

Onde be diz -8 ·J. : diga-s~ 7 '/·. 
Sala dass:scõen, 13 de julLo d,, 1895.-C. PRA.• 
TE~.- SABJNO BARROSO JUNIOR.- CA.RLINPO 

PINTO. 

. ! 
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i895 

1895 

1895 

43 

las conjun· Ent discussão estas emen( . •
1 

~ á vo· 
c~a!!lente com o projecto, submett.11(;.~· e bem 
tacao, foram a:pprovada~ ns emen, .·.do com 
assim o projecto, s.engo est~ r~mo;~: ue . o 
aqnellas á commi!!Sao de rMacça.' 3o dJS·, .\ 
apresentou redigido. afinal, em 15; .• 8~11atlm de ' 
pensadoa o intersticio e a lrnp_re~. a~i'o (1. re-
entrar immediatamente em d1scu~" ' 
querlmento do sr. Raul Penido. 

. ,:- f)ual, Etn di~cussão _n r~dacçun~, remet· 
submettlda á votoçao, foi u.ppr<>va~"n··do sob 

o ~p ., ' ttdo o projecto, nesta d:J.t~, a · lo mesr.no 
n. 38, por Gfilcio n. 45, sendo Jf' (l7 s.3· 
rernettido á sancção, _em 20, so ~~~io u'. 55. gundo a communicsçao fe1 ta por t 

Sa.nccionado 

LEI r{, 145 DE 23 DE JUUIO DE 1895• 

tJ•OS• Transfere para o logar denomina. hors•·· Cnrllndo Pinto o ou 
do- João Congo-, distrlcto de . imir-se, 
Jaboticatnbao,municipio de San. Apre5lentado em 20 de abril, foi a ilnpr 
ta Luzia do Rio das Velhas, a tendo l!egundo. leitura em 21. 
cadeira mixtn do BamburraJ, · · _ 3 de 
no mesmo dbtricto. l!:nt :primeira discussuo, ;~vado e 

maio, submettido á votação, foi 1'P 
0

,.;;
0 

pu-
remettido á commlssão de instru -.-bllca. 

DISCUSSÃO · Plllr{DE: Dll: PAREC3R PARA. SEGUNDA 

tros. 44 . Crea. uma cadeira. de instrnccão lllo s 1•• Cnrlindo Pinto e ou 
primaria, mi:x:tn, no Jogar de- . .· ·ir-se, 
nominndo -Mundéos -districto Apr~:sentado em 20 de m:.io, foi a impunj 

I 

d~ Penlle, no municlpio de ttndo segunda. leiturc em 21. 
Ct:r::thé. . 

10 

de 

.em. 22, a requerimento do sr. S1'Y_fJI'Id! in-
Rozende, foi remettido á C:'>mm.ll>~ao proje" 
Rtrucçiiofpublica., que o relunt~HJ 0

1 
° 

oto n. 99,apresentado em 8 de JU!l 10 ~ 

45 iRelewl dtt~ multn11 em quo incor- Oo sr. Francrort e out••ot~. I rernm, pa~a fa.h~ flo pagamento . . ·r-se, 
I do ra·p~ctJvo itnpo~to, os arren- Apresentado"' em 20 de nudo, roi a 1mprum 

datnl'Ios d~ ter·reno~ diamanti. tt·ndo segunda leitura r:m 21. 
I "·" ""' "!Unlclplos do Dlnnmu. . _ , aub· 
I tmo 'Gtuo.Mogo! e i•enta.o1 de "'"' primeira dleom••no, em ~ettl
i p•g•menlo do mosmo liDpO>to no me.tldo á votação, M • pprovado • ': 

9 
que 

' corrente oxorc:cio. do á commi~são de orçamento o codr; njdnllO· 
o aprceentou para segt,nda em ~o 0 

l 
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Em ~tt.egunda di~cuMsiio, em 26 foi 

o1IerecidtA n. seguinte emenda: ' 

Depois das y,alnras-Diamantina e Grão·moaol 
-aocre~cent~-se-Serro e Conceição. O ru~ls 
como no proJM\o. 

\ 
Sala dD!I ~essões, 26 de juuho de '1895.-CoNEGO 

ALV!$'.-AUGUSTO (LEMRNTINO. 

Em dltl>cusf!l!ãO esta emenda, conjunctn-
mente com o projecto, aubmettidos á voü1dlo 
fm•a?l apprvvl\do~. ~en_do remettido o pr[je~ 
cto a. mesma cowm1€sao, que o !!.presentou 
eru 27 p11r" t~rceirv. com o seguinte parecer 
e rediA'~ção: 

A oommitsiio de orçamento, a que foi pre;;cnte 
o projec1o n. 4":;, tleste anno, é de parecer 
que Sl'ja elle submettido á tercei!·a. discussão 
e r.pplOVill10, redigido conforme o vencido 
em segunda discu8$ãc: 

o Congresso ·Leglsl&tivo de Minas Geraes de-
creta: 

Artigo unico. Ficam relevados das multas em 
que incorreram por !alta do pagamento do 
respectivo imposto os arrendatarios de terre· 
nos diamt>.ntlnos dos municípios de Diaman· 
tina, Grão Mogol,Serro e Conceição,e dispen· 
s~~odos ou isentos de pagamento do mesmo im· 
posto no corrente exeroicio ; revogadas as 
disposições em oontrerio. . 

Sala dM commissões, aos 27 de junho de 1895. 
-A uaurro CLEUENTINO • -MENDES PilllENTEI,. 

Em terceira discussão em 3 de ju- · 
lhO, submettido á votação, foi approvaJo e 
remettldo á·commissão de redncção, que, ob· 
tendo urgenoia, o a)'Jresentou redigido afinal 
na ll!.ttl>mtt da.t~. sendo dl&pensados o inte1•sti· 
cio e a impressão, afim de entl'llr immedie.-
mente em discussão, a requerimento do sr. 
Piw.to de Moura. 

Em discussão a redac~ão final, 
submet.tJdo. á votsção, foi approvada e remet· 
tido o projecto ao Senado, sob n. 25, JlOr of-
flc\o n. 3l de 4 de julho, sendo por este re· 
mettldo á sa.ncçlio sob n. 68, em .20, seg~ndo . 
a communiciiçãtl feita pot• offtc!O n. 55 da 
m~srea data. 

Sanccionado 

LEI N·. 146 DE 23 DE JULHO DE 1895 • 

' '· 

; ,· 

. ·.· · .. ·r.·> 
----... =~.Mill!ll!.~·· \. / 

,, 
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1896 46. · Crea duas cadeiras ruraes de pri· Do sr. I"rancforL 
meiras lettras, uma no bairro rtmlr·se, 

1895 47 

-

do Vereda, dlstricto de Santo An· Apresentado em 20 de maio, foi a imP 
tonio do ltacamblra, e outra nn tendo fiegunda leitura em 21. 
povoação <la Gramme., d!strioto ;) 
de :Malacacheta, munioipio de . · \o do sr. 
Theophllo Ottoni. Em 22, em vit'tude de requerJm~~o ó. com· 

Severlano de Rezende, fo~ remet ~ rcJundi\1 
mi-são de inatrucção pubhca, que 8 de junbO· 
no projecto n. 99, apresentado em 

to.• 
Autorita o Preiidente do Estado a Dn Connni1111ão de reprcsc;eti• 

conceder dona annos de licença, ções, requel·iment.o~ e 
}lato. tratar de sua saude, ao cl· ções. 
dadão Francisco Januarlo de . . . . rilnir·~e. 
Magalhães Portilho, escrivão Apresentado em 21 de ptiUO, !o1 n nnp 
privativo do jury e execuçõe~ _ 28 sub· 
oriminaes da ooma.rca de São Em prin1elrn dhilcus~ao, e~em~ttidO 
Paulo do Muriahil. mettido b. votação, foi nppt•uvu.do ração e po· 

á commiseão de constítutção, legls segunda, 
deres, que o apre~ontou para 
em29. 

- 3 de ju· 
Em sc;;tuuln diLScns_sao fm provadO 

nho, aubmettlllO á voto.çu.~, } 0 ~ 0 apre· 
e remettido à mesma commtssao, q . 
sentou }?llra terceira. em 5. · 

7 sub-
Em terceira discus~ão, em ;e!llei-

meUido á votação, foi npprov~clo e 0 o.pre'" 
tido 6. commlesào de reduccão, que 
sentou, redigido a tlnal em 11. 

- f].JJ.tll 
Ern diiH.!UM~ão n redacçuo ovo.dl\ 

em 12, submettido. á. voto.ção, fo1tapP~0 se-
e remettido o projeoto, nesta •la o., 
nado, sob n. 12, por ollloio n. 22. 

'd elo se· Em. 6 de julho M devcJvl o ~ 11uinte 
nado, pol:' f.Jfficio n. 37, co:n tl ~i:'"' 
emendo.: 

I Uiií.fl da Ao art. J.o nccrt•~<~!·Ut~·Hl:-e no .t'' 1
'" Aur."nor 

c<Jmarc~ doS. Sebl\~tlà<J do Pnrat"O, 
J~;~ó Ribeiro, p:.ra, o mesmo fim. 

lô sub· lE1n dh'!cn~t'lão e:::tc. emendt\, em ~!llet-
mettldo. á votuçi1o, foi approv •. uo. e r e.cçí\o, 
tida com o prcjecto ó. commis~âo de r1d con· 
que o apresl'ntou redigido a. final, 1 e tendo 
ror midade com a emmllta suprn, em 1\essíJ.o, 
dlspemadoa o lntorsttcio e a imPd··cus~ 
a.~m de entr-ar immodl!üo.mento em M1;ura• 
eao, a requerimento do ar, Piuto do li 
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48 

Em dis.cus!i!ãO ~ redacção final 
sub~D;etbdo. a votaçao, foi approvad,, : 
m11tttdo, nesta data, r projecto á · e !

6 

sob n. 16, por officio n. 56. sancçao, • 

Communicou·se ao Senado por officio n 53 da 
referida data. • 

Saneei o nado 

LEI No 132 DE 17 DE JULHO DE 1895. 

f!rea cadeiras mixtas de instruo- Dó sr. Severiano de ltczende 
çíio primaria nas seguintes lo· e outros. 

· calidades: , Apresentado em 21 de maio, foi a imprimir-se 
Caleiro, Corrego e Aguas Claras, tendo segunda leitura em 22. ' 

dlstricto de Tiradentes; Ribei· rão, distrioto da Lage, dnquelle Nesta data, a requeri,nAnto do autor, f•li remet· 
mnnlciplo, e em s. José do Be· tido á oommissã' delnstrucçlio publica que 
tu,!lle, dlstricto da cidade de S. o refundi)! no projecto n. 99, aprese~tado 
Joao d'El-Rey. em 8 de JUnho. · 

49 Crea cadeirns de instruoção pri Do sr• w-enceslau Braz e ou-
ma.ria para o sexo nul.uculino nos tros. 

Apresentado em 21 de maio, f·)i a imprimir-se 
Conquista e Jardipl. districto de tendo segunda le~tura em 22. ~ b,·ürros: 

S. José do Picú; nos Marins e . Moreiras, districto da Virgínia; Nestn data, em vtrtude de requerimento do 
Pé do Morro districto de Capi· sr. severiano de Rezende, foi remettido ~ 
vary, todos' do munimpio de commissão dfõ Instrucção publica, que 

0 
re- · 

Pouso Alto; e uma para o sexo fundiu no projecto n. 99, o.presentado em 8 
feminino no. estação de Capi· de junho. 
vary; distdcto do mesmo nome 
e município de Pouso Alto. 

50 AutoriRa o Presidente do Estado & Do 1 sr. urenceslau Braz e ou· 
nomenr uma commissão de tres ti·os. 
membros para, no prazo ma"': imo de um nnno o1Ierecer á conei· Apresentado em 21 de maio, foi a imprimir-se 
deraçíio do dongre~so um proje· t~ndo segundo. leitura em 22. ' 
cto do corligo do proceSiO ciVil e 
criminal, podendo despender até • • • _ . á quantia de 12:000$000 com o Em Jn•uneu:a d~scus~ao,em 24, sub· 
execução desta lei. tnE:ttido á votaçao, fot approvado e remettido á commissão de justiça civil e criminal, que 

o apresentou para segunda, em 19 de julho 
com o ~eguinte parecer : ' 

A commiesão de justiça civtl e criminal, 1\ que 
foi presente o projeoto n. 50 deste anno : 

;.! 

, 'I' 

l'l 
: I 

l, 

I' 

I 

I .1, 

) 
\) 

.•· 
' 
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. de Direito, Considerando que a Faculdnde Livre nsol!dar . 
no nobre empenho de concertar e coto e vai 
a legislação estadual, já tem promp esso um 
submetter á consideração do Con.gr 

1 
assim 

projecto de codigo do pro_cesso crlmd maprocesso 
como tem em elab:>raçao um o 
civil : 

enal eetà Considerando que o nosso codlgo, P odifica-
suj 'ito á dlscuseão e, port1}nto, a f~a a pos· 
ções no Congresso Federal, o que 1 ue se 
sibiltdade de estabilidade ao processo q lhe der; 

· 1 - civil nem Comiderando que a nos~a. leg1s açd~tncolta go· 
sequer está consolidM~, o gue 1 . ual; 
bremuneira o. sua codlflcaçao proce~s 

6 m prazo · Cousider&ndú, finalmente, que, s . eremune• 
muit•J maior e mediante urnn serJ~ a con· 
raçã) se poderia levar a eifeito â d~fflcnlda· 
tida no projecto, devido m~'lmo _ s cessual, 
de~ itherentes a uma cod1t!caçao pr~egunaa 
é de parecer que o projacto entre em 
discussão e seja rejeitado. 

' d 1895.-Sala dar1 commissões, 19 de julho eJ NioR. 
RIBEIRO JUNQUEIRA.-S. BARROSO U 

PENDE DE SEGUNDA DISCUSSÃO 

oU"' 51 Crea as seguintes cadeiras de in· Do -.r. Leopohlo Correa e strucção primaria : tl·o,.. 
Uma do sexo feminino no. dietri- . . . 

1 
ir-se, 

cto do Desterro, muniCipio. de Apresentado em 21 de maio, to1 a 1mpr m 
Itapecerica; uma do sexo mas- tendo segunda leitura em 22. 
culino no distr!cto do Capivara; do sr. 
uma do mesmo sexo no bairro Nesta dat", em vista de requerimento : com· 
do Curral, ambas do mesmo mu- Severlano de Rezende, fni remet.tirlo aundiU 
nicipio; uma do me~mo sexo no missão de instrncção publica, que o ãerde ju• 
bairro de S. José, districto de no projecto n. 99, apresentado em S•1nta Rita do Sapucaby, e outra nho. 
n1 Jog~r denominado- Campi· 
nho -diatrlcto do Curral e mu-
niclpio de Barbacena. 

52 Determina que a certidão de exa- Da Cornrni~siio de In•trricçúo . me se~á sellada com o seno de Publica. 
200 ""• ficando revogada neata ' ir.,., 
parte a tabella (a) da lei n. 41 Apresentado em 22 de maio, foi a imprlm 

. art. 157. tendo segunda leltura. em 24. 

- 97 sub· Enl tn-hneirn disctU!ISno em ... 'ttido 
mettldo á votação, !oi approvado o {em~ue o 
á commls!üo 1le orça.ml'nt l e crm nj~, hO l apresentou para segunda, em lO de 011 • 
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JE•n segunda dl.scussão, em l2,1lcou 
ell&. encerrada o adu~da. ~~ votação por f'alta 
de numero. 

JEm 17', ~ub!I!-ettido á votac~o._foi approvado 
e remett1do a. mesm:~ cornm1ssuo. 

PENDE DE PARECER PARA TERCEIItA DISCUSSÃO. 

53 Autorisa o Presidente do E~tado a Da Comanissão de representa· 
subvencionar t>nnualmente o In· ções, requerimento!!! . e peti~ 
stltuto Municipal do ~ruotlll, çóes. · 
com a quanti:t. de 5:000$000, de · nccordo com as preecriçõe~ du. lei Apresentado em 22 de ml\io, foi a impr[mir-se , 
n. 41 de 3 de agosto de de 1892, · 
pelo prazo de 3 anno5. Ean J?riroeir~ dis.cussão, em 28~ sub-

mett~do á V?ta~çao, t01 approvado e rernet-
tido a comm1ssao de orçamento e cont!ls, que 
o.,apresentou para ~:~egunda, em 29. 

:Em segunda dincussão, em 6 de ju. 
nho, submettido á votação, foi approvado e 
remettido á mes!lla. commissão, que o apre-
sentou l'ara. tercem~. em 17. 

Etn terceira discussão, em 20 sub· 
mettido á votação, foi a.pprovado e rem~Úido 
á commissão de redacção, que o apresentou 
redigido afinal, em 27. 

En'l discussão a redacção fin "ll 
em 2 de julho, submetida ó. votação, foi ~ • 
p1•ovada, sendo remettldo o projecto ao s~
mdo, em 3, sob n. 22, P'Jr ofllcio n. 30. 

PENDE DE DELIBERAÇÃO DO SENADO. 

54 Crell uma cadoiral mixta de in· Do l!ftr, Getulio de Cat•valho e 
struccão primaria no bairro de . outros. . · 
Ca.ntagallo, na cidnde de Gua· <>'> • , • · nhãe~, e uma parll o ~exo femi- Apre~entado em~"'. de mMo, fol e. nnprimir-Ee, 
nino no districto de s. João do tendo segunda leitura em24. 
Faria, município da me~ma oi· 
dado de Guo.nhiies; e transfere • • • _ . p:::r!\ os Co.stas, districto de Sànt'· JBnt rn·•~e·r~ dii'!!cussao, em 31, sub· 
Annll do Paraopebn, a cadeira ~e\;ldo _a :::otaça?, foi ap_provad? e reruettido 
rural da L11ge, districto de Santo a. comm1s~ao d~ mstrucçao publlca, que 0 re-
i\ntonio da Vo.rgem Alegre, mu· run~IU no projeoto n. 99, npresent11do em s 
n\cipio do Bomfim. de JUnho. . 

1 I, 

\," 
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• n e , de Ol•"veu• Converle p.ua o ~exo masculino a Oo tn•. R.ibciro 
cadeira mi:Xti\ da Casa Grande. outro~. 
município de Qu~luz; e crea ireQ . . . imir se, 
escolas rurae11 de instrucção pri· Apresentado em 22 de maio, to1 a tmpr 
maria no~ Jogares denominadm tendo segunda leitura em 24. 
-Sapé- e -castro-, munici· _ <>7 sub-
pio de Entre Rios, e -Plrlho-, Em primeira discussao, e"!;;ie'ttldO 
ulUuiclpio de Palmyra. mettido á votação, foi appruvb1° e r que 

0 
re· 

á. commis~ão de instrucção pu tca., do em 8 
fundiu no p~ojecto n. 99, l1pre~enta 
de junho. 

Grea. na capttal do Estado um in· Do l!n·. Scvet•tuno de . • nezeode· stituto militar de menores arti- . . ir·se, 
ficas, para instrucção, educação Apresentado em 24 de maio, foi a 1mpr;: 

2
5 a 

de menore~ o;rphams e desvall- sendo dispensada. a segunda le~turate 
1 

' 
dos, constitumdo uma comp~- requerimento do ar. Mendes Punen e· 
nhia de 100 !'- 120 alumnos; mar· _ 10 de 
oa. o respectivo :pessoal e deter- Ent primeira diMcus~ao ~m do. 
rnxna o modo pelo qual devem junho, submettido á. votação, f11i reJeita ser admittidos os alumnos. 

A.RCUIVOU•SE. 

· ' nd~ 0 Torna extensivos a um estabele- Do st•. Seve
1
•iano de Reze cimento de instrucção dirigido outt'os. 

pelos p~dres Salesianos na cida- . . . ir-se, 
de d~ Tiradentes, em predlo of. Apresentado em 24 de maio, fo1 n xmp;r~a em fe~ectdo a~ .Est~do pela respe- tendo sido dispensada a segunda lettu ntel. 
otxva mumotpahdade, os a.uxi 25, a requerimento do sr. Menilee Ptme lios autorisados.pela lei n. 43 de 9 de 
22 de maio de 1893. En1 primeira discu~~ão e';'l ado e 

Julho, submettido á votação, fui ap~ro; con• 
retn<Jttido á com missão de orç!lmend 0 em Il 
tR~, que o apresentou para segun. a . 
com o seguinte parec~r e eub~tttuttvo · 

f. presente A commillsiio de orç1mento, a que :JI ar que 
o projecto n. 57 de 1895, ó de P u·ec difous· 
s~ja o mesmo submettldo.á segunt''.atutlvo ao :sao, oil'~recenrlo o segumte subrJ I 
mesmo p rojl'cto : 

M' as O Congresso L~gislativo do Estado de 1 In 
Geraes decreta : to 

·men Art •. I.· Fica_e:xtensi.vo n um est&bele~I,:t(esia-
de In!ltru •çao dtrlgtdo :pelos p>ldrM ~lo 

0
tre· 

nos, na cidade de Tirarientes, em P:'e utorl-
reoido pela mun!cip:Alidade, o tUX'!10 

1
! 

2
2 de 

sado polo § 2. • art. I.· da lei n. 43 'Cionada 
maio de 1!:193, ~ob ns. 1 e 3 d:~ meu 
lei. oon-Art. 2.· Revogam-se as di~p~siçõ~::~ em trario. 

. 189~ -J. Sala rias cornmls1õe3, 11 de Julho rlf'l <>~ 
BUENO BttANDÃ.Q.-AuoUSTO CLEMENTIN ' ·~ 

l 
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Em discussão, em 12, a preferencio. en-
tre o pr >jecto e o substitutivo, foi este pre-
ferido, ficando o.quelle prejudicado. 

Em segunda discussão o substUu-
tivo, na mesma data, foi otTerecida a seguinte 
emenda: 

Fica o Presidente do Estado autorisado a' doar 
aos Sa.lesianos. um proprio estadual que ba 
em Barbacena na fazenda do Regi~tro.-(8. 
R.)-JOÃ.O PIO. 

Em discussão estt emenda, conjuncta-
mente com o projecto, submettido3 á votação, 
foram approvados e remettidos á mesma com· 
mis,ão, que o apresentou p~~ora. terceira, em 
16, com o seguinte parecer e redacção: 

A commlssão de orçamento, á quo f.)i presente 
0 prc>jecto n. 51 de 1895, à d.e parecer que 
seJ~ o me~mo submettido á terceira dtsous· 
~ão e approvado co~ a seg~inte redacção, de 
accordo com o venc1do : 

o congresso Legislativo do Er.tlldo de Minas 
oeraes decreta : 

Art. t.· Fica extensivo a um est'Abelecimento 
de instrucção, dirigido pelos padres Salesia· 
no~ na cidade de Tiradentes, em pt•edio of· 
fer~cido pela municipalidade, o auxilio au-
torho.do pelo § 2. • art. 1. • da lei n. 43 de 
22 de mato de 1893, eob as condic;õ~s estabele· 
cida.s nos ns. 1 e 2 do citado pul'agrapho d!!. 
menc,onada. lei. 

Art. 2. · Fica o Presidente do f<stado autori· 
sado a. dar aos Salesinnos um proprio esta.· 
du»l que ha. em Barbacena- a fazenda do 
Registro. 

Art. 3. · Revogam-se as disposições em con· 
trar1o. 

sala da~ rommissões, 16 de julho de 1895.-J. 
BUENO BRANDÃO.-AUGUSTO CLEMENTINO. 

E 1n terceira dhscu~são, em l7, fo- · 
r11m ufferecidas t\S seguintes emendas: 

N. 2 
Accre~ct>nte·se :- Na oolonia Ro·:lrigo Silva-

para um instituto de ensino profissional. 

sala do.8 ~essões, 17 de julho de 1895.- PADRE 
PIO. . 

I 
.I 

:I. 

.I. 

·. ~. ' 

' 
'i 
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N. 3 

" da do Re· Ao art. 2.•-onde se diz :-.a 1 tuen da do dr. 
gistro -!liga-se :-«na ant1ga ftizdel! SilVII'· 
Francisco Penna., na colonia cRo r1go 

Sala das sea~ões, 17 de julho de 1895.-RznEIRO 
,TUNQUEHtA, 

d onjuncta· Em discussão estas emen a~ c á vota· 
mente cum o projecto, submett~dos á com· 
ção. foram approvados e remettldos 
miseão de redacção. · 

PENDE DE PARECER PARA RKDACÇÃO FINAL 

Converte em cadeirns de imtruc. Do ~n·. Seve1•iano de It.ez . cnde· 
ção primaria para o sexo mas. . . rimir-se, 
culino as mixtas dos Jogares Apresentado em 24 de m"io, fo1. a IIDP m 25, a 
denominadoa - Espraiado - e sendo dispensada a segunda leJtt;tra ~tel 
Atraz da. Serra- do municipio requerimento do sr. Mendes P1me · 
do Turvo; e crea uma para o . _ em .31, 
sexo feminino no Iogor deoomi· Em Primeira dlseus~uo, remet· 
hado - Veridiano Valioso- do submettido á votação, foi appz:ovadbrica que 
município de Tiradentes. tido á. commissão de instrucçao pu ntadoem 

o refundiu no projecto n. 99, aprese 
8 de junho. 

tros. Crea as seguintEs cadeiras de in· Do s1•, l\Ianoel Alves e ou 
strucção primaria: ·mir-se, 

Apresentado em 24 de maio, foi a imprl 1)

5 
a Uma para o . sexo masculino no sendo dispensada a segunda Ie~turntef'" ' 

Rio Manso,; uma no Jogar dano· requerimento do sr. Mendes P1men e • 
minado ~ Campo Alegre-, e 

31 
!lub· 

uma mlxta no lognr denoruin11do Ern Prhneh•a dili!e Ulólsfto, em 't' id:J 
-\1nravilhas.-, todos do muni· motttdo á votução, fui approvndo e reme 're-
nicipin de Díatnantin~o; uma no á cornrnissão de instrucção pub!ic~. q~e ~m 8 
Riocbo s~cco, 110 município de fundiu no projecto n. gg, apreeent•< 

0 Janunria e urno. no lognr dono- de junho. 
minado-Patys- do municipio 
de Contendas, 

u· Crea. 8fJ EeguinteR cadeiras ruraes Do sa~. Leopoldo Cor1•c:.~ e 
0 para o sexo mt\scullno: t•·o~ 

. Uma e~ 8. D:Jmmgo.>, distrio~o d.e • . • .• se, 
Arco,, un;a em Clrdosol'l~ dJstrJ· Apre•entarlo em 24 de maio, fvl a unprun~; a 
cto d;' lahynH, rnumc1pio da sendo dispenanda n segunda lcitut•v. em ~5, 
Furrn1ga·, lJUJa ~m Fa!hts e uma requerimento doer. Mendes Pimontel. em Ponte Nova, distrJcto da b 
mr:r~a ~~rl~~e; ~ma ern S~>1::a Ern pa•imelra <li~emisfto, em 31, 5fd~ N '"' "· d"'"" 

0 
.•? S, Seb '•uoo Inetttdo • votaoão, Co 1 •l•prov••do eromelt re· 

do Curr~J, muuJclpio de I:ape. á comroi~são dA!ngtrucçiio publicil, que o 8 ce~·Jca, fl OtJtra em Dempo$t:l, dis· fun•llu no projecto n. gg opreaentndo em tt'Ictrl da mesma ddade. de Jt:nho, ' 

l 
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Grea as_segu_inte~ cadeiras de in· Do sr. Theophilo Marqa: · 
strucçao prtmarta: t.rol!!. 1.es e ou-

No município de Santa Luzia, uma · do sexo feminino, no diatricto Apresenta_dq em 24 de maio, foi a imprimir se 
de Lagoa Santa; no município sendo dt~pensada a segunda leitura em 25' 
de Pitanguy, uma mixta no lo- a requenmento do sr. Mendes Pimentel. ' 
gar ddnominado -Porto _de ~u- Em ~ri!Deir? discussão, em 31, sub-
ritys da Eó!trada-, no .d~s~rtcto metttdo.a !otaça_o, foi approva.do 0 remettido 
de Pompéu; no muntctpto do à commtssao de mstrucção publica. que 0 
Curvello, umo. mixta no logar fundiu no projecto n. 99 apresen'tado e reS 
denom1nado -Jatahy- districto de junho. ' m 
de ~anta Rita do Cedro; no mu· 
nicipi~ de Sete L~goas, uma tlo 
sexo feminino na séde do distri-
cto de Cordisburgo; uma no lo• 
gar denominado -Po.schoal-, 
11i~tricto de Taboleiro, e no mu· 
mun1Cipio do Po.ró., uma do sexo 
femtuino na ciuade do mesmo 
nome. 

62, Crea cadeiras de instrucção pri· Do sr. Severian.o de Rezende 
mar ia para o sexo . masculino • 
em Martins e Maependy, distri· Apresentado em 25 de maio, foi a imprimir-se 
cto da cidade de Oliveira; em tendo segunda leitura em 27. ' 
Morro do Ferro e Sesmaria, dis· 
tricto de Passatempo, e em Bom Em prilneira diacusnão, em 31 sub· 
Jardim da Pedra, districto do mettido á. !otaç~o, foi approvado e rem;ttido 
Japão, município de Oliveirtl. a commissa.o de mstrucção publica., que o re-

fundiu no projecto n. 9Q, apresentado em 8 
de junho. 

63 Crea. mais uma cadeira de instruo· Do sr. Bueno Brandiio e ou-
ção prim!\ria para. o sexo femi tros. 
nino na. vil!a de Peços de_ Cal· Apres,ntado em 25 de m!Ã.io, foi a imprimir-se 
das e outra tgu~l. ~a es~açao de tendo segunda leitura em 27. ' • 
Capivary, mumc1p1o de .Pouso • • • _ Alto; e converte em cadetra do Em prtme•r~ d•~cusl!!ao. em 31,' sub· 
sexo masculino a mixta da re- mettido á votaçao, to1 approvado e remettido 
ferida estacão. á commissão de instrucção publica, que o re-

. fundiu no projecto n. 99, apresentado em 8 
de ju ... ho. 

64 Autorba o Presidente do Estado a Do sr. Epaminondas OUoni e 
subvencionar annualmentc~ com outros. 
a quantia de 20:000$ o Lyceo ~ . . . . . 
-Theophilo ottoni, que runccio· Apresent~·lo em 2:>. de ma10,f01 o. tmprtmtr-se, 
na na cidade do mesmo nome, tendo segunda lettura. em 27. 
desde que seja approvado pelo • • _ . 
. governo o plano de ensino nelle Em primetra d•sculiilsao, em 3 de JU· 
adpptado. nbo submettido á votação, foi appr.:Jvado e 

rem~ttido á commissão de orçamento e con-
tas, que o apresentou -para ~~egunda, em 17. 

Em segunda disçussão, em 19, fo· 
ram otYerecidas as segumtes emenda~ : 

' ' • I ' 

'l 

; ' 

' ' ) ... 

\) 

:. ~,. i 
j 

•.I: 

',·! 

' '' \ 

' ·r: 
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I 

N. 1 
e cente-se: Depois da palavra cndoptado:. -acor/ 

8 
Luiz 

-e 2:000$000 para o Externato ei ·p'lo de 
Gonzaga em Bom Despacho, mun c1 
Inhauma. 

, g~ PADRII Sala das sessões, 19 de JUnho de 18 o.-ULIO ns 
JOÃO PIO.-WENCESLAU B.MZ.- G

0
ET LINDO 

CAIWAtno.- A. CLElllENTINO.- AR 
PINTO.-NUNJI:S COELHO. 

N. 2 
· nual· Depoi& da• palavras ~subvencionada~ a~ ucção 

mente:.- diga-se:- pela verba -·IDS r publica. 

Sala das seseões, }g de j~nho do 1805. - Jl:, 
ÜTTONI. 

N.3 
Ao art. I. • aeorescente-se :-e dous oo~tos ~: 

reis ao Externato Progresso Brasileiro, 
cidade da Bagagem. 

S TUR" Sala das seesões, 19 de junho de 1895.- A 
NINO DANTAS.-;-DI:iiDEIUO DE MELLO. 

N . .( 
E 5:000$ no collegio de Macahubas, em santa 

Luzia do Rio das Velhas. 
. ~o Sala das sea~õea, 19 de junho de 1895.-CAlll 

SJAitEs .lfiLIIo.-PADIUJ: JoÃo PIO • 

..,.., ·unota· ~m dlscust'luo estas emendas, conJ a ão 
mente com o projeoto,submett!das ó. vot ~e~ 
foram llJJprovndas e remettidas cr,m espara 
mesma commissão, que o apresentou 
terceira em 8 de julho. 

g ro· En1 tet·ceh•a di~cu@são, em • 
.rnm otrereoidaa ns lleguintes emendas: 

N. I 
Emtvez de-20 contos -dlga·ee: 10 contos. 

N. 2 

8(1jam supprimldas as palavras:- desde logo-
em diúnte. O mnis como no projeoto. N• 

Sala dns sessões, g de julho de 18~5. - Wr. 
OESLAU llHA.Z. 

';:) 

,;,~ 
I, 

t 

l 
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N. 3 

Em vez de- desde logo -diga-se: desde que. 

Sala das sessões, 9 de julho de 1895.- EPAMI· 
NONDAS ÜTTONI. 

:Em discussão estas emendas, conjuncta-
mente com o projecto, submettidos á vota-
ção, forão a.pprovados, este com as emendas 
de ns. I e 3 e -prejudicada. a de n. 2,sendo re-
mettido o projecto com as mesmas à. com-
missão de redacção, que o apresentou, em 
10, com o seguinte parecer e redacção fi. 
~: . 

A commissão de redacção, á que foi presente o 
projecto n. 64, concedendo subvenção a di-
versos e· tabelecimentos de ensino, é de pare-
cer que seja adopta.da; como final, a seguinte 
redacção: 

o Congre,so Legi.~Ia.tivo do Estado de Minas 
Geraes decreta : 

Art. ·1. • Fica o. Presidente do Estado o.utori-
sa.do a ~ubvenc10na.r annualroente, pela verba. 
-instruccão publica, com dez contos de reis 
0 

Lyreu de Theophllo Ottom, que funcciona 
na cidade do mesmo nome. 

Art. 2. • Fica igualmente~ Presidente doEs· 
ta.do autorisado a subvenciOnar annualmente 
com doi~ contos de reis o Externato de s. 
Luiz de Gonzaga, em Bom De3pacho, muni oi· 
pto de Inhauma; dois contos de reis o Exter-
na to Progresso Brasileiro .na. cidade. da Baga· 
geme cinco contos de re1s o collt~glO Maca· 
hubas, em S&.nta Lmüa do Rio das Velhas. 

Art. 3. • Revogam-se as disposições em contra· 
rio. 

Sala das com missões, 10 de julho de 1895.-Ro· 
DBIOUES CIIA YES • -F A. RI .A. LOBA TO. · 

:Em di!i!CUSSão a redacção final, 
em 11, .ubmettida á voto.ção, foi approvada 
e remettido o PFojecto ao Senado, em 12, sob 
n. 32, pcn· offic1o n. 42. ••J 

"I 

PENDE DE DELIBERAÇÃO DO SENADO, 

I. 

r 1 t 

'I. 

!: 
I 

'! 

,, 

I 

! 
l . 
' ' 
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1895 65 Eleva a 45:000$000 por kilometro Do SI', IUbeiro de Oliveira e 

a garantia de juros para con. outros. 
strucção da E.de Ferro-Valle do . . SA 
Ptiraopeba, e ~..utorisa o governo Apresentado em 27 de maio, foi a imprimir- ·• 
fazer as modificações, de accordo tendo segunda leitura em 27. 
com a preeente lei, abrindo o ., ub· 
necessario credito Pil.ra sua exe· Em Pt'imeira discus~ão, em ,.s,{tido . ';.) 
ot:ção. mettido à votação, foi approvado e reme 

6 
de 

, n~ commlseões de orçamento e contas a se· 
obras publicas que o apresentaram par r 
gunda, em 12: com o seguinte parece · 
emenda llUbstitutiva: 

As commis~ões reunidas de obrall public!ls ~0°~ Çl\mPnto, ás quaeE! foi prest-nte o proJ:,~l ki· 
65, do corrente anno, que eleva o ca~ 

30 
a 

lometrico da E. de P. do Po raope?a . 6 diS• 
45 contos e já approvado em prrmeira sub· 
cussãr, e de parecAr que seja o mesmo uinte 
mettido a segunda discussão com a seg 
emenda substitutiva all art. I. : 

F. . t . ado a in no· rca o Presrdente do Estado r:u orts d F do 
ve.r o contracto celebrado com a E. 6 ~o a 
Paraopeba, elevando o preço kilometrlundo 
45:000$000 e de modo que a estrada, par La· 
de Barbacena ou Cal~audo.hy, passe pela{L en· 
goa Dourada, Entre Rios, Bomtlm e ': onte 
troncar ·se na estrada que ligar Bello Hori~nie, 
á Oeste dl' Minas, no ponto mais conven tco. 
mantida a ultima parte do paragrapho un 

Sala das commissões, 12 de junh_o de ~9~j,'; 
SILVAFORTES.-J, BUimOBRANDAO.- S PI• 
MENTINO,-MENDES PIUENTE:r,.-NUNE 
NIIEIRO.-E. ÜTTONI (vencido), 

17 con· Em segunda. dililcussão, em ! são 
Junctamente com a emenda da commis en! 
foram mais ofi'ereoidas as seguintes em das: 

N. I Emenda addHiva: 

Accrescente se onde convier: 

· a.do a A~t. Fica o Presidente do Est!ldo autorrs de F. 
· tnnovar o contraoto cem o. empreza E.tl de 
da cidade do Turvo a Ilheos, para 0 ~er· 
mudar o respectivo traçado. ouj. ponto Dou· 
minai, em vez de llheos. será -Lagoa tor· 
rad11- passando por S. João d'EL-I~ey, fa· 
nando-se ex~ensivos áquella concessao os 
re& desta lei. 

Sala das sessões, 17 de junho de 1895.-SEv.,::: 
ltiANO DE REZENDE.-RIDEIRO DE ÜLIVEFIR~~o. 
MENDES PIM:ENTEL,-CA!\llf,LO SOARES IL 
-BE::iVE:NuTo Louo. -·NUNI~s Pr:'immw. 

l 
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N.2 

Emenda additiva, oade convier: 
Fica nutorisado o governo a innovar o c.mtra-

cto feit• com o concessiona.rio da Estrada de 
Ferro de Santa. Barbara do Rio Novo, no 
sentido de poder a mesma. entroncar se no 
ponto mais conveniente do ramal da Serra-
ria da E. F. Leopoldina, modificar e. bltoia 
por um metro. ficando, vutrosim, autor ís~do 
a conceder a garanti!!. Je jurlls de 6 °/o pelo 
capital cujo custo maximo por kilometro não 
deve exceder de 20:000$000 (S. R.). 

stüo. das sessões, 17 de junho de 1895.-FREITAS 
CASTRO.-CAMILLQ SOARES FILIIO.-PINTO DE 

MoURA· N.3 

Emenda additiva : 

Acorescente·se: 
Fica igualmente o governo autorisado a garan-

tir juros de 6 ·I. sobre o capital maximo 
para a construcção de mna estl·ada Je ferro 
que, partindo da estrada da Sauda, Estrada 
11e Ferro Leopoldina, vá ter a S. Miguel do 
Piracicaba, pass:indo pela fabrica de ferro 
4Monlevade». fixando o preço ltilometrico em 
45:000$000. (S. R.) 

sala dos sessões, 17 de junho de !895.-BENVE· 
NUTO Lono. 

I I~Jll discussão estas emendas, conjuncta.• 
mente com o proJecto! em virtude de r•que-
rimento do sr. Epammondaa Ottoui, foram 
remettidas com este á commis~ão de obras pu· 
blic!I.S para mnnif~~ta.r-se a respeito, a qual 
apresentou, em 18, um requerimento no sen· 
tido do enviar-se o ~·rojecto e documentos 
ao governo para iuform~r sobre\\ convenien· 
ci~ do mesmo. 

Approvado este requerimento, remetter:ml·Be 
0 

proJecto, p~receres e emend!~.s !lh dr·. SBcre· 
to.rio da Agricultura, plr otncw n. 42 de::;to. 
data, que os devolveu inform~dcs, pot• otllcio 
n: 118, do. 4,a secção em 22 do mesmo mtz. 

Apresentnll? e lido .este cillcio ern .expéldiente, 
em 26, to1 remettrdo com o prClJecto e m•liS 
documec.tos á commiseão di.) obrl.\s pubHcas, 
víução ferrea, etc. 

pENDE DE PARECER PARA SEGUNDA DISCUSSÃO. 

·. ·:i 
• I 
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1895 

1895 

1895 

66 

67 

Crea uma cadeira de instrucção Do sr. João Pio e outros. 
primaria para o sexo feminino . . !mir·se, 
em Bom Desplcho, no munici· Apresentado em 24 de maio, fot a 1mpr 
pio de Inhauma. tendo segunda leitura em ~7 • 

- em 31, Em primeira discussuo, e re· 
submettldo ã votação, foi appr~vad~blica, 
mettldo á commis~ão de instrucçao P resen· 
que o refundiu no projecto n. 99, ap . 
tado em 8 de junho. 

Transfere pl\ra o bairro do Rosa- Do st·. <::arlindo Pinto. 
rio .a cadeira das Furnas, do , . . ir-se, 
dtstrtcto do Morro Vermelho, Apresentado em 24 de maio, fo1 a 1mprlm 
no município de Caethé. tendo segunda leitura em27. 

- em 31, Em prhneira dlscussuo, re .. 
eubmetttdo 6. votação, foi appro_vad~bl~ca. · 
mettldo á commissii.o de instrucçao P 

US3Ã0• PEl'iDE DE PARECER PARA SEGUNDA DISC 

68 Estabelece que o relatorio nnnunl Do sr Sabino nart·o~o .Junior· de que trata o art. 22 § 4. • do • 
decreto n. 585 de 8 de maio de . imir-se, 
1892, será acompanhado dos ac. Apresentado em 27 de maio, íoi .a tmpr m 

2
s, a 

cordame que contenham mate. sendo dispensada o. segunda lmtura e 
ria importante e controvertida requerimento do sr. Camillo Soares. 
com breve summario explicativ~ 14 d• 
da especie julgada, e contem Em pt•inteira <li~cus"'ão em vottl· 
outras disposições sobre leis junh·o, ficou ella encerrada e adiada n 
processuaes. ção por falttl de numero. 

rov-ndo Ent I~, submetthlo á votação, foi ~PP civil e 
e remettido á commis~ão de justiç~11unda, crimtnal, que o apreseutou part\ s " em 18. 

., ' rea.· Ent "egunda discussão em "''dispo-
lbou·so elhi. por artigos, em v1:;ta de 
siçõ.~s regimentaee. 

tt'dO {\ Ern discussão o art. I.·, sub me 1 
votação, foi a.pprovudo. 

· u o SI'· Ern di~cussão o a.rt. 2.·, r~quero oltasse 
Sovel'iauo de Rezende que o pr(•Joctodydo ooill 
á commissão, afim de set• elle rerun !monto 
outros de mataria lt!enti,~a, requer conti-
este que não foi o.cceito pel'\ mc~n. 

0 nua.nuo, portanto, em dlscus~ão o t.rtlg · · 
. . oninS ~ A este foram otrereddasna segumtes em 

~ \ .. \ 
' 
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N. 1 

Accrescente-se onde oonvier: 

Artigo. Sã'l termos essenci\les do process'l, alem 
dos mencionados no art. 5. • da. lei n. 17: 

I. A cit~~oção inicial, procedendo-se á revelia 
quando for o reu proourado para. se ver pro· 
cessar e não ror encontrado ; 

rr. o interrogatorio depois da inquirição das 
•estemunhas, a menos que a formação da 
culp&. tenha corrido á reveli:t ou tenh!l sido 
o reu citado para !!E'rinterrogado e não tenha 
comparecido. 

Artigo. O art. 9 da lei n. 17 não abrange os 
casos de pronuncia ou condemnação o:n pro• 
cesso contra o qual não se dê quo.Iquer nul· 
!idade substancial. 

Artigo. Alem dos casos determinados no art. 49 
do decreto 582 de 8 de marco de 1892, poderá 
ser julgado em outra comarca o crime com• 
muro praticado por occasião de se 1woceder á 
alguma eleição. 

Par~grapho un\co. A hypotheso uo § 3. • do 
citado artigo não depende da a.nnuencia do 
promotor da justiça que nã.o obJtante será 
ouvido. 

Artigo. Nos procesgos de responsabilidade, si 
0 querelado com a resposta e documentos 
tornar evidente a sua não criminalídade, será 
0 procedimento julgado improc~dente inde· 
pendente de inquirição de testemunhas. 

Artigo. Nss causas civeis Eão ndmíttídos em· 
bargos de qualquer natureza. 

(S. R.)-MENDES PIMENTEL.-RAur, PENlDO.-
AGOSTlNHO losll: PEREIRA.-GETULl·, DE 0AR• 
VALHO. -GoNZAGA DA SILVA. - CARLINDO 
PINTO.- DELFIM MoREIItA.. - RIBEIRO JUN• 
QUEIRA.-BERNARDES DE FAIUA.- LEOPOLDO 
CORREIA.-DESIDERIO DE MELLO. 

N.2 

sub-~menda. á emenda n. I. 

Em Jogar das palavra.s-proceden!lo-ze à revelia 
eto., até o fim do n. 1- diga-se: devend~ 
ser empregados meios necessarios para a 
primeira citação do denunciatlo ou querelad1' 
tnclusivé o da citação edital, qrando estiver 
foragido. 

; I 

li 
.Ji 
li 

I' 

'·1.· ' i 
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A.ccrescente-se ainda ao n. 1 cs fwguintes p:~.· 
rugraphos: 

§ 1 ~ • Pendentl:l o termo da citação edital qu~~ 
nao excederá de trinta dias, pcdmà. o JUI 
fo1 mcr a culpa e. sl o cdm!l for 1tftançcwel, 
prDsegutr nos t~rmos do julgumen tl'. 

§ 2. • A todo o to.npo que o denunciado ou que; 
relado compareQ!l receberá o prcce:;so no 
iermos em que fo; encontrado e, ní u forma; 
ção da culpa não estiver encerr;uir.~. :podera 
roperguutar Ul:i testemunhos inqwridas em 
sm. amencia.-DELPm M\ollEmA. -MENDES 
PilllENTEL.-RIIJEIUO JUNQUEIUA. 

N.3 

Sub-emenda á. emenda n. I: 

D4ilpois da palavra eleição, ucorescente-se-Pfe: 
r~grapho. Do despacho deferindo ou ir: de 
nndo o requerimento haverâ rccm•so para a 
Relaç:ão. ' 

Sala pas scs!ões, 22 de junho de 1893.- PINTO 
DE Moun.A.-8. BA.nn.oso JUNIOR. 

N.4 
Só serão admittidas as appellações nos cri~es 

C?mmuns por parte dos promotores de ~us· 
t1ça, quando a pena applicada für tal o nao a 
que foi imposta, ou porque houve quntquer 
preterição de formtt.lidades substsnciaes ~os 
termos do Jecreto n. 582, o que será dec a• 
rndo no neto de interr;oslçã.o do recur~o. 

31i.}a das IJOSsões, 22 de junho ue 1895,-DR:SIDE' 
lliODE: MELLO. 

Ern disculisiio estns emendn11, conjrmc_?l· 
mente com o artigo, aubmettidos a votaçao, 
foram approvados o &.rligo e ll.':l tmendas. 

E1n discusf~ão os arts. 3.·,4.·, 5,' e 
6. ·, submettldcs á Vt)t\lção, foram approTa· 
do~. 

Ent dhtcussão o art. 7.•, foramoffere· 
Cld··ll es segUintes emendat: 

Ao art. 7. • : N.5 

Em v~:z de -60 ditu-diga.-90 dias. 

5alt\ dns sessõe3, 22 de junho de 1895.-Lurz 
00N7.AOA. DA SILVA.-Bl!l~JAMIN DE MACEDO• 
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N. 6 

Depois do art. 7. • accrescente-s~:-pé'.ragrapho 
unico.-A di6p0siQã_? de3te artigo é extensiva 
a todas as aaUS!l.fl nao preparadas e existentes 
notu&Imente no. eeoreta~ia do Tribunf>l, ob-
servado o prazo de 60 du1s dn da.tlll da pro-
mulgação d(l, presente lei. 

S~ltl das seiJSÕeS, 22 de junho de 1895.- GETU-
LIO DE CA.RVULIIO. 

Em di•cnsliJãO estas emendas, conjuncta· 
1nente com o -artigo, submettidos é. votação 
foram approvades o artigo e a emendn n. 5' 
sondo rejei!ada a de n. ô. ' 

J<Jro discussão o art. 8. ·, foi otfere· 
olda a. seguin\e emen 'a. 

N.7 

Ao nrt. s. • Em vez de 3 dias, diga-se-5 dias· 
-o mais como no projecto.-JvnNAL PENNA' . . 

:Ean dsiculilsão esta emendo, conju:ucta-
mente com o artigo, submettidos á votação 
foi este approvado e rejeitada aquelia. ' 

Em dilicusnão os arts. 9. • e 10, sub· 
mettidos á votação, foram approvadoJ. 

Em discusaão o n.rtigo 11, foi oll'erecida. 
ll seguinte emenda: 

N. 8 

Ao art. 1 L -Supprima·se.- CAY:ILLO SoARES 
FILHO.- RIBEIR) JUNQUEIRA.- BENJAMIN DE 
MACEDO. 

~m discnl!!lsão esta. emenda, conjuncta· 
mente oom o ar,igo, ~ubmettidos á votação, 
foi approve.do o artigo, sendo rejeitada a 
emend~~o. 

tEm discussão o art. 12, foram offere· 
oidas as seguintes emendas : 

'!I', 

.I 

. , ; ·r 
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N. 9 

· a tot~· Ao ~rt. 12 -Onde se diz- que reunir se_ 
lidada dos votos da commiEsão - dign~unis· 
que reunir a maioria dos votos da co 
são.-PINTO DE MOURA. .,) 

N. lO 

Ao§ l. •- Supprima·se,- DELFIIIM MortEIRJ\.• 

Ao art. 12. N. ll 

Mo:aEIJ.tJ\.· Ao § 2. ·-Supprima-se.-DELPHIM 

Ao art. 12. N. 12 

MOREIRA• Ao S 3. ·- Supprima-se.-DELPIIIM 
· ·nncta· Em discussão estas emendo.a, conJ tação, 

m~nte com o artigo, eubmettidos ó. v~enda.S 
fo1 approvado o . artigo com o.s de. ns 11 
de ns, 9 e 10, sendo rejeitadas as e ' 
e 12. 

i rrerecida Em discussão o artigo 13, fo 0 
a seguinte emenda: 

N. 13 
Supprima-se o art. 13.-PADRE PIO. 

' ·uncta• Em dlocunllüo esta emenda, conJotação. 
mente com o artigo, submettldos ó. ;ovado o 
!oi rejeitada a emenda, sendo o.pp artigo.] 

rrerectda Em discussão o artigo 14, foi o 
a seguinte emenda: 

N 14 
titulaS Naa acções divlsorins serão accei\os osesto.reiil 

de jru in re independentementr de respe· 
transcrlptos no registro da comarca 
otiva.-(s. R.). 

DESIPlil' Sala das sessões, 22 de junho de 1895.-
mo DE MELLO, • 

juncte.· E1n discufllsão esta emenda co~ote.çiiO• 
mente com o artigo submettidos á ·ettada. e. 
foi approvado o ·artigo, sendo reJ 
emenda. '· .,, .• ,~.-A 

o.lfeW En1 dlll!lcussão o art. 15, !oram 
cidas as seguinte~ a emendas : 
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N. 15 

Ao art. 15. Substitua-se pelo seguinte: 

Flca revogado o art. 30 da lei n. 72 de 27 de 
julho de 1892 que dispõe: csubsiste a compe· 
1encia dos escrivães de orphams para ns cau-
sas de divisão e de_marcação oriundas de par-
tilhas entre herdeiros, havendo menores, 1in· 
terdiotos OU ausentes. -CAMILLO SOARES FI· 
LIIO.-RIB!lilRO JUNQUEIRA. 

N. 16 

São da oompetenoia dos escrivães de orphams 
nas comarcas, em que ainda existirem estes 
tucciona.rios,as divisões e demarcações oriun· 
das de partilhas entre herdeirol, nas quaes 
sejam Interessados menores, interdictos e 
ausentes em maioria aos maiores. -DELFIM 
MoREIRA· 

:Em discussão eata.s emendns, conjunota-
mente com o artlgo, aubmettidos á votação, 
foram approvados o artigo e a emenda n. 
15, ficando prejudicada a de n. ~6. 

:Em dit!cussão o art. 16, fotam offreci-
dM mais as seguintes emendas : 

N. 17 

Accrescente-se onde convier: 
Artigo. O serviço da estatística juriiciaria do 

EstaJo será feito pela secretaria do Tribunal 
da Relação, de conformidade com o reapactivo 
regimento. 

Artigo. A secretaria da Relação, alem dopes-
soal existente, terá mais o seguinte: 

1 otilcial maior. 

1 official. 
2 otilciaes de julltiça • 

1 servente. 
Artigo. A nomeação para o provirrlento dos 

Jogares oreados no artigo antecedente se fará 
de accordo com a legislação ~m vlg?r· 

Artigo. 0.!1 funcaionarios da eecretnria terão 
os vencimentos da tabella annexu.. -JuvENAr. 
PENNA. . 

i' 

,1'·" jÍ 

~~ 
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TABELLA. A QUE SE REFERE O ARTIGO 

Secretario., ••••••••••.••• 
Otncial mnior ••••••••••••• 
Officites . •....•....•..•.. · 
Amanuenser: ............. . 
Porteiro ..•............•.. 
~ntinuo ................ . 
OtnciMs de juetlça ••••••.• 
Servente ....•...•........ 

6:000$000 
5:000~000 
4:000~ú00 
2:20( $000 
1:500.$000 
1:200.$000 
1:200$000 

960$000 

Sala das se~õe,, 22 de junho de 1895.-JuYE· 
NAL PRNNA., 

N. 18 

Accrescf~nte·se onde convier: 

Artigo. Esta loi entrará em vigor desde a data 
da sut:. publicsQão. 

Sala dall sessões, 22 d!! junho de 1895.-CAUIL-
r.o S0.\1.\ES FIL!lo.-Hmrmw JUNQUEIRA· 

Em dlseu~são estas emendes, conjug.ctd~ 
mente com o artigo, ficou a mesma. a ra pela hora. 

Em 2R, continuando a discus:ão do nri. 1~ 
e das respectivas emen1as, !ol ella encerr~d s 
e, submettidos á votação, foram npprova r~ 
o artigo com a~ emendas, sendo, a reque ; 
monto do sr. Rtbeiro Junqueira, destacada • 
emenda n. 17 para formar projecto ~m se 
parado, afim de soffrer terceira discussao. 

Appro!ado assim o projecto em segund~ d!s• 
cussao, foi remeUtdo á mesma commrssao, 
que o apresentou para terceira, em 26, com 
o a~gu!nte parecer e redscção: 

A c~mmissão de juatiçn oivll e criminal, a. qdu: 
fo1 prelleute o projeeto n. 68 com as emen a 
approvadas em ~egunda discussão, é de pa-
recer que p1sse elle á. terceira e seja appro• 
vado com a seguinte reda.cção, conforme 0 vencido. 

O Congresso Legislativo do E3tado de Minas Geraes decreta: 

Art. 1. • O rela.torio n.nnunl, de que trata 0 
art. 22 § 4.· do decreto n. 585 de 15 de 
marÇo de 1892, serà ncompanbado dos nccor• 
dama qua contenham ma teria importante e 
controver titia, com breve summarfo explica-
tivo da especle Julgada. · 

•\:. \ 
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§ l. · Para .~!lse et!eito, inrlicaJ:á o juiz rebtür, 
por ccca3Ja~ do JUlgamento, quo t>ejt\ o accor· 
dam roopect1vo copw.do, moJJciotmndo se na 
neta su& indicação. 

§ 2 • .' Es~cs accordam~ serão annua!mente Pll-
b!Icado~ P.olo gover.no. e rem~Jtti<!os tJ!J> fdhe· 
to~ nos JU1ZEJ8 de direito, i\.Ub"~ituto1 o pro-
motores de ju.:~tlça. 

Art. 2. • Dt1S petições de hab11as-corpus a pre-
sen~adas ao . presid~nte do '1 ribunal em 
deVIdos termo~, fara es<e ifUblícar pdt' lm-
prem.a O!ficial um extracto, {le modo que a 
publi~e.ção anteced!l. o julgamento. 

Art. 3. • Em cebO do adiamento, a pedido ou 
por ~tnuencia de serviço, s.:iríi.o na conteren-
cia ~eguinta julrt!>dos de preferencía d!:'ntro 
dr.s re;peotivas c!Mses os autos com dia que 
tiverem l!lido adiados. 

Art. 4. • Os cggra.vos serão julgndos antes dna 
nppellações da 4: classe; e tanto ellts c.•mo 
o~ recursofl criminaes serão distribuídos num 
relator e revistos pelos doi1:1 t\es~rnbargado· 
res que se lheB seguirem. 

paragrapho unico. Par!Y.. e~te fim, t~~ril. o rela· 
tor, Msim como cada um do~ revisores, o 
prazo de 24 hvrM, sendo rec<;bidos e entre· 
gues os auto:1 ~or co.r~!\. em proto.collo quan- , 
do a entregn nao comciulr com o dm de sessão 
à e~ tiver logar. 

Art. 5. • Das deciaões do Presidente sobre in· 
cidentee rel&tivos á interpretnçib do decreto 
585 e de~to. lei,haverá. recurso F•~'~<l'U. o tri-
bunal, e. requerimento verbal de qualquer 
d~sembllrg&dor. 

c>aragr~~<pho umco. E s~ recmoo !erá d~cidido 
ut\ meamt\ ses.&ão ou n~ Jmmediatt~ por m"io· 
ri~ de votos, inclusive o do pre~idente, que 
terá dons voto3 em c&;.o de empate, cousi-
gnando-~e na acta o que ror resolvido. 

Art. 6. • Em caso de embargos sf:ra feita. por 
todo o Tribunal t\ nwisiio dcs feito~:~ civeJs, 
qualquer que ~eja o valor d~:~. c:~~ ma. 

Ar:. 7. • Os autos que, dentro de 90 dias de 
cuo. entraria na seoretariro do Tribunal, nRo 
fcrzm preparados, Berão pelo prebidente de-
volvidos á 1.• instancia para os efi'eltos le-
gaes. 

I' Í, 

l ,: 

' ' J~ 
t 

·' 

:\ I 
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d·as sob Art. 8. · Dentro do prazo de tres_ 1:\s' ar-
penM di~ciplina.rea, os escrlvãe3 f~~ao tr! do 
tea intimação dos accordams e en mupri-
mesmo prazo e sob as mesmas penas c colll 
rão os desp1chos mandando OJ autos 
vista ás partes. 

d prazo Paragrapho unico. Quo.ndo dentro 0 
0 

ado 
deste artigo não for encontrado o ~dv âisto 
constituido procurador, lnrar-se- a 
certidão. 

- ad"O· Art. 9, • No interesse da lei e nao corode"e o 
gado de uma das partes litigantes, asos do 
proourador geral ser ouvido nos c · 
art. 24 n. lX do decreto 585. 

I r geral, já Art. 10. E' extensiva t.a proourat 0 .á. quan· 
quando passa. os autos com parec~r, Jsição dO 
do os recebe para emittil·o, a dtoPJ 
art. 2.· n. 3 da lei n. 17. 

. ·o da Gd· Art. li. As provisões para o excretei do ca· 
vocacta serão concedidas noa ter~ .suar que 
:pi~ulo 5. · do decreto n. 585, q~n \doS elll 
St~Ja o numero de o.dvogndos dlp olll 
direito existentes no. comarca. 

. . . ~w~ 
Art. 12. No concurso para. o provu:: entran· 

juizes de direito das comn.rcas de 1• ~e·b.a ao. 
ela, oonoluidas as provas, procede-r·egutnte, 
julgamento no mesmo dia ou no r nte que 
considerando-se approvado o pretenr~~siíO· 
reunir o. tn&.ioria dos votos da comm 

. o 
. 11ndnra. Art. 13. DA dissertação eecrlpta m tlol qtte 

presidente da commi&são tirar oopw ser' ptl' 
remettera ó. Imprensa Oficial plra 
bllcada. com o. poesi vel brevidade. 

• 10 crill1° Art. 14. O querelado ou denunmado ~rá pto' 
oommum ou de responsabilidade. ~ 

11
ndo·S6• 

OUI·ado para se ver processnr; constdr ou si 0 
porem revel si não for eneontr<.t 0 
sendo não comparecer. 

- b'Jide.de,si ~ Art. lu. Ncs proci:'~;~ROS de respons11 ' tos to\ 
querelado com o. re&poata e·dllcU~N~de, tet 
nar evidente a sua não orlmin[l. 'te tnde· 
O procedimento julgado improcedt TI unS• 
pendente de Inquirição de testernuu 

rocesso: 
AI·t. 16. São termo.~ essencia.es !lo lei p.I1· 

alem dos mencionados no art. 5: dtl dOS 
. prego. dO I. A citação inicial, devendo se~ 010

1
, 11ção . 

meios neceasarlos paro. a primetr<> c 
0 

dl o\til 
denunoindo ou querelado, incht~!Vú 
ção edital, quando estiver forngirto. · 
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§ 1. · Pendente o termo da citação edital 
que não excederà de trinta dias, poderá o 
juiz formar a culpa e, si o crime for afiao· 
çavel, proseguir nos termos 110 julgamento. 

§ 2. • A todo tempo em que o denunciado ou 
querelado compareça, receberá o processo 
nos termoq em que for encontrado e, si a for-
mação da culpa não estiver encerrada, po. 
derá repergnntar as testemunhas inquiridas 
em sua ausencia. 

II. O interrogatorio, depois da inquirição das 
testemunhas, a menos que a formação da 
culpa tenha corrida á revelia ou tenha sido 
o ceu citado para ser interrogado e não te-
nha comparecido. 

Art. 17. O art. 9 da lei n. 17 não abrange 
os casos de pronuncia ou condemnação em 
processo em que não se dê qualquer nulli-
dade substancial. 

Art. 18. So serão admittidas appellações nos 
crimes communs por parte dos promotores de 
justiçll quando haja engano na applicação 
da pena imposta ou quando tenha havido 
preterição de qualquer formalidade substan-
cial nos termos do decreto 582, o que será 
declarado no acto da interposição do re-
curso. 

Art. 19. Alem dos casos determinados no art. 
49 do decreto 582 de 8 de março de 1892, po· 
derá ser julgado em outra comarca o crime 
commum praticado por occastão de proce· 
der·se á alguma eleição. 

§ 1. • Do dEspacho deferindo ou indeferindo o 
requerimento, haverá recurso p(l.ra a Rela-
ção. 

§ 2. • A hypothese do § 3, • do artigo &upra 
não depende da. annuencia do ,.romoto:r de 
jus\iça., que não oMante será ouvido. 

Art. 20. Na.B ca.uaa.~ cíveis são admittidos em-
bargos de qualquer natureza. 

Àrt. 21. Fica. revogado o art •. 30 _da lei n. 72 
de 27 de julho de 1892, que d1spoe: csubsMe 
a oompetenoia. do.s . e!!crivães de o!pham,s 
para as causas de diVIsao e demarcaçao or1· 
undas de partilha. entre .herdeiros, havendo 
menore&, tnterdictos ou ausentes. 

:I', 

'! 

l 
~j 

'; l 
( .. ., .. 

~I : 

'~· ·, 

'(?'',>;."" :. .·''" 
' '' '. 

. _i •.. ·· ••. 
~-,,."···\·' 
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Art. 22. Esta lei entrarit em vigor desde 8 

data de sua. publicação. 

Art. 23. Revogam-se as disposições em con-
trario. 

Sala das com missões, 26 de junha de 1895. i(. . · .) 
RIBEIRO JUNQUEIRA.- CAMILLO SOARES · 
LI!o.-S. BARROSO JUNIOR. 

""""' .,. • d" - em <J8 fo· .oc.nt "'crcetra IRcussao, "" ' 
ram offerecidas as seguintes emendas: 

N. 19 
. d ala-Ao ~rt. 4.• paragrapho uuico. DepoiS n P

0 
de 

vra-rela.tor- accrescente-se:- o praz · 
48 horas. 

N. 20 
No 1\rt. 14 supprim9.m·se as pa1avras-•oxn:· 

mum ou-. 

N. 21 
Ao art. 18. Supprima-se. 

Sala das SMiões, 28 de junho de 1895.-SA.DINO 
BARROso JUNIOR. 

Em diacussiio estas emendas, conjunc!~· 
men~e com o projecto, submettldo~ á vot~~s' 
leram approvattos o projecto ~ eme roeÓ 
sendo, a requerimento do sr. Sabmo Bllr 

0
·e-

Junior, destacadas para. formarem um pra~ti· 
cto distincto as matarias contidas nos 
gos.de na. 1 a 6, 12, 13, 19,20 e 22. 

Ne~ta :data. foi remettldo o proj~cto com o r-. 
OIMndas a commi~são do redacçao, que,'inte 
tondo urgencia, o apres~:ntou com o lltgu · 
parecer e red11cção 1lnnl: 

· pre· A commis~ão de redacçíio de leis, a que fot que 
sente o projeoto n. 68 attendendo ao 

050 foi réquerido pelo depu'tado Snblro Barire .. 
Junior e approvado pelo. Cnmnr .. , é de ~ 0• 
ce~· que seja adopta.da a seguinte redacça. • 

o Coneresso Legi3Iatlvo do E~tado Je :Minas oe· 
raes decreta: 

Art. I.· O relatorioannual de que tratao:~tÓ 
2t § 4. • do decreto n. 585 de 15 de 111 ue 
cte 1892, será.ncompanhadr dos "cco~damsv~1 .. contenham materia importante e cont.ro e• 
tida. "rn bteve summarto explic:lt!vo dn rsP 
cio julgada. 
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§ 1. · Para esse effeito, iudicará o juiz relatcJ• 
por occii.Sião do julg.:lmento, que S9j:t o nccor~ 
dam respectivo copiado, mencion9.ndo-se na 
acta e~n. indicação. 

§ 2. · Esses accordams Aerão anuualmente pu-
blicados em folh~to pelo. governo e remetti-
dos o.os juiz~s d~ direito, substitutos e pro-
motore~ d~ JUSttça. -

Art. 2. • DM petiçõ~s de habeas-corpus apre-
santadnSl ao presidente do Tribunal, em devi· 
dos termos, (!1-rà este public~r pela lmprensa. 
Otllcial um ext~acto, de modo que a publica· 
ção anteceda o JUlgamento. 

Art. 3. • Em ca~o do a,;iament9, a uedido ou 
por atlluencio. dl'l serviço, serão n:J. ê~nftlren
cin eeguinte julgados de preferencia, dentro 
das respMtivas cb~ses, os autos com dw. que 
tiverem sido adiados. 

Art. 4. · Os aggr~vo3 serão julgados antes das 
appellações da 4." claste; o tanto elles como 
os rer.ursos cciminael serão distribuídos a um 
relator e revistos pelos dois des0mb~rgadores 
que se lbe seguirem. . 

ps.ragrapho unico. Paro. es3e fim, terá o rela-
tor o prazo de 48 e cad~~> um dos revisores o 
de 24 horas, =endo recebidos e entr~gues os 
autos por csrga era prococollo quando a eu .. 
trega uão coincidir com o dia de sessão e esta 
tiver logar. 

Art. 5, · Das decis~es.do preside!!-te sobre inci· 
dentes relativo1 a mterpretaçao do decreto 
585 e destl\ lei haverá recurso par!\ o Tribu-
nal, a requerimento verbal de qualquer des· 
embargador. 

p(l.l'agrapho unicg. Este r?curso. sHà decldidll 
na mesmr~, Re~sno ou na 1mmed1:~ta. por maio-
ria de votos, inclusive o .do presidente, que 
terá dois votos no caso no empate, consignan-
do se na neto. o que for resolvido~ 

f\rt. 6. • Em caso do embargos, ~erá feita. por 
todo o tribunal a revisão do3 leitos civeis, 
quniquer que ~J('ja. o va.!or da c:msa. 

t\rt. 7. · No concurso para o provimento de jui-
zes de direito das comarcas do primeira en-
trancil\, <lond Jidas ~:s provas, procflrier-se-ha 
no julgamento no m~smo dia o1,;1 no seguinte, 
consid11rando-~e npl)rova.do o pretendente que 
reunir o. maioria dos voto8 da commissão. 

'' :I' 
,'; I 

' 

.'; 

I 

r 
\: 
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I. 
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· _ . t mandará 0 Art. 8. • Da dissertaçao escr1p a ."fiel que 
presidente da commissão tlrar

1 
copia se~ pu· 

remetterá á Imprensa Officia par 
blicada com a :possivel brevidade. 

, . a dos no llrt. -,.~) Art. 9. • Alem dos casos determm 
0 

de 1892, 
49 do decreto 582 de ·· de març a. 

0 
cri· 

poderá ser julgado em outra co1pa.dce proce· 
me commum pra.tica.Jo por occnsiao 
der se a alguma eleição. 

·. deferindo 0 
§ 1. • Do despacho deferindo ou 10 a relação. 

requerimento haverá recurso pa~a 
49 

do de-
§ 2. • A hypothese do § 3. • do ar ··a do pro· 

ereto 582 não depende de nnnutent~ será ou· 
motor de juetiça, que, não obs a.n • vido. _

0 iveis sera Art. 10. A's sentenças em cansas c natureza. 
lldmitUdos embargos de qualquraesde adata 

Art. ll. Esta lei entraràem vigor . 
de sua publicação, · 

. - :n contra· Art. 12. Revogam·se as dispos1çoes e rio, 

. de 1895.-Sala das commissões, 28 de JUnho FARI!· 
PINTO DE MOURA.-BERNARDES DE 

' 
- ounie[ll Em dlscu•suo a redacç~to 1 appro· 

2 de julho, submeUida â votaçao, fo projeoto 
Vnda e remettido na mesma d~ta 0 

29 
sendo 

ao Senado, sob n. 20, por offiCio n. iio 'sob~· 
por essa Camara remettido n sanc~unicaç!lo 
62 em 11 de julho, segundo ar 0.0~ dat!l.. feita por officio n. 43 da re er1 

Snncclonado 

LEI N • 133 DE l7 DE .JULHO DE 1895' 

' . trOIB• Crea du~s escolas 1!-0cturnas de in· no sr. Juvennli•enna c ou 
strucçao primaria para 0 sexo lrnir·se, 
masculino, seudo uma na cidade Apresentado em 27 de, rnaio, foi ~ !mp~m 28, a 
de S. José de Alem Parahyba e sendo dispensada n segunda leJtura. FilhO· 
outra na. cidade do Pomba, requerimento do sr. Camlllo Soaies 

31 sub· Em pr·imeil•a dlscu~s:.1o e~ern~ttidO 
mettldo á votação, foi approvado .e que o 
á commissão de lnstrucção pu!J5l~:junh0· apresentou para segunda, em 2 

- 8 dejn: Ern segunda dls(~uss'-';o, emrnendaS • 
lho, foram ofl'erecido.s as Eegumtes e 
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N. 1 

AO art. 1. • Accrescente-se-e uma do sexo fe· 
minino n& f~~obrica de tecido do Bom J.esus de 
Agua Fria, districto do 1tinga, município de 
Arassuahy .- IGNACIO MuaTA. -RoDRIGUES 
CIIAV:&S. 

N.2 

Ac~rescente-se onde convier : 

Artigo. Fica creada uma .escola nocturnalMe 
instrucção primaria no districto do Tabo-
leiro Grande,munioipio da cidade de Sete La-
goas. (S. R.). ~~ 

saln. das sessões, 8 de julho de 1895. - TnEo-
piiiLO MARQUES.-.CARLINDO PINTO. 

J!illl discul!!são estas emendas, conjuncta· 
mente com o projecto, submettidos á votação, 
foram o.pprovados e remettidos á mesma· 
commissão, que o apresentou para terceira, 
em 11. 

grn terceil"a discussão ein 12, sub· 
mettido á votação, foi approvado e remettido 
á commissão de redacção, que o apresentou 
em 17, com o seguiu te parecer e redacçã.o 
final: 

c: A commissão de redacção da leis, á que toi 
presente o proJecto n. 69, deste a_nno, é de 
parecer que ~eJa approva.da a segumte reda· 
cção tinal : ' 

o Congresso do E~ta.do de Minas Geraes de· 
cre'ta: 

Art. 1. • Ficlm creado.s ,duas escolas noctur· 
nas de instrucção primaria para o l!lexo mas. 
culino: uma na cidade de S. José de Alem 
parabyba e outrl na cidade do Pomba. 

§ 1. ~ · Fica oJ."eada uma escola nocturm~ do 
sexo feminino u fabrica de teoidos do Bom 
Jesus d'Agua Fria, districto do hinga., mu· 
nicipio do Arassuahy. 

§ 2. • Fica cread.a uma esnola nooturna no dis. 
tricto de Ta.bole1ro Grande, município de Sete 
Lagoa3. 

Art. 2. · Revogam-se as disposições em con· 
traria. 

sala das commi~sões, 17 de julho de 1895.-
PINTO DE MouRA.- CAMILLO PxtA.TES. 

.·1' 

I I, 

' : ~ 

l 
.l 
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-o final, Etn disens~i'to a Jl•ed.neç~ en~ados o 
nesta data, visto tere!_D stdo di~~~mento do 
lnteraticio e a lmpres~ao, n r~;re. votação, 
sr. Pinto de Moura, eubme~t a a roject, ao 
foi approvnda, sendo rernllt~tdo 0 ~ de 18 de 
Senado, sob n. 41, por officw n. julho. 

PENDE DE DELIDERAÇÃO DO SENADO• 

~utorisa o Presidente d,) Estado a Do st·. Juvenal Penna e . outros. 
subYencionar annualmente com . . rimir-se, 
a quantia de 5:000$000 o Asylo Apresentado em 27 de maio, f~t .a 1~P em 28, a 
do Mendigos da cidade de Juiz 8endo dispensada a segund>lte

8
nure; Filho. 

de Fora. req~erimento do sr. Camlllo oa 

• . - em 17 de Ern prhneh·a du"e~t!'is~o rovado e 
julho, enbmettldo á votaçan, Co! app e con• 
remet Cid o a commissão de o~Qamento tas. 

No 
' SEGUNDA DISCUSSA • PENDE.DE PARECER PARA 

ou-1895 71 Crea as seguintes cadeiras ruraes Do wr·. Nunefoi! Pinbeh•o e de instrucção primaria: h·o!oil, 

1895 72 

I 

. ·mir-se, Em Miguel Rodrigues, Barro Bran- Apresentado em 27 de maio, foi a IIDP~~ 28, a 
co, S. Gonçalo de Vbá, povoados sendo dispensada a segunda leitura FilhO· 
do município de Marlanna; em requerimento do Pr. camlllo Soares 
Ribeirão, povoad~ do municip!o , . _ 

3
1 sub· 

da _Ponte Nova, d!Strioto da 01- l~m Primeira dlscus•ao emem;ttido 
darte; e umo do sexo masculino met tido i>vota<ão.IOi appro vadoe r q 

0
eo 

' no Esmeril, município de Our.o á commhião de instrucção publlcatado em P~eto. refundiu no projecto n. 99, npresen 
8 de junho, · 

on· Crea as seguinte~: cadeiras de in· Do ~•·. lJlonvenuto Lo.ho e ~trucção primatin, t.r·o~. 

. imir-so, No munlciplo de Mariana, distri. Apresentn.do em 28 de maio, flli a Jmpr 
cto ·de S. Caot&no, uma em S. tendo gegundaleitura em 29. 
Lu!, d" Aguno Claras contra _ 19 de 
no Ponte do Gama. . lOm (>rlmclt•n discussu~ em rovndo 

. . junho, aubmettido á votação, _fot nppão pu-No dli!riCIO ~~ Comnrgo,, dom... o remettt•io á commts,ão de •_nstrurç !31. 
mo ~?unicipto! uma no Ioga:: de· blica, que o refuM!u no prrJecto n. 
nommndo -lliC:~.s-; e no distri. apre~entado em 25 do junho. cto do F'orquim, tambern do 
mesmo município, uma no Iogar 
denominado-Fernnndes. I 

,.· 
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Crea. as seguintes ca.deirss de in- Do sr. Gustavo §errão e outros 
strucção primaria: . Apresentado em 28 de maio, !oi a. imprimir·SE' 

No município de Janu~~oria., tres do tendo segunda leitura. e:n 29. ' 
sexo mosculino nos Iog11res de· · nominadcs- OlhllS d'Agua, Mil'!· JEtn primeir·a di!l'Clllil!'lão em 19 de 
~ões e Geraes, districto do Am· junho, submettido a votaçii.n, roi npprovado 
,aro. S. João das Míe5Õ·~s e S. e remettido a commis~ão de instrucção pu• 
Cnttano do Japoré. blica,quo o refundiu no projecto n. 131, ur1

rl· 
sentado em 25 de junho. 

No municlpio rle S. Frnnclso0, uma 
do ~exo masculino, no districto 
de S. Romão e outrn. no distri· 
cto dt1 Conce!ção da Vargem; e 
uma escola nocturna p!J,r& o ~oxo 
feminino na tL~brica do Beribery, 
município de uiamantina. 

Torna extensiva. aos professores e :Oo sr. nucno D1·andão. 
lentes do Gymnasio Mineiro e 9 • • • • ; Escolas normaes a disposição do Apresantado em ~9. de maJO, f01 a Impnmir·se, 
nrt. 4. • da lei n. 100 de 23 de tendo segunda. leitura em 31. 
julho de 1894, revogando nesta • parte 

0 
art. 199 da lei n •. ~O ~nt pl"imei._.a dJscnssa_o, em 6 de ju-

de 26 de novembro de 1891. nho, ficou elltl·encerra~a. e adwda a. votação por ($lta de numero, VIsto terem-se retirado 
do recinto algum srs. deputados que se acha-
vam incompatibillsados para tornurem parte 
na. votacíio, prevalecendo o mesmo motivll 

.. 

nos dias 7 e 8. , 
~nt 10. su~met.tido á -yo~ação, foi a.pprovo.-

do e remett1do a commt~sao de constituição, 
legislação e p~deres, que o apresentou para 
sE-gunda em 19. 
~1n sc;;uuda discussão, em 21 foi 

otrerecida a seguinte emenda: ' 

Sl'b,tituam~se a~ pal-avras- GymMsio e Kco-
i!IS Norme.es -pel!Jo - t?sta.duaes - ; o ma1s 
como eetá no pr Jjecto. 

sala. •ias ses~ões, 21 de junho de 18\E. - LUiz 
GoNZAGA· 

~n• discussão fstn. emenda. conjuro~a.· 
mente coJil o pr<'jecto, submettidos a vota-

. dio, !oram approvado~ e remett1doil n me•ma 
con·tniesíio, que o apresentou par!\ terc~·ira, 
tm 25, com o seguinte parecer e redacção: 

A commissão de C'Oo~tituiçãr.•, legislação o -po· 
deres, á Que foi presente o projecto n. 74 d'l. 
camara, é de -parecer qu11 o n.es!llo J'as:•e á 
terceira discU~8ãO e seja. &doptado com a se-
guinte redacção, cotf'orm"' o vencid > em te· 
gunda discus~ão • 

1 

:.1 

I· .. 

. ·r 
,: •' ·<i 

! _ __, 

. ·, 

I~ 

·~,·...A 
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O Congresso Legisla ti v o do Eatado de Minas Ge· 

raes decreta : 

Art. I.· E' extensiva aos professores e Ie~tes 
ei!toduaes a disposição do art. 4. • da lei ~· 
100 de 23 de julho de 1894, revogado nes a 
parte o art. 199 da lei n. 20 de 26 de no- !i 
vembro de ISIH. 

Art. 2.· Revogam-ee as diiJposições em con• 
trario, · 

Sala das commissões, 25 de junho de I8:J5. -
DELPIIIM MOREIR.l.-:- BENJAMU.I DE MACEDO• 

Em tet•ceira discussão, em 2 de ju· 
lho, foi otrerecida a seguinte emenda : 

No art. I.· depois da palnvra .ces~~duaes,.-: 
occrescente·se ce escrivães do JUdiCial e no 
tas:.. (S.R.). 

Sala das sessões, 2 de julho de 1895. - CAR-
LINDO PINTO, 

En1 discussão esta emenda conJun-
cta~ente com o.projec&o, tlcou ella encerrada 
e adiada. a votaçao por falta de numero. 

Em 3, -aubmettidos á votação o pr0jectod~ 
emenda, rot esta rejeitada e approva a 
aquelle, fazendo declaração de voto, quanto 
á emenda, o sr. Ignacio Murto. 

Approyado o projecto, foi remettldo á coy;-
mlssao de redaocão, que, obt~ndo urgenc a' 
o apresentou redigido afin&l na mrsma da~ o' 
sencto dispensados o intersticio e a 1m pressa~~ 
a,!lm de entrar imme:iiatamente. em dlscu 
tao, a requerimento do sr. Pinto d.e Moura. _'i,\ 

Em discn~são n reducçi'tO onn!~ 
subtLettida á votncão roi approvt~.da e r 
me\tido o projeoto no Senado, em 4, so~~~~ 
26, por oficio n. 31, sendo por e,, te 1 e me rn-
á. eancção sob n. 64 em 17 se(l'undo a co da 
municação lei ta por officio ~. rh da referi data. 

@a.nccionndo 

LEI N. 130 DE 17 DE JULUO DH 18115. 
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-
Autorisa o Preiidente do E~tudo Do 8r. Del!lliderio de 1\lello e 00• 

a desf\ender até ~ que.ntia de t.ro•. 
4:000$000, pela verba - obrns public:ts -p!lra a conclusão das Apre~enh.do em 29 de maio, toi n imprimir·ae· 
obras do ho:~pib.l de cu'idade de tendo segunda. leitur& em 31. • 
S. Se bttatião do Paraiso. · ~Ul primeh.:a ~i8c~61§âo, em 19 de 

junho, ~nbJ!lettldO ."' yotnçao, foi o.pprova:!o e 
remett1do!a oommi!llW.O de orçamento 0 con-
\al. 

PENDE: DE PA.:a.EOJlR PARA SBGUNDA. DISCUSSÃO, 

Crea. a.s seguintes co.deiras mixtoJ Do sr.· Augusto Clementino e 
lle instruoQão prlm10rla: outros. · 

No Ribeirão de Areia, dlctrioto .de Apresent11.do em 20. de maio, foi n imprimir-se 
S. Scb:~.stião dos corrontcs e no . tendo segunda. leitura em 31. ' 
Mundo Velho, d!lltricto do Rio · Verm~lho, t~mbas no munictpto ~m ]lrirooi~a discu.~são, em 19 de do Serro . junho, submettldo á votaçao, foi a.pprov~tdo 

' e remeUido à oommissão de in~trur.ção pu-
Em Poções, dittricto do Jequitibá blica., que o refl!ndiu no projeoto n. 131 

município de S0te ugoas; apresGn~ado em 25 de junho. ' 

Em Jabotict.tubu, didrioto do 
Ipiraugo., munioipio do Cur 
vello; 

Em Capocir~ Grande, distrícto de 
Ss.ntn Anna do Onço., município 
de Pito.nguy; 

Em Cachoeira. Grande, diitricto de 
Ma.t.tosinho!!, mun\ciplo de !:')anta 
Luzi o. do Rio dM Velhas ; 

Em S. Sebt~.:.1,1tio dM Flores, mu• · 
nioipio de Abaethé ; 

Em Contagem, municiplo da Ditl· 
1~e.n\int\. 

181)5 77 E.to.belecn quo 0 impoato d0 novo~ Do mr • .Juvennl Pennn. 
e velhos direitos, incluído no pro . . . : . :r;orcional, e:egundo di':põ~ 0 art. Apres~ntado em 29 ~e ma.10, f01 a lmpr1m1r.se, 

S. t.- 22 

1. • do decreto n. 598 de 1. • dP tendo ,egunda leitura em 31. 
dezembro de 1892, é dovülo pela • tramferencl~ de immoveiB si· ~Ul pr•mei_rn disc~ssló.~) em 6 de ju-
tundos no Estado, pela cond· nho, s~bmettldo ~ ~otaça•~, fOJ approvado e 
t~1ição de hnothec:J.Çou outrc~ remett1do à commtssao de orçD.mento e con-
lnus re!\eS por e.ctos inter "i"os, . tas. 
h titulo oneroso ou gratuito, c coutem outras disp~siçÕ!lS. PENDE DE PARECER PARA SEGUNDA DISCUSSÃO 

,, •,,,.·. 
' 

] 
I, 

j 
\ 

l 
·'' ,I 

I 
I 

q .. 
·~ 
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1895 78 . • d C rvalllO e Crea \lma cadeira mixta. de m- Do ~r. Getulio e a • 

strucc;ão}lrimeria no povoado - outros. 
Lugoinha, dlstricto da. União, : . . lmir-se, 
muniCipio de Cuethé, e uma do Apresentado em 29 de maio, fOI a Impr 
sexo- mll.Sculino no ba.irro do Pa· tendo ~egunda leitura em 31. 
quetá, na cidade de Guanhiies; _ 19 de 
trAnsfere para o arraba.lde do !Em primeira discu~sa?• e:rovado 
Tinoco, na cidade de Caethé, n junho. submettido á v9taQI\o,. !oi ap ão pu· 
cadeira mixta. do Bahú no dis\ri· e remettido á commissao de m~trrc~ t3l, 
cto da cidade; e converte em mi· blicn, que o refundiu no prOJeC 0 • 
-,:ta 11. escola do ~exo masculino apresentado em 25 de junho. 
creada no povoado de Santo An-
tonio, ditmieto da cidade de 
Guanhãfs. 

1895 79 Eleva 11.4:000$000 os auxilies an· Do ~r. Raul Penido e outros• 

1895 80 

nuaes aos hoep1taes de Ouro . rimir·se, 
Preto e Barbacena. Apresentado em 31 de maio, foi a .1mbp 

tendo tegunda leitura em l de JUn °· 
. _ 5 sub· 

Em primeira discuto~sao, em ~ttido 
mettido á votação, foi approvado e rae: que o 
á commiasão de orÇI\mento e con . ho 
apresentou para rJOgunda, em 9 de JUl • · 

' • _ l7 sub· 
Em !llegunda dtHCnHsuo, em r:met-

me\tido á votacão, foi approvado p~esentou 
tido á me•ma oommis~ão. que o a 
para terceira em 19. 

P!NDE LE TERCEIRA DISCUSSÃO 

d . . • uJtua•n, ~hntem ns uns cadeiras de in- Da commi~siio de ug•••c 
11

es. 
strucção primaria no. colonia in· colonlsa~iio, terras o bosCJ 
digena de Itambncury, subordi· . ir-te• 
nadas á dlrectoria da mesma co Apresentado aro 31 de maio, foi a Imprim 
lonia e á inspectoria de terras e 

10 
de 

colon\sação,e eleva OR vencimen. Em primeh·a dhu~ussão, etn 
0
;ado 

tos elA cada um dos profe~1mres junho, aubmett\do a votação, foi npPE
0 

pu· 
a. 800$000 nnnuaes. corrond•l as e remettido á commiss&o de instrucça 
ue&pezas }leia verb.\- Coloni•a· blica. 
çãc. 

~o 

PEI'{DE Dll PARRCliR. PARA SEGUNM. DISCUSSA 

1895 81 A lHe credltfl até a quo.ntla do na. Commi~ .. ão de ob~nH publi· 
300:000$000 para a tonstrucção cas vla~ão rerrea &. 
ue e11tradas ao rodagem, que li- i pri· 
guem est~.>r,;Õe3 da &. de F. Ba- Apresentado em 31 de mato, foi a m. 
h1a e Mmus A S. MigUel do Je- mir-se. 
tmhonha " aos munJCiplos de ::: de 
Mmas Novas e S. Jdio B'-ptista, Em primeira discust~iio etn dO e 
auto!'l~ando o governo n apph· junho submettidó à votação Col approva pre· 
c.~· para ea1e fim o saldo da re- remet'tlcto ó. mesma commJs!ão, que 0 '\nte 
celts • sentou pa.rasegunda, em lO, oom o segu 

pl)recer: 

:. 

\ 
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A oommissíio de obras publicas, viação ferrea 

etc., tendo á vista o projecto n. 81, já ap: 
provado pela oamara em primeira discus-
são: 

Considerando que as estradas de rodagem con· 
ste.ntes do projecto vão ligar os municípios 
do norte do Estado ás estações da Estrada de 
Ferro Bllhia e Minas, contribuindo para 0 
desenvolvimento não só da 'riquez& dos mes-
mo~ municip1og, como tambem do trajecto 
desta via terrea, na qual tem o Estado em-
pregado ropital elevado, que convém tornar 
reproduclivo; . 

Couiiiderlln lo que o Estado, quando garantira 
juro~ ao Mpltal empregado na Bahia. e Minas 
e posteriormente estendera a ella os favo-
res rla lei n. 6! de 24 de julho de 181)3, ti-
nllo. em vista tazel·a servir aos diversos mn· 
n!cipios da zona septentrional do . Estado. 
actualmente della segregados por falta de 
·vias de oommunicsção; é de parecer que seja 
approvado em segunda discussão o projecto 
n. 81 e que passe á terreira com a mesma 
redacçíio. 

Sala das commissões, 10 de junho de i895.-
E. OTTONr.-SrLV.A. FoRTES, com restricção.-
NUNES PINHEIJ!l.O, 

g
01 

ieegunda discussão, em 20, esta· 
belen-se ella por artigos. 

EJÚ discussão o artigo I. •, submettido 
á votação, foi approvado. 

g
01 

discussão o artigo 2. •, foi offere-
oida a seguinte emenda: 

N. 1 

subititua-se o art. 2. ··pelo seguinte, ficando 
o 2.· como 3.·. ' 

Artigo. A mesma antorisação fica concedida 
ao go,•erno para. mandar construiX' estradas 
de rodagem psra. os municípios de Grão Mo-
gol, Montes qta.Tos, S~linas, Diamantina, Rio 
pardo, Boa Vtsta do tremedal, S. Francisco 
e Janua.rin., elevando se a verba. til 800:000$, 
a qual sera despendida em exercícios succes· 
vos.-(S. R.) 

Sala dos ses8ões, 2Q de junho õe 1895.-CA· 
NILLO PRATES,-M,&NOEL DA SILVA. 

I 

,.i 
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\ 
I 

Em ·discussão esta emenda, conjunc~a· 
mente com oartigo, submettidos á votaçao, 
foram approvados, fazendo declarac;ãoM de 
votJ, por haver nssignndo com restricc;ao 0 

parecer respectivo, o ar. Silva Fortes, 
Approvndo o projecto em seounda discussão, 

toi remettido com a emend~ á mesma com-
misEão, que o apresentou p:tra. terceira em21, 
com o seguinte parecer e redacc;ão: 

A commis~ão de obras publicas ú qual foi prde-
sente o projecto n. SI, de Í895, npproYO. 0 

em SPgundo. discussão, com emenda, apre-
senta·o para terceiro. disct.ssão com a se~ 
guinto redacçiio : 

O Congt·esso LegitJlativo do Esto.'lo de Minas 
Gerao3 decreto. : 

Art. 1. • Ao Presidente do E~tado O na aberto 
o neceBsa.rio credito até á qu!)ntlo: •le 300:000$ 
pam o. construcção de estradcs de rodagem 
que liguem estações da E~tro.da de Ferro · 
Bahia e Minas a. s. Miguel de Jequitlnhon~a 
e aos munic!pios de Mina!l Novas o S. Joao 
Baptisto. 

Art. 2. • Fic1 igualmente o governo autori~ 
sado a mandar construir estradas de roda 
gem :pa.ra os municípios do Griio Mcgol, M~f' 
tes Claros, Salinas Diamantina, Rio perJ o, 
Boa Vish do Tremedal, s. Frr.ncisco e a; 
nuaria, elevo.ndo-se a verba o 800:000$000, 
qual sorú. despendida em e:x:oroicioil suecos~ 
si vos. 

Parsgrapho untco. Para eose fim, fica o go-
vc_rno nutorisado a npplica.r o ~aldo da re-
celta. 

Art. 3. • Revogam-ee ns diS11Cnições em con· 
trario. 

So i& das commlssões, 2l.tle junho de 1895. ~ . 
1 

., 
SILVA FORTES. -E. ÜTTONI.- NUNES Pl 
NIIEIRO. 

E!n terceira. diHCU!>1nuo, cru ~ ~~ 
JUlho, foram olferecidna as segulD e 
emendas: 

N. 2 

Em vez d.ns ralo.vras - elevnndo·3e n verbnll 
800:000~ - dlgo.-uo: reduzindo-se o. verba a 

. 200:000:ji000 .. 

Sala das s"s~õas, 6 do julho do Wa5. - NUNES 
PlNIIEIRo. 
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N. 3 

Depois de Januaria. - diga-se: despendendo se 
para is>O a quantia. de 500:000$000 ern exer-
cícios successiV'OS. 

Sala das sessões, 6 de julho de 1895. - ·E. 
ÜTTONl; 

Etn discussão estos emendas conjuncta-
rnente com o projecto, submettidos á votação 
nominal, a.requerimento do sr. Epaminondas. 
Ottoni, to1 approvado o projecto com a 
emenda n. 1, rtcando prejudic').da a de n. 2. 

Fez declaração de V'oto o sr. Wenceslau Braz. 

Appro!o.do o proj_ecto, foi remettido á com· 
mi>sno de reda.eçao, que o aprmentou, em 9, · 
com o seguip.te parecer e redacção final : 

A commissão de redncção é de rarecar que se 
adopte para 10 projecto n. 81, do cúrrente 

. anno, approvajo em terceirl\ discus~ão, a se-
guinte redacçao final: 

o Congresso Legislativo do Estado de Minas Ge· 
raes decreta. : 

Art. 1. • Ao Presidente do Estado fica aberto 
0 

nece'isario cred}to até a. quantia de 3·Y):COO$ 
para a construcçao das estradas· de rodagem 
que liguem estações da Estrada de Ferro Ba-
hia e Minas o. s. Miguel do JequHinhonhr:. e 

l 
aos municípios de Minas Novas e S. João Ba-
ptista. 

Art. 2. • Fica igu!'llmente o governo a.utori~ · 
sado a mandar construir estrlldv.s de roda· 
gero para os municípios de Grão Mogol, Mon· 
t~s Claros, S1linas, Diamo.ntinu, Rio Pardo, 
B01t Visttl. do Tremedal, S. Frt\ncUlO e .Ja.-
nuaria, despendendo p'lr9. este fim em exer-
cicio3 successivoa a verba de 200:000$000. 

pa.ragrapho unico. Para. o cumprimento do. 
preRente lei é o go~erno autoris~\do a appli· 
caro saldo d;:~ rece1tl. · 

Art. 3. • Revogam· se as disposições em con-
tr!lrio. 

Sala das commi,~õcs, 9 de julho de 1895.-Ro-
Dmau:ms CIIA. vEs.-CAMILLO PRA.TE3. 

. . 
~~n disct.ussiio a re<lacção final 

em 10, foram oiferecidas mais a:J seguintes 
emendas: 

''•o. I ·';t 

;.1 . 

,,·, 
i' 

.I . 

. ! 
·l 
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N. 4 

Substitutivo á redacção final : 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Geraes decreta : , , ·~ 

Art. 1. • Ao Presidente do Estado fica aberto 
o credito de duzentos contos de reis para 
construcção de estradas de rodagem nos ~u.· 
nic!pios de Arassuahy (S. Miguel do JequJ~\· 
nhouha), Minas Novas, s. João Baptista, ~r~~-o 
Mogol, Montes Claros, Salinas, Diamantma, 
Rio Pardo, Tremedal, s. Francisco e Janua-
ria, ligando os tres primeiros á estrada de 

/ 

ferro Bahia e Minas. · 

Paragrapho unico. Para execução da present~ 
lei, fica o governo autorisado a despender 0 
saldos da rE>cetta, em exercícios successivos, 
até a referida verba. 

Art. ~· • Revogam• se as disposições em con· trar10, 

Sala das sessões, 10 de julho de 1895.- FARIA 
LoBA TO. 

:w. 5 

Substitua-se o art. 2. • pelo seguinte: 

Art. 2. • Fica igualmente o governo autodri· 
sado a mandar construir estradas de ro a· 
gero para.os municípios de Grão Mogol, Mon· 
tes Claros, Salinas, Diamantin", Rio Par~~· 
Boa Vista do Tremedal, s. Francisco e • 
nuaria, reduzindo-se a verba a. 200:000$000, 
a. qual será despendida em exercícios suo· cessivos. 

Sala das sessões, 10 de julho de 1895. - CA· 
IIULLO PRATRS,-RODRIGUES CHAVES. 

Em discussão estas emendas oonjuncta; 
tnente corn a redacnão final submettidaS 

- · ... • d Fa· v_ornçao nominal, a. requerimento o sr. 
4 ria Lobato, foi aJ>provada a emenda n. ' 

sub~titutiva, em geral, da. redacção, flcan~~ 
PreJUdicadas esta e bem assim a emen n. 5. 

Fez declaração de voto o sr. João Pio. 
~o Approvada a emenda substitutiva da redacça 

iln&l, foi remettido o projecto ao Senado, exn 
li, sob n. 31, por officio n. 39. 

PENDE DE DELIBEHAÇÃO DO SENADil 

'· \ \. 
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Crea. um~ cadeira de instrucção ruo sr. CarJindo Pinto e outros 
P~1m~r1a. na Piedade do Barreiro, • d~~~l ~cto de Jabotica.tubas, mu- Apresentado em 31 de maio, foi a imprimir· se 
mc1p10 de Santa. Lizia uo RIO das tendo segunda leitura em I.· de J'tlriho ' 
Velhas. · !E.n1 primeira discussão em w sub 

mettldo. á _yotac~o, foi a~provocto'e rem~tti 1i~ 
á con;umssao de m·trucçM publica, que 0 re· 
rundu~ no projecto n. 131, apresentado em 
25 deJUDhO. 

Crea. as seguintes cadeiras de in· Do sr. Franefo1·t. 
strucção primaria: . . · Apr€1sentado em l. • de maio, foi a imprimir-•e 

Uma no. povoa.cão do Senl10r do tendo segunda leitura em I.· de junuo. · ' 
Bomlim do Urupuca, districto d' Agua Boa, município de Minas :Eill pJ"i~eir!- di~eus!!õ!ão, em 19, sub-
Novas; tre~ no.s segmntes povoa· ~ettido !1 !otnça?, fo1 approvado e rernettid() 
dos :-Burtty,Lagoinha e canoa· a commts~ao d~ mstrucçao publica, que 0 re-
brava, sendo esta no distrlcto <!o fundiu no proJecto n. 131, apresentado em 
Brejo das Almas e as duas pri· 25 de junho. 
meiras no da Montes Claros, 
todas no município deste nome; 
e uma no bairro do Ponte do 
Simão, suburbio da cidade de 
Montes Claros. 

84 'Autorisa o Presidente do Estado a Do sr. camiJio Prat.es. 
reorganisar, desde jà, a secre· taria da Agricultura, distribui o· Apreientado em 1.0

• de junho, foi a imprimir-se, 
do as actuaes secções JlOr duns tendo segunda leitura em 3. 
~irectori~s, uma dos qunes super· • • • _ mtendera o serviço de obras pu· Elll praroe•r,:- d~seus!!!uo,em 5, sub· 
bllcas e industrias e a outra cs mett1d0 .á. _q·otaçao f01. ap_p!ova.do. e remett ido 
~ttinentes á viação ferre~ e fiu- á coromtsao de constttmçao, legtslo.ção e po• 
vial, creando um Iogar de pri· deres, que ~apresentou para segunda em 10, 
meiro otllcial para 0 expediente com o segumte parecer e emendas: 
coromum ás duas 1Hrectorias. . ~ . . ~ . A comm1ssao de const1tmçao, legtslação e po-

deres, á qual foi presente o projecto n. 84, 
deste anno, é de parecer ;j_Ue s~:>ja elle submet· 
ttido á segunda discussão e approvado com 
as seguintes emendas. . 

N. 1 

~o art. 3. ·-em vez de-elevando a 8 o nu-
mero delles- diga-se- elevando a 10 o nu-
mero delles. 

N. 2 

Ao me11mo artigo, in fine -em vez de 9:000$-
diga-se 8:000$000. 

' ~ I ' 

:I 

''
1i'l 

1 

.í 
.l, 

' j 
I 

l 

1 
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N. 3 

Art. 4. ·-em vez de-com a mesma organisJ· 
ção das nctuacs-diga..se -com a organitaçao 
da actual eegunda secção. 

N. 4 

Accrescente.ae o seguinte: 

Art. Para execução desta lei, tlc!l, desde já, 0 
governo autorisa.do a abrir credito. supple~ 
montar, com as formalidade3 pre•criptas nde 
art. 18 da lei n. 2314 de li dfl junho 
1876, ás rubricas dos ns. I e 3 do § 3· do art. 
2.o da lei n. 107 de 24 de julho úe 1894. 

S&la. dna seesõas, IO de junho de 1!~9;1.-Auau~· 
TO CLEMENTINO.-DELFB! 1\ICREJRA,-:-FRE • 
TAS CASTRO. 

E.m segunda discussão, ern 12,, c~~
Junctnmente çom as emendas da cJmmtssa ' 
ell'ectuou·se ella por artigos. 

Em discusl!oJão os artigos I> o 2.·, sub~ 
mettldos á votação, foram appr,Jv .• dos. 

IErn discussão o artigo 3. •• com 11! 
e~endns de m. I e 2, tl~ou ello. e:'c~rradn 
admda a votação, por falta. ds llUtnero. 

Em discua~ão os nrtlgog 4. · e 5. ',co~ 
o.s emendas de ns. 3 o 4 ficou a mo3tna e 
cerrada e igualmenteadÍada a votação. 

Em 1')', submettidos á votc.ção os artigos 3~ 
4.' e 5.·, com as respectivas emendas, rora 
com estas npprovados. 

Approvado o proj~oto em segunda Jiscu~sã_oó 
foi remettido com ns emendas Ó. COil'lliiSSila 
de orçamenb e contas, que o.nprJsento~ par e 
terceira, em 18, c:~m 0 s~<>uinw partcer redacção: n 

A commlssão de orçamento, ó. qne foi presen: 
o projecto n. 84, deato o.nnrJ, npp ova..do e e 
segunda dhous-ão, é de parecat• qu.., seJa ell 
subm~ttido ú. te1•celra discu3.:iio o t•IJPI'OVIld~~: 
redlgtdo conforme o vencido orn st'gunda 1 
cus~ão. 

O Congrosao Legislativo do Estado de, MinaE Oo· 
raes decreta: 

. \1 

~ : 
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Art. 1. • Fica. o Presidente do F.st11.do autori· 
S!ldo a reorganisar, rlesde jà, 8 Secret~ria da 
Agricultura, distribuindo as actuo.11s secções 
por duas directorias, uma do.s quaes superin· 
tenderá o serviço de obras pubHcas e indus-
trias e a outra oa attinenteil á viação ferrea e 
fluvial, ficando creado um legar de primeiro 
oficial para o expediente commum ás duas 
directorias. 

Art. 2. • Com a nova organisação fico,rá extin· 
cto o logar de consultor techuico e creado 
mais um logar de director, com oa mesmos 
vencimentos do actual. 

Art. 3. • Fica igualmente o goveno autorisado 
a reorgo.nisar tJS actuaes circumo(ll'i pções de 
obras publicas, elevando a lO o numero 
dellas e fixando aos respectivos engenheiros 
o vencimento annual de 8:000$ 

Art. 4. • Fico. crcada no repartiç[o de terras e 
colonisação maia uma secçã~, c~m n. l)rganisa· 
\•ão da actual segundasecçao, a qu~l Htcum-
btrá especialmente o serviço de d misação. 

Paragrapho unico. Os eropregadr)a d11. nova sec· 
ção serão nomeados pelo governo, indepen-
dente de concurso. 

Art. 5. • Para a execucão desta lei fica, desile 
já o governo autoriaado a abrir credito sup-
plementar, com aa formalidatle3 prescriptas 
no art. 18 da lei n. 2314 de 11 de junho de 
1876, áS rubricas dos ns. I e 3 do § 3. • do 
art. 2. • da lei n. 107 de 24 de julho de 
1894. 

Art. 6. • Revogam-se as disposições em contra-· 
rio. 

sala das commissões, 18 de junho de 1895.-
A. CLEMENTlNO.-MENDES Pn.IENTEL. 

'EIIl teree!ra discussão, em 26, sub· 
mettido á votação, foi approvado e remettido 
á commissão de redacção, que, obtendo ur-
gencia., o apresentJu na mesma data redi· 
gido afinal, sendo dispensados o interstício e 
8 

i:npressão, afim de entrar immediatamente 
em discu~são, a requerimento do sr. Pinto de 
Moura. 

~Jil discussão a redacção final 
submettlda á votação, foi approv"'da, send~ 
remettido o .projecto ao Senado em 27, sob n. 
16

1 
por oficio n. 27. 
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1895 85 Crea. cadeiras de itistrucção prima· Do !'Ir. August.o Clement.inO e 

ria, mixtas, em Santa Cruz do out.ros. 
Jacaré, districto de s. Sebastião . ri· 
das Corrente~, município do Apresentado em 1. • de junho, foi a llllP 
Serro, e em Taquarassú, distri mir·so, tendo segunda teiturs. em 3. · 
cto de Pinheiro3, município do 

11
ub· 

Pira.nga. Etn JWimeh•a di8CU8siío em 19, ntt· · 
métttdo á vot8,ção. foi appr~vado e rei ue 
tido á commissão de instrucçao publl;:nt~do 
o refundiu no projecto n. 13!, apre. 
em 25 de junho. 

1895 86 Conc,de. o auxilio da 8:000$COO ao no st•, Desiderio de :MeJlo. 
colleg1o uberabense, em uma. só . ·ropri· 
prestação. para. a conclusão de Aprescntaao em 1. • de junllll, fol ~ 1 
suas obras. miNe, tendo Eegunda leitura em • 

_ ~:; sub· 
Enl primeira discssno em ";emet· 

mettldo à votação, foi approvado e s que 
tido á commlsaãode orçamento e contD ' 
o. apresentou para. segunda em 17 • 

· _ 21 sub· 
Em segunda discussno, em éttidO 

mettido á votação, foi approvado e r::U para 
á mesma commissõ.o, que o o.presen · 
terceira em 3 de julho. 

g sub· Em. t.ereeira. discussuo. em ~ttidO 
mettido á votação, foi o.pprovl.ldO e r~:entou 
il. comrnissão de redacção, que 0 a.p redacção 
em 10 com o seguinte parecer e 
final : 

. esente o 
A co~missão.de· redacção, á que fo1 ~~e pare· 

proJecto n. 86, do corrente anno, seguinte 
cer que seja adaptada como final i a. 
redacção: 

O Congresso Legislativo do Esto.do de :Minas 
Geraes decreta : 

·t con· Ar~. 1. · Fica conoedido:o auxilio de 0~~ con· · \ 
tos do reis ao collegio uber&bense P3 ão 
clu~ão de euss obras, em uma EÓ pres\~~is~do 

Ptregrapho unico, Fica o governoo.ubll -in· 
a despender esst\ quo.ntia pela ver 
etrucção publica. . - 8 eJil 

Art. 2. • Ficam revogadas as disposlçoe 
contrario. 1895 -

Snla. uus CJilliD!SSões, 10 de julho de ' 
' RODP.lGUES CUAVES.-FARIA LODATO• 

_ o.nol 
Etn discussão u t•educçno "adl\ 

em ll, submettidll. á votação, fol ~>PP~~ eob 
e remettido o projeolo, em 12, no Sena ' 
n. 33, por otncio n. 42. 

PENDE DE DELlDERAQÃO DO SENAD0 • 
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87 Auto:risa a mesa da Cama.ra dos Dos srs. Ribeiro de Oliveira e 
Deputados a f11zer, sem prejuizo Desiderio de Mello. 
do pessoal existente, a reforma 

88 

na reorganisação da. secretaria, Apresentado em 1 de junho , f,1i a imprimir.se 
de modo a melhorar o respectivo tendo segunda leitura em 3. ' 
serviço, comervando a disposição contida no artigo 30 da resolu· Em prilneira discussão, em 4 sub· 
ção n. 5 de 8 de julho de 1893. mettido á votação, foi approvado e remetti· do á commissão de policia, que o apresentou 

para segunda em 5. 
JEan segunda discussão em 6 sub-

mettido a votação. foi approvado e rerr'tettido 
á mesma commis~ão, que 0 t>.presentou pua 
terceira em s. 

!Etn terceira d hocussão, em \0 sub· 
mettido á votação, foi approvado fi rem~ttido 
á commissíio de re.dacção, que o ·apresentou 
redigido afinal em 11. · 

:Em discussão a redacção final 
em 12, submettida á votação, foi approvada' 
sendo publicada na mesma data. ' 

RESOI.UÇÃO N. 7 DE 12 DE JUNHO DE 1895. 

Em ~O de julho, em virtude desta re· 
solução, reorganisou·se a secretaria, expe-
dindo·se o respectivo regulamento. 

Orçl a receita e ftxa a despesa do Dn coromissiio de orçamento e 
Estado para o exercicio de 1896. contas· 

Apresentado em 3 de junho, foi a imprimir-se. 

J!jan primeia•n discussão. em 5, sub· 
met\ido á 'lotação, foi approvado e remettido 
~ me·.lmn. commis~áo, que o apresentou para 
segunda em 6. 

I 
l'}ro. (,.egnndn dis~utosão, em 8, esta· 

beleceu·se ella por artigos. 
Etn .. u""cus§âo o art. I.·, a requeri· 

meu to do ~sr. Bueno Bro.n!ão, vcltou ~ pro· 
jecto á com missão, noiando-2e a discussao por 
24 horas, a qual o a.presentou, de novo, pa.ra 
segunda em 10. 

Ean 11 continuando em dl~cussão o att. 1. ·, 
submettldo á votação, foi approv~do. 

E•n discui!Jsâo o art. 2. ·, forllm oilere· 
cida.s as seguintes emenda~ : 

i• 

' . 

' 

~~ ... 
/ .· >· \ ·, :: 
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N. 1 

Art. 2. • Ao n. 17 (b; do § 1. • accre~cente-se.; 
Asylo de Diamantina -2:000~000-(ler n. lO de 1894). 

N. 2 
aat Ao mesmo )laragrapho accrescente se o. 

1 
n.~o· 

-auxilio para illuminação das esco ~~894) 
cturnas (lei n. 106 de 26 de julho de. 7:680$000. 

N. 3 

Ao n. 29 do mesmo paragrapho nccrescente·~~ 
no11 termos da lei n. 50 de 30 de junho 1893. 

N.4 
Ao § 3. • do art. 2. • n. g accrescente-se =; 

St>ndo 20:000$ para uma linha, ligandota da 
norte com a do prolongamento da E~ ra 
de Ferro Central do Brasil entre as cidades 
do Serro c Curvello. 

Sala das sessões, 11 de junho de 1895. -J·!; 
BRANDlo.-AAUGUSTO l CLEMENTINO.- MEN 
PIME~. 

N. 5 

Ao§ 3. • n. IX do art. 2. •, dlga.se : 20:000$0: 
parar o prolongamento da linha telegrap~!e 
da cidade de Arassuahy ó. Boa V h ta do • 
medal, passando por Salinas e Rio Pardo. 

Sala das sessões; 11 dQ lanho de 1895. - M'A· 
NOEL DA SILVA.. 11 

N. 6 

Ao n. 9 do § 3, • do art. 2. ·-nccrescente·se-;; 
afim de serem construídas no mesmo teroP

1
• · \ 

· ns linhas. que partem de Contendt.ts e ee ~ 1:_ 
gem ó.s Cidades de s. Francisco e JanuarJt\ 
e eleve-se a verba a 70:000$000. 

N. 7 

Ao n. 14- accrescente-se: inclusive 5:000$dO~ 
como auxilio á publicação da cRevista In u trlab. 

Sala das sessões, li de Jnnho de 1895. - 0 : 
PRATF.s.-E. Ü'l'TONI.-CoNI~GO ALVES.-0US 
'l'AVo ~ERRÃ.O.-FERREIRA TINOCO. 
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Ero discussão estas emendas, conjuncta-
mente com o artigo, submettidos á vota-
ção, foi approvado este com as emendas de 
ns. 1, 2, 3·e 7, sendo rejeitadas as de ns. 4 e 
5, e retirada, a requerimento de seu autor a 
de n. 6. ' 

Ero discussão os artigos 3. ·, 4.• e 5 • 
submettidos á votação, foram approvados.' ' 

Ero discussão o art. 6. ·, foi offerecida a 
seguinte emenda: · · 

N. 8 

Ao art. 6. • Depois das palavras-armamento 
para e Brigada Policial - diga Ee :- abrindo 
credito supplementar á rubrica n. 23 da lei 
n. 107 de 26de julho de 1894, lettra g-,éli· 
mlnando·se as plllolavras- fazendo para esse 
fim etc.-até o final do artigo. 

Saladas sessõ2s, 11 de junho de 1895.-J. BUENO 
BRANDÃ.o,-MENDES PIMENTEL.-A. CLEMEN· 

. TINO. 
Ero discussão .esta emende., conjuncta· 

mente com o artigo, submettidos á votação, 
toram approvados o artigo e a erp.enda. 

Ero discussão o art. 7. ·, submettido á 
votação, !oi approvado. 

Em discussão o artigo 8.·, !oi oiierecida 
a seguinte emenda: 

N,9 

Art. 8. • Substituam·se as P!l'laras -não exce· · 
dendo de 9 °/~-pelas segumtes :-fixando-as 
em 9 °/o• 

Sala daS sessões, em 11 de junho de· 1895.-J. 
BUENO BRANDÃO.-A. CLEMENTINO.- MEN· 
DES PIMENTEL• 

Ero discussão esta emen~a, conjunc~
ment.e com o artigo, submett1dos á votaçao, 
foram approvados. 

Ero dtscusBão o artigo 9. ·, submettido 
á votação foi approvado. 

Em diecus~iio o &rt. 10, foi oiierecida mais a · 
seguinte emenda: 

I I', 

' I: 

.. '', .1. 

,, 

·.·. \1 
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l 
i 
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N. 10 

Ao art. 10. Substitua-se pelo seguinte: 
. do a abrir Fica o Presidente do Estado auto~Isa . atê á 

desde jã. um credito extraord!narw occor· 
( quantia do dez mil contos de r~Is ànr~ei 

0
, 3 

I rer â3 despesas com a execuçao a os da ul· 
de 17 de dezembro do 18.93, nos ~ermpara esse 
ti ma parte do art. 5. ·, pod~n ° •sarJas, 
fim fuzer as operações de credtto neceú~o ou 
não excedendo os juros de 6 •f, 00 a do 

0
' pa· 

applicar os saldos da receita. (Mantl 
rugrapho unico). 

. 1895.--J. Sala dns sessões, em I I de Junho de MENDES 
BUENO BRANDÃo.-A. CLE~IENTINO.-• 
PIMENTEL. 

njuncta· Em discnssüo esta emen?a, c.o votação, 
mente com o artigo, submettJdos a n"rapho 
foram approvadcs n emenrta e o P~~ t> sendo 
unico do artigo e prejudiccdo e~ • 
apresentada a seguinte 

DECLARAÇÃO DE VOTO 
d rojecto Declaro ter votado contra o art. lO 0 !I despesa 

n. 88, que orça a receiia e fixa a 
para o exercicio de 18!16. 

tado au· Por este artigo fica o Presidente do E~nario de 
torisado a abrir um credito extraord~ s despe· 
dez mil contos de reis para occorrer ':tal e o 
sns com a construccão da nova capir 

0
'weu 

dever me impõe a obrigação de n~ga 
voto para a approvacão desse credito. 

d algum Este voto, porem, não significa de mo. d~nte dO 
falta de confiança no nctual Pre81 mesma 
E~tado, :pois, a minha opinião serà a fosse o 
em qualquer occ1sião e qunlqterdq~stado •. 
mineiro que dirigisse os destinos o 

qua· Mergulhan:Io demornãamente o olhar 0~ wo· 
dro do nossa vida e fixando por algu\s ra· 
mentos a nossa attenção sobre os vari deixar 
lnos do ~erviço publico. não se .pode ntes e 
cte reconhecer que despesa~ mn1s urge enso 
inadiaveis reclamam as nossas vistas etfr da 
que, nesta~ condições, não se pode tra 
constraccão de palaoio3 e avenidas .. 

· seJII'" A la\'oura do nosso Estado, que tem sidO wen· 
pro a alavanca dos grrmdes emprehenrl uwa 
tos naoionaes, atr11.ve~sa actualmen ~o ES" 
quadro. doloro~a e de brios os pontos 
tado surgem queixas e reclamações. 

I 
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Hl fllltl) de trabalhadores, ba falttt de dinheil 0 

ha til.ltt\ de contl.ançil., ha grande de~InilZt>lo n~ 
serviço de transporte e o deaanimo é geral. 

Esta verdade é assignalada pel•)S orgams da 
imprensa, peles deputados nos tribunaes das 
camarit~ e ta.mbem P·)r aqU\llles Que ~e 
acham na direcção dos negocias do E~tlido. 
E nestr.s condiçõeH, e noss•J tlever, ·~ntes cte 
tratar rla construcção dL\ nova CO.Fital1 tudo 
fazer. em baneficio da lavoura. . 

Na zona do norte a crísn é desmimadora e 
todas as nossas vistas devem co:~vet•gírl para 
aquelle abençoado recanto r.o t. rrão mineiro 
onde estão tambem depoaltadai a~J <·>~peran: 
ças do E;tado. . 

Antes de tudo, cumpre ao legislador mineiro 
prccur,\J.' por todos os IDl'ios real bar o grande 
pensamento politico de estre1tar os vmculos 
da communhão mineira, supprimin,lo as ctüs-
tancia.s que nos separam da região do norte. 
Urge, como diz o illustrado Ministro da Agri· 
cultura, prolongar para o norte do Estado a 
estrada de Ferro Bahia e Minas, faz9ndo com 
que esta es~rada chegue quanto antes a Theo· 
philo Ottoni e se prolongue para Arassuahy. 

Cumpre ainda ligar por meio de estradas de 
ferro as diversas cidades r.o norte e, a&sim 
procedendo, teremos contribuido para o en· 
grandecimento do Estado de Minas, teremos 
evitado o despovoamt'lnto de uma região opu· 
lenta, teremos, emfim, como aind~ diz o 
mesmo Ministro, vivificado pela circulação as 
riquezas incalculaveis que all1 se acham en-
thesourad&s. • 

Antes, po~em, de ver reali>ado aste tcntamen 
patriotico, não posso concor·re1• com mt~u voto 

·para a construcção dt~ t.ov~~o cJptt<li. 

Antes de vots.r este credito, eu des>java tam· 
b!lm que tra.tassemos da alltnnç,t corn o Estado 
do Esprrito Santo, pois de~·erno:i procurar 
uma sabida que as~egurt~ a independenCJa do 
nosso commercio. E s:. m~ute a~pois de sa-
tisfeita esta asp1ração, dtJVia-se 'ratar de es· 
colha do lccal para a nova c~pita . 

Na zona da matta, as cidades mais importan· 
tes estão isola.l• s pelas e.pl :em ias e comple-
tamente deopovoadas. Os moraciores lltsta 
zona estão em Jemanda de outra.~ paragem, 
onde· possam viver mais tranquillamente. 
Não é, pois, justo e nem human1tari.• que se 
trate da construcção de pnlaoios lU X UI;: os, 
deixando os nos,os irmãos nas gt\l'l'IH! ua 

·.~r .. 
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·I 
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Ih spar-morte. As cadeas do E~tado !ião ve 0 rança 

dieiro~, onde absolutamente nao ha segu 
e nem garantia alguma. 

· ran• E' to.mbem este um serviço inadiav21 e J ne-
des aerão as despesas que ~e fa.:ao. ntes da 
ceesario que tratemos deste servtç? a a con· 
con11truoção da nova capital, P01\.brlr as 
tinuar como vamos, seria melhor ·- dei· 
portas das prisões e dizer aos. pre~o~do pelo 
:x:em estes Jogares e podem ~r vda.,a hutnani· 
mundo, pois o crime é a v1da a 
dada. · 

d despe· cumpre, finalmente, antes de trataf ã~ re!Ilu· 
sas de luxo, nr o modo pelo qua 11 rores· 
nerados os fnncoionarlos pu bllcos, os~~ per .. 
sores e magistrados; os profe&sores naaubsis· 
cabem nem siquer os meios pa

1
r
1
a aé Dluito 

tencia d11o vida. O ordenado de es não dà 
diminuto e em algumas localidade.~ 

90 
pois, 

talvez para aluguel de casa. pen ~enci· 
quo deviamos tratar da melhora t~~trucÇáo 
mentos e preparar o povo pela sena· 
para tornai-o, na phrase do mustrad~ capi· 
dor Costa Sena, digno de habitar ess 
tal ideal. ·., 

cess!lrl"' A magistratura não gosa ainda da ne ão !Illll 
independencia, pois, os maglstr~dcs 8 Dles!IlO 
remunerados e muitos não . po[Jem e de 
educar seus filhos. Antes de tratar:nerar 
construir nova capital, cumpre. rer~ues são 
devidamente os magistaados, potds, direito e 
representantes da lei, sacerdote!! o 
o direi to é a alma da Republica • 

ttender Alem destas considerações, cumpre 11
0
s acha· 

ainda para a epoca anormal em quf n a!Il ac· 
mos e não é conveniente que ee aç 
tualmente despesas de mero luxo. 
. ats i!Il· Diz um brasileiro distincto : c nem F cção de 
postos, nem emprestimos novos, re' u ue ~e 
des:prsas, economia:-tal o programma ~es dO 
impõe na nctualidade aos repre;entan 
poder publico.~ 

tendo De pleno accordocom estas palavr~a.1 :-ve se 
que a construcção da nova ceptta 

1 0 
con· 

fazer num prazo maior e não po c} z !Ilil 
gresao votar desde j~A um crt-dlto do de contos. 

. I dfgoa Ouro Preto talvez não seja uma captt.a té boJe 
do Eitado de MinO.Il' fiM o tem sidO a veJO 
e poderia ainda ser' por ~lguns armos. ue· 
com verdadeira tr!stez1. o •·st•,do u. qu!e r~sas 
rem reduzir esta clpita.l cheia do gt~ bOJe. 
tradições e que tem sabido hourat·a Jll 
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Para. mim, a construcção de uma nova ca-' 
pital não se pode fazer tão repentinamente 
na quadra actua1 e um doloroso t'ever me 
obriga a votar contra o credito para estas 
despesas. 

Saltl das sessões, 11 de junho de 1895. - FER-
REIRA TINOCO. 

Em discussão o art. 11, submettido á 
votação, foi approvado. , 

Approvado o :rrojecto em segunda discussão, 
foi remettldo, com as emendas, á mesma 
commiesão, que o apresentou para terceira 
em 12. ' 

Em terceira discussão, em 17, fo· 
ram otl'erecidas as seguinte5 emend~~os : 

N. 11 

Art. 7. • Como se ach9. redigido até ás pala-
vras:- Estados Productores-, omittmdo-se o 
que se segue até ás palavras outros Esta-
dos -inclusive; finalisando-se como està no 
artigo. 

Sala das sessões, 17 de junho de 1895.- AGos-
TINHO J, PEREIRA • 

N. 12 

No'art 7. • em vez de- até 300 reis por 60 
1dtogrammas, diga-se: de 200 reis por 60 ki· 
Iogrammas ou tracção de 60. 

Sala das sessões, 17 de junho de 1895.-RIBEIRO 
JUNQUElRA.-RAUL PBNIDO.- FREITAS CAS• 
TRO. - DELPIII:M MoREIRA. - PINTO DE 
MoURA· 

N. 13 

Ao art 2 · § 1. · n. 21, lettra b, supprima·Ee 
desd~ a' palavra -installação-!lté o final do 
período, reduzindo-se convementemente a 
verba. 

Sala das sessões, 17 de junho de 1895.- S. BAR· 
ROSO JUNIOR. 

Em dbcussão estas emen<!as,conjunc!a-
mente com 0 projecto, submett1dos á votaçao, 
foro.m rejeitadas, sendo nppro~ado este e re-
mettido á commis~ão de re?acçao, que o apre-
sentou em 19, com o segumte p:necer e re-
dacção final: 

J I '~ 

. ',·; 

,I I \1 , 

'I 1 ,, 
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( 

· · o to! pre· A commissão de redacção de leiS a qu receittl e 
~ente o projecto n. 88, que orça. o. 896 é de 
fixa a de?pesa. pnra o exercício de I ·nt~ re· 
parecer que seja. approvcda a !legui 
dacção : 

tad de .Minas , \ O Congresso Legislativo do Es o ·' 
Geraes decreta : 

i oeraes Art. I·.· A receita do Estado de M nas a uan· 
p!l.ra o exercício de 1898 fica orçJ.da_n d&s be-
tia de 16.055:160$000 e Ee compora 
gr.intes impo~tos e contribuições: 

§ I.· Imposto sobre generos 
de exportação •••••••• •••• 

§ 2. • Idem sobre generos de 
consumo de fora do Esta<: o 

§ 3. • Idem do sello ....... . 

§ 4. • Idem sobre contractos, 
novações e prorog~ções de 
contractos referentes a em-
prezas privilegiadas •••••• 

§ 5.· Passagem e.n estradas 
de ferro particulares •••••• 

§ 6. • Multa por lnfracção do 
leis, regulamentos e contra· 
c tos •••••••••••••••••••••• 

§ 7. • Sello de heranças e I e· 
gados, inclusivo I "/o de 
transmia~ão em linha rccta 

§ 8. • Cobrança da divid~ 
n.cti v a ••• .•••••••.•••••.•• 

§ 9. • Imposto de nferltão do 
8~1 •.......•.•••••...•.. ~. 

§ lO. Ronda extraordinarla 
e juros de divhelros dOFO· 
sitados em blncos ......... 

8 11. Rendn da Imprensa 
OtrtciaJ ••••. •••••••••••••• 

§ 12. Producto d'l venda do 
terras devolutas do Estado 

§ I~. Reposições e restitui-
coe~ •..•..••......•••..... 

§ 14. Juros da quatro apo-
llces ........• , •.......... 

12. I00:000$000 

I.600:000$000 

I.000:000$000 

40:000$000 

z;;o:ooo$0oo 

40:000$000 

460:000$000 

I0:000$000 

70:000$000 

80:000$000 

260:000$000 

:w:ooo$ooo 

20:000$000 

160$000. 

" \ \ I 
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§ 15. Taxas do matriculas e 
annuidades pa~tas pelof:l 
a.Inmnos nos estabelecimen-
tos de instrucção •••••••••• 

§ 16. Renrlo. dos terrenos 
diamantinos ••..•••••••••• 

§ 17. Imposto sobre o ouro, 
inclusive 2,5 "/• sobre a 
renda de companhias de mi· 
nora.ção .............•.... 

55:000$000 

10:000$000 

40:000$000 

Total................... 16.055:160$000 

Art. 2. • Dm·ante o me~mo exercício, fica 0 
Presidente do Estado autorisa<.io a despender 
r. qua,ntia de 16.011:797$355 pelas tres Se-
cretarias de Estttd .. , conforme o;; se~viçoa es-
pecifl.c;).dos nos seguintes pal'agra.phos: 

§ },• SECRETARIA DO INTERIOR: 

1. Subsidioao Presidente do 
Estado .....••............• 

II. Despesa com illumin&.ção 
do palacio ••••••••• , •••••• 

lll. Subsidio aos sen~dores. 
IV. Pessoal e expediente da 

fJecretaria do Senado; sendo 
3:000$ parl\ compra de ob-
jeotos de expediente e 
2:400$ para n!uguel do pre· 
dlo •.•.••• •.. · • · · • · · · • • • • · 

V. Subsidio aos deputados. 

VI. Pessoal e expsuiente da 
~eoretar!fl, da ce.mara dos 
Deputados, sendo 6:700$000 
p:>-rtl cxpadiente •••• ~ •• ~ •• 

vn. Ajuda do custo aos s:.~· 
natlores e deputados ...... 

Vlti. Apanh~Jmcnto do3 de· 
bates .•. , ......••...••.... 

IX. Pe~soal di!. secrettJ.ria do 
Interior ...•..... ••··•····· 

x. Expediente da mesme. ee~ 
cretaria ..... · · • · • · • · .. · • · • • 

30:000$000 

2:4.00$000 

88:320$000 

33:704$000 

176:640$000 

42:000$000 

36:000$000 

30:000$oOO 

126:820$000 

16:000$000 

·.\' 

, "I 

. 

;t ! 

'·", 

·: 
I 

.. I 

'• 

A:-
,.\ 

t 

_......~, ..... : 
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XI. Magistratura e justiça do goo"'nno I .587: oFJV Estado ........••.•..•....• 

XII. Pessoal e expediente da 57:!60$000 
repartição da policia .••••• • 

XIII. Carcereiro e pessoal da 
cadeia da. cap-ital. ••••••••• 

XIV. Diligencias policiaes •••• 

XV. Soccorros jlublicos ••••• • 

XVI. Auxilias a hospitaes .de 
Ouro Preto, Montes Claros, 
Grão Mogol, Itablra, Dia-
mantina, Pitanguy, Sabará, 
Santa Luzia, Sete Lagoas, 
Baependy, Barbacena, S • 
. João d'EI-Rey, Lavras, Cal· 
das,Marlanna, Passos, Aras· 
suahy, Ouro Fino, Theophilo 
Ottoni, S. Gonçalo do Sapu· 
cahy, Paracatú, Curvello, 
Serro, Mar de Hespa.nha, 
Pará, Tm·vo, Bomtlm, Rio 
Preto, Cdnpnnhn, Ponte 
Nova., Formiga. e Leopoldina, 
a 2:000$ para cada. um ; 
5:000$ ao ho~pita.l de aliena· 
dos de s. João d'EI-Rey e 
2:000$ a cada. um dos hoapi· 
taes de Diamantina., Itablra 
e Ponte Nova (lei n. 107). 

XVU, Subvenções: 

a) Aos collegios: 
De Itnbxra ....... 4:000$000 

De Marianna. ~ • • • 4:000$000 

Do S. Bom Jesus 
de Mattosinhos •• 3:000$000 

b) Asylos·e semina.-
narlos: · 

Semino.rio de Dia.· 
ma.nttna. •••••••• 5:000$000 

Aeylo do Marian-
no. •••••••• 2:000$000 

< de Barbace-
na •••••••• 2:000$000 

« do Juiz do 
Fora •••••• 2:000$000 

42:920$000 

15:000$000 

50:000$000 

75.000$000 

Il:000$0ÜO 
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« de S. Fran-
cisco,em S. 
João d!El-
Rey.. • • • • • 2:0003000 

« Recolhimen-
to de or· 
phams an-
nexoáCasa. 
de Caridade 
de S. João 
d'El-Rey .. 2:000$000 

c de S. Luiz 
de Caethà. 5:000$000 

Seminario de Ma-
rianna. • • • • • • • • • 5:000$000 
Asylo de Diaman· · 
tina (lei n. 107}. 2:000$000 

c) Do Externato Mu-
nicipal de Pitan-
guy.. .. .. • .. .. .. 5:000$000 
Gymnasio Baepen· 
diano... • • .. .. • .. 5:000$000 
Instituto Munici- , 
pa.l do Fractal. • • 5:000$000 

27:000$000 

15:000$000 

XVIli. Su bvencão á Faculdade 
Livre de Direito........... 70:000$000 

XIX. Assistencia a alienados 
no Hospício N11cional...... 6:000$000 

xx. sustento, vestuario e 
curativo a presos pobres.... 450:000$000 

XXI. Instrucção publica: 
a) Instrucção primaria, inolu-

sivé 60:000$ aos dez inspe· 
otores ambulantes......... 2.663:800$000 

b) Despesas comas dez escolas 
normo.es, inclusive aluguel 
de casa para ás mesmas, 
installaçio das escolas nor-
maes de Cataguazes, P1 uso 
Alegre e Jannaria e auxilio 
de 15:000$, a cada uma das 
escolas normaes municipaes 
de Tres Pontas e Barbacena.. 805:600$ÓOO 

c) Externato do Gymnasio Mi· 
neiro ................••.. 02:400$000 

d) Internato doGymnasio Mi· 
neiro ........•..... • •.... 110;200$000 

j·. 

:! . 

i 
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e) Eecola de Pharmacia ••••• 

XXII. Sustento de alumnos e 
do peseoal interno do Inter· 
nato do Gymnasio Mineiro. 

XX!II. Forç1 publica: 

a) Pessoal Ja Brigada PoH-
cia.l ••••..•• • ••.•••••.•• • • 

b) Etapa pnc. 2.600 praças, a 
1$530 na media .......... . 

c) Fardamento para 2.600 pra. 
çns, a 150$000 ........... • • 

d) Aju,la. de custo a officiaes 
em diligencias •••••••••••• 

e) Gratificação a reengojados, 
t~ 100 reis .........•..•.. · 

f) Compra de anlmaes, forra· 
gern, equipamento e arrea· 
mento ...............•.•• 

g) Aquartelamento, enterrn-
mento, expediente e luz .. 

XXIV. Saude publica ....... 

XXV. Despesa com o expe-
diente de eleiçõQs esto.dull.es 

XXVI. Eventuaes ........ .. 

XXVU. Subvencão no Lyceu 
de Artes e Ofllcios de Ouro 
Preto ......•...••.•...• • • 

XXVI!l. Impressões e publi· 
cações na Imprensa do Es· 
tudo •..•.•••...••••••. · •• 

XXIX. Aux:lllo nos hospícios 
do alienados de S. João 
d'El·Rey e Diamantina, 
50:000$000 a cada um, ncs 
termos dn. lei n. 50 do 30 
de junho 1e 1893 ........ 

XXX. Auxilio para lllumtna· 
ção das escolas noturnas, 
(lei n. 105 de 26 de julho 
de 1894) •••••••••••••••••• 

-
91:400$000 

50:000$000 

1.518:300$50° 

I ,451:970$000 

390:000$000 

5:000$000 

10:000$000 

93:440$000 

70:000$00° 

60 :oo'o.$ooo 

5:000$000 

10:000$000 

5:000$000 

120:000$0°0 

100:000$0°0 

7:680$000 

lo'Jwi;i54$5Õo 

. \ 
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§ 2. 0 SECRETARIA DAS FINANÇA!!: 

1. Pessoal da Secretaria ..... 116:020$0CO 

!I. Expediente ............. 14:000j;OOO 

m. Juros e amortização da 
dividt~. fundada do Estado. 860:1360$000 

IV. Porcentagem a oollecto· 
res o escrivães ............ 225~000$000 

V. Despesa com a fiscalisação 
especial de rendas internas 
e externa.~ ..............• 88:000$000 

VI. Pessoal de recebedorias. 193:000$00(} 

VIl. Porcentagem a eatradas 
de ferro e alfandegus pela. 
tt.rrecada.;ão de rendo.s .... 690:000$000 

VIII. Expediente e aluguel 
:'I 

da caS!J,S p11.r., recebedorlas 22:000$000 

r:x.. Juros de eropt'estimos de 
orphams e de dinheiros de· 
positados para fianças de 15:000$000 e:x.actores •...•.•.•......• 

I. 
·: \ I 

x. Custas judieis rias em pro· 
cessas crimes ...... •• ..... 180:000$000 

XI. pasf:ogem em estradas 
de ferro e telegrammns ofll· 
cia.es •• •••.•••••••.•••.••• 40:000$000 

xn. Imprensa Ofllcial. •••• 264:000$000 

XIII. RestituiÇões o reposições 10:000$000 

l.IV. Exercícios findos ...... 60:000$000 

XV. papel p!>ra. talões e im· 
pressão de estampilhas •••• 6:000$000 

X Vl. A}Y.lsentndos e reforma.· 
dos ....•. ·····•·· • · · · · • • • 

295:9!~$855 

xv II. Administração dos ter• 
ren~ s diamantinos ........ 7:620$000 

xv IH. Eventua.ee ••••••••••• 4:000$000 

XI x. publicações e impres• 
E ões na Imprensa do E~tado 30:000$00(} ------

3.121:4-12$355 

r 
l : 

'<\ 
··i 

. ' ~. 
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C :MER· § 3.• SECRETARIA DA AGRICULTURA, OM 

CIO E ÜDRAS PUBLICAS : 

I. Pessoal da secretaria .••••• I40:720$000 

II. Expediente, inclusive olu- . 
gttel de casa e 7;000$000 para 
compra de instrumentos de 

21:400$00° eng~nharia .......... ·, . · · · 

Ill. Repartição de Terras e Co· 
Ionisação, inclusive o alu-

60:620$00° guel de casa e expediente •• 

IV. Medição de terras devolu· 
tas (pessoal e expediente) •• I85:600$000 

V. Commissão da carta geo· 
graphlca e geologica do Es-

I 05:800$000 tado ..••••.••••••••••••.•• 

VI. Commi~são de limites •••• 156:080$00° 

VII. Colonias indigenas ..... • 33:200$00° 

VIII. Obras publicas •••••••.• I .000:000$000 

IX. Auxilio ao governo fede-
ral para o estabelecimento 

50:000$0°0 de linhas telegraphicas no 
Estado., ...........•.... ·• 

X. Subvenção á em preza «Via· 
43:200$0°0 ção do Brasib para navega· 

ção de rios ...•.......• • ••• 

XI. Junta Commercial, lnclu· 
I 1:480$000 

sive expediente e aluguel 
de casa ........•........... 

XII. Concessão de premlos a 
tndustriaes .•••••• , •••••••• 80:000$000 

XUl. Subvenção á Academia 
30:0C0$000 

do Commercio de Juiz de 
Fora •......•.............• 

XIV. Acqut~lção de plantas, 
~ementes e introducção de 
an!maes de raça, inclueive 
5:000$ como aux1lio á pu· 
bllcação da Retlirta Indtu-

6{):000$000 tri"l., ....... , .. , ..•.•• , .. 

XV. Compra de vacclna anti· 
carbunculosa ............... ():600$000 

) 
" 

-:' 
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XVI. Fundação e manutenção 
de um stoock·house de ma· 
chinas agru;olas ••••••••••• 

XVII. Ac(\Uisição de produotos 
chimioos e app!!.relhos para 
tratamento de vinhedos ata· 
cados de molestias ••••••••• 

X.VIIl. Fiscalisação das flStra· 
das de ferro ••••••••••.•••• 

XIX. Despesas com impressõfS 
e publicações na Imprensa 
do Estado ••...•...•.....•• 

xx. Eventuaes •••••.••••••• 

50:000$000 

10:000$000 

146:000$000 

40:000$000 

8:000$000 

2.241:700$000 

Art. 3. • Fica o Presidente do Estado autori· 
sRdo a abrir creditas supplementaT't>B, oom as 
formalidades prescrictas no art. 18 da lei n. 
2.314 de 11 de junho de 1876 e observadas 
igualmente as disposições do art. 3. • da lei 
n. Hl de 26 de novembro de 1891, ás rubri-
cas dos n. IX, XV, XX, XXII, do art. 2. • 
§ I.· e ás dos ns. 1, III, IV, V, VI, IX, X, VII• 
XVI, do§ 2. • e á do n. I do§ 3. • do mesm~ 
artigo, caso não tenham sido conveniente-
mente dotadas. ' 

Art. 4. • Caso a renda ordinaria e extrardina· 
ria não bastem para a satisfacão da despesa 
orçada. o Presidente do Estarlo poderá fa~er 
operações de c'\'edito para cobrir o deflcit que 
se verificar. 

Art. 5. • Fica tambem autorisado o Presidente 
do Eitado a fazer operações de credito para 
000

orrer ás despesas ·com garantia de juros 
subvencões e emprestimos a' emprezas auxi~ 
Uadas Jlelo Estado, caso sejam insuficientes 
as rendas do exercício. 

Art 6. • E' igualmente o Pre&idente do Es· 
t;do autorbado: (a) a abrir um credito ex· 
traordinario até· á quantia de 500:000$ para 
a construcção e concertos das cadeas publicas 
do Estado; (b) a deopender, desde Já, até á 
quantia de 100:000$ para acquisição de ani· 
maes e equipamento para o esquadrão de ca-
vanaria e .armamento para a Brigada Poli- . 

. oial, abrindo credito supplementar á. rubrica 
n. 23 da Ioi n. 107 de 26 de julho de 1894-
Iettra- g. 

; I 

1 
I 

) 

l 

•l J 
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Art. 7. • Para execução (10 arcordo de 1.1 d: 

maio cl11 18:!5, que fica. a.pn·ovnd•J. relt~.ttvf~ . 
cobranca do imposto de exportctçi1(1 do ~a : 
ceie<>r'<ltlo entre os Estados de Min!.\" GN3131 ~• E~pirito Santo Rio de Jane1ro e s. P1lU 0• 
fica o govei·no'a.utorisaclo n reformar o 8Yf" 
terna de arrecadação do lmp<Hto, de harmon 8

11 <.\ 
com os E~tados produotorc•, l,'IOrient!o ~e~· e · · '~ 
tabelecida uma. taxa fixa até 309 reiS P.0: 
6~ kilr)grammas do genero que entrat· n~ cae 
Pita! Federal, si for julgado mais oonvenj~0!1 á arrecadeção do respectivo imposto de ·tal 
no acto dt' sabida do producto da Cap~ 
F'ederal, rfgUh>ndo a nrroc·ldnç:io dests ~~: 
po~to sobre o cafó qun 11e e:-::portar pel?:1? 

0
, 

tr-cs E:!üldos do modo que julgar mu1:1 con 1 

niente aos interess~s dtl fazend"· 

Art. 8. • Flc1..1 o governo autorl~ado: (a) ll %83 
ver na ta.bellns ns. 1 e 2 do dect'tlto n. a 
de 3 de fevereiro de 1893 xeunintio eiD uroe 
eó quot!lo as duas taxas do' exportação d~S gd~ 
nero:i nella. mencionados, com excepço.o 'dn 
cnfe, fo.zendo·as arrecadar no t.ct,J d!l S'~' a 
do Estado e flxando·M em 9 •f., b~m nasunu 
substituir o valor fixo da~ tnb;-l!DS por p!!.re: 
tas variaveis, uniformis(IOdo n tuxa em (b) 
laçüo n todo,~ os pontos fi~c1es do Estado i de· 
n rever o regulamento que baixou com 0 

0
• 

c~eto n. 598 de 1 dezembro t1e 1892, l~nriD16 nts!!.ndo suas disposições com nB da.lei n. de 
(regimen trlbutnrio) de 19 de novrmb~O 

63 1891 e disposições legislativas P':ster~or a~ 
incluindo no regulamento que l'(llllecct~nci· 
as taxas a que se refere o tH·t. 12 üt. lei de 
tnda e n de I/lO ·;. (um dechno pur canto) 
tran~crlpcão e regist1•o. 

Art. 9.· Continuam em vigol' a!l d!gposite: 
contidas nos nt'oH. 10. 11, 14, IG, 16, 17, ~da. 
19 d:l, lei n. 19 de 1891, Od dos ns. 6 e 

5
da 

le~ 11. 39 de 1802 e ss do~:~ na. 5, 6, 7 o 1 
le1 n. 107 de ~6 de julho de I89·L 

"'rt. 10. Fica o Presidente do E->b~do nu~or~: 
ando llnbrlr deodeja um credito ('xtrno:rdt~s 
rio utó á quantia de dez md conto~ deJe d~ 
P~r&. occoner ás de~pekws c·JIJ.l u 1 xecuçaot r· 
lei u. 3 de 17 de dezemb1'0 de W\J3, nos e 
mog da Ultima :pnrte do art 5 p,;dendo, par: 
es~~ llm, fazer as o}ierncõ<; d~ credito nece ~ 
sa.rta:~, não excedendo (\l jures d•J 6 'I· 11 

anno, ou appltc·lr os s:.ldos da receita. 

Pnragrnpho uuico, Ficll tamb?m o Presiden}e 
do E"tado autorisndo a ~pplicnl' Ul\ execuçi.tO 
dnu obr~;s <la. nova cnpitol a~ rondull pruce-
dentes tlesta. , 

I 
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Art. ll. Revogam-se as disposições em con· 
tra.rio. 

sa.Ia'das commissões, 19 de junho de 1895.-
PtNTO DE MouaA.-GusTAVO SERRÃO. 

1
)3:Ul discussão a redacção :final 

I
~ em 21, submettida á votnçã.o, foi approvada' 

tendo sido remettido o vrojecto ao Senado' 
em 22, sob n. 14, por officio n. 2·1. ' 

Em. nz; de julbo fvi devolvido pelo Se· 
nu.do, P"i.' otllcio n. 48, C:)m us seguintes 
emendas: 

N. 1 

Ao art. I.·- Em vez de- W.055:lô0$000-
diga se: 16.0:8:760$000 e e.ltere·.Hl üo m.emmo 
medo a som ma totu.l • 

N.2 

Ao mesmo artigo - em vez de § 3. ·-impo~to 
de seno 1.000:000$, digs:.-ae: 

§ 3, ·-No'1CS e velhos direiton... 320:000.$~00 

§ 4. ·-Custns judiciarias........ 200:000$000 

§ 5, ·-Sello de papeis em nego· 
oics estaduaes ... • .... ···..... 400:000$000 

§ 6: ·-Emolumentos rl.e secreta· 
ru:.s ............ • .. • • • • • • •• ·.. 80:000$000 

E altere-se convenientemente a numer&ção dos 
paragraphos seguintes: 

N.3 
Ao mesmo u.rtigo, § m-em vez de - 260:000$ 

-digo.·be- 70:000$000. 
Ao meemo artlgo, § 15- em vez de- 55:000$ 

-digtii·Se : 120:000$000. 
N. 4 
. ' 

Ao mesmo artigo - acoteso~nte-se in fine o se· 
•Yuíntfl :-§ 21- Quotas com que concorrem 
~s emprezas :pri_vile~ittdas pa.rR o serviço do. 
res1.ectivo. fhcalls~çao, 128:600$000. 

N. 5 
Ao nrt. 2. • - em vez d.e- 16.0ll:'l97$355 -

dlga~se: 16.057:817$355. 

l 
I. 

I. 

····1: 

i \ 

<J' 



-. 196-

-
TRi.NSUMPTO 

ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

-------- ________________________ , ______________________________ __ 

N.6 
de-Ao mesmo arsigo, § I.· n. XIII- em v~z 
1 

_ 
carcereiro e pessoal da cadea da capitado e 
diga-se:- carcereiros das cadeas do E~ ta 
pessoal da cadea d111 capital. 

N.7 
·s da Ao mesmo artigo, § I.· n. XVI - de~o1Juiz 

palavra -Leopoldina -accrescente-~e ·hospl-
de Fora e Minas Novas :- em vez ~ 

8 
de 

taes de alienados,- digu•se :- hosp~io Dia· 
alienados ,-em vez de - hospitae~ e ne) -
mantlna, Itabira e Ponte Nova (tn f} man· 
diga-se:- hospicios de alienados de Dlllverba 
tina, Itabira e Ponte Nova. Eleva-se 11 
de 75:000$ a 79:000$000. 

N.8 
· · d se lê-Ao mesm(artigo, § I.·, n. xvn-on e 

ltabira- escreva·se:-Dlamantina • 

N. g 
vez de Ao mesmo artigo, § I. · n. XVITI -e~ i to -

subvençilo á Faculdade Livre deá~~~riidade 
70:000$000 -diga-l!e:-Subvenç-lo 8 ra au· 
Liv.re de Direito, sendo 4:000$000 ~·000$· 
:xtho á publicação de sua revista,- · 

N.IO 
d ois da Ao mesmo artigo,§ I.•, n. XXI-a-, ep _e 

palavra- ambulantes- acorescente·~nhia 
15:000$000 para auxilio a uma coJ?Pa es'a 
de opera lyrioa que se prcponha a vir :Uan-
capital, podendo metade da somma ser a 
tada desde já. 

N.JI 
. Iet· Ao mesmo artigo,§ 1. ·, n. XXI- depoiS ~~pra 

tra. -o- ncorescente-te -f- para 8 0 rnato · 
dos apparelhus lndispensa.veis ao EX;teo pra· 
e. Internato do Gymnslo, para o ensm logia, 
tico de physlca, chlmlca, botanica. zoo eo· 
geofS'raphia, cosmographia, mineralog!Jô~o~O$' 
log1a, desenho, gymnastlca e muelca-.. · 

N. 12 
· pri .. Ao mesmo artigo, § 1 •• n. xxvm:-suP ma-se. 

' ' ' ) 
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N. 13 
Ao mesmo artigo § 2 • n x t · d" l • • • • • -em ·V<'Z de cu~-as ~u IC a.rias em processos crimes-180·000'11 

-d1ga-se: · '~' 

X.-Custas em processos crimes 
a funccionarios não remune· 
rados ............. • ••• • .... • ll5:00C$000 

XI.·.:..Expediente do jury e tri· 
bul!.aes corre.cionaes ou publi-
caçoes de ed1taes .......... .. 

xn.-~obilla para salas de jury 
em diversas comarcas .••••••• 

23:000~000 

42:000$000 

E altere-se convenientemente a numeração do 
§,de modo que a verba-aposenta-do::~ e refor-
mados-conserve o mesmo nmmtro (XVI). 

N.14 

Ao mesmo artigo, S 2. • n. XVII-supprima-se. 

N. 15 

Ao mesmo artigo,§ 2. •, n. XIX-supprima-se. 
N. 16. 

Ao mesmo artigo, § 3. ·, n. vm -·(obras pu-
bllcas)-em vez de - 1.000:000$-diga-se:-
1.1 00:000$. 

N. 17 

Ao mesmo artigo § 3. ·, n. XIV-accrescente· 
se:-prestado em quotas men•oeJ e corres· 
pondentes aos numeros da RetJiSt!' que se pu. 
blic.arem. 

N. 18 

Ao mesmo artigo,§ 3:, n. XIX:-supprima:·se. 

N. 19 

Ao mes~o artigo, § 3:-aooresc(mtem·se dous 
numeros onde for conveniente com as se· 
guintes verbM: 

Instituto zootechnioo de Uberaba. 49:120$000 
Instituto agronomico de Itabira.. 66:000$000 

N.:w 
Ao art. 7.·, onde se diz:-uma taxo fixa até. •. 

-diga-se:-uma taxa fixa de •••• •• 

..1 

:""' 

•· 'I ' ! 

1 
'' 
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Ao nrt. 8, • - depois da palavra - rev:rd; 
accresc,,nte-se : - desde ja. em ver. - en· 
generos nella mencionados:.-diga s

1
e : ~m daS 

cionsdcs no§ 2. • do art. I.'»- ( :PJ »-
palavra:J -«no acto da sahid~ do E·t.~~~ Fe· 
accresce.nte·se «OU á cheg:.da na dcapt trga-
deral; » e accre3cente-se no tlf:ll o ar 
«que não será inferior a mil re1~» • 

22 

Ao art. 9. ·-onde se diz-à~ dos ~s-7 6 elg ~: 
lei n. 39 de 1892 e ns doa ns. 5, ô, 0"'3.sa: 
lei n. 107 de 26 de julho de 1891-1<~~';) e áS 
-l'.ts dos arts. 6 e 8 dll Ie, n. 30 de 

1 
i6 de 

dos arts. 5, 6, 7 e 15 do. Id n. 107 1 e 
julho de 1894. 

Additivos: 
· t ·~ado a Artigo. Fica o governo desde Já nu, or~ervJço 

orgnnlsar como melbor lhe parecer 0 os mu· 
da arrecadação deiropostosestaduaM. 0

8
• tam· 

nicipios em que não houver col~ector~dos; fi· 
bem o serviço dos terreno:~ du~runn ditO ne· 
cando-lhe par~~o esse fim aberto o ore 
cessa rio. 

. da verba Artigo. Para occorrer á lnsufficiencm107 de 26 
do art. 2.· § I.· n. XU da lei n. e:x:~
de julho de 1894, na parte relativa no ba da 
diente da secretaria da policia e dn ;e: desde 
mesma. lei, art. 2. • § 3. • n. VIII, .0 s sup· 
já nutorisado o governo a abrir cre~J$ (tres 
plemento.res até á quantia de 3;0

360
$ (tre· 

contos) na primeira verba e ntu 
zentos o eesaenta mil reis) no segundo.. 

g • da Iei Artigo. Continua em vigor o nrt. • do e:t· 
n. 107 de 26 de julho de 1894, fican abí se 
tenstva u isenção do imposto do quo tas fa· ·,\ 
trata á mnteria prima importad:~. P\jectos 

1 hricas do sabão,.sabonotea. velas o do 0que ee 
de vidro e orystal, estabelecidas ou 
estabelecerem no E~tado. 

esgatar Artigo. Flca autorisado o governo n_r deJu• 
a conce:l~ão feita pelo contrncto de 25 Idas e 
lho de 1881, referente á~ Aguas de ca \!l 'o 
arrendar o estabeleaimento de que t~l ttm 
referido contracto, sendo-lho par.\ 
concedido o necessarlo credito. 

· ·dente Artigo. 'f<'icam ''esde já nbertos no Prest nen· 
do I~thlo os seguintes creditJs supplei tares. 
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Na lei n. 65 de 25 ele julho do 1893, a"'t. 2. • 
§ 2. ·, na lmfortau.om te t1 l Jf.1 114:444$666 
(cento e q :ar1-outl.\ e qn • .tro contos IJU8tr0cer;-
tos e quarent& e quatro mil kewcmto~ e SfSt~>n· 
til. e t,EJi~ rei~), ~:endo !i. ve;-h'~ W) n. r;!- juros 
e nmortizaçao do. dlVJdo.tnndr~du,- 1 c ::~;W$; 
o. verba do n •. XI-passllf(em em e:·r.raüuf' <Je 
ferro e telegrammas-5:93:2$:lW; á V<lrbr. cto 
n. XII-Imprensa Offici!ll- ll8:9lô$0l3· ã 
verba do n. xm-repo,içõ~s o restituiçõ~s-
9:376$527. 

E n11, lei n. 107 de 26 de julho de 1894 ar,, 2. · 
· § 2. ·, na importanci!\ total de 235:13·12$36:~, 
a eab?r: á V(~rba do n. XII·-lmprensa Offi· 
civJ-20 !:842$362; e á vtrba 'lo n. XUI-resti· 
tuiçõer• e re:;oaiçõas-64.000$ ~a· Ul'<·ntituição 
de rHreitos à companhHJ, da Estrada de Ferro 
Oé1to de Mmae, em virtude dr• catta de sen· 
tençl\ de 4 de fe1ereiro .ultimo, d·~~ ,itüzo de 
direito da comarc.J. tln Cctfoltnl. 

Artigo. Fica. aberto de~ da já. ao. Presidente do 
Estado o credito extraordinuJo tle 32:500:;!; 
paro. pagam~nto~ a Casimir~ Rih<1iro e outro~: 
por indemnu:n~ao, com os JUl'Oil da mora, em 
cumprimento á sentença, em gro.u de apr-ella· 
ção, úo Supremo Tribunal Ji'ecleral c;,ntra a 
fazendn do Estado. 

Artigo. Fica appróvado ó decr-eto n. 808 do lG 
de fevereiro do corrente onno, pelo quFol foi 
aberto um credito extraordiuarw d" 250:000$ 
para pagamento dos juros de 5 ·I. de 25.0W 
títulos de 200$ cada um, f;roittidcs em i'llh· 
d!tuição dos «debentures» da Compilllhio. Bn.-
bill> o Minas, conforme o decreto n: 77 4 de 25 
1lo ~1go~to de l8U4. 

gro dit4cussão _estas owend ,s, em 17, 
aubmet>idas ó. vot~çao, tot'i\UI tod1.s k:>ppro· 
valias. com excepçao da d~ 11, lO, que foi 
unantmemente rejeitada, s~:ndo apre~ent?.da 
l\ seguinte 

DECLARAÇÃO DE VO'l'O 

oeclaro qtÍe votd cúntra a emende" do seuedo 
:lO p1•ojecto da orçamento, crn que c:msigna.-
vo.•fC um o.uxilio a· companhlos lyrics.~:~. 

s:-.I!l dos sessõE-S, 17 de julho do 18:i5.-Hnmmo 
DE ÜLlVEIRA• 

;,, , 
·' 

i. i 



-200 = 

TRANSUMPTO 
ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

----~ ------------------------ -------------------~----------

1895 89 

lo f, · devolvido 0 Pela rejeição da emjnda n. • 01 meio n. 
projecto ao Senado, nesta do. ta, pord~cisão da 
52, o qual, conrormando-se _com a sob n. 
Camara, o remetteu á sancc;;ao em 20, cillcio 
65, segundo a communicação feita em 
n. 55 da referida data. ~-:;\ 

Snncclonado 

LEI N. 147 DE 23 DE JULHO DE 1895 

Autorisa o Presldl'nte do Estado a Da commissão de orçam 
conceder annualmente um au- e contas. 

ento 

~~~;~~:id0e00;~~~:dcg-d~~~i~~s Refunde os projeotos ns. 13 e 20, já approva· 
desde Uberaba e Itapecerico.; e a dos em segunda discussão. 
conceder um auxilio de 2:000$ _ 25 de 
:p!lra a conetrucção do hospital Em t<wceira ~iscu~sao em rovado 
de caridade da cidade de OU- junho, .submettldo a votaçao, fdi ~~ que o 
veira. e remettido á commissão de ra<>~ ' 

apresentou redigido afinal em,.. • 
- onnl Em discussão a redncçu(_) toi ap· 

em 2 de julho, submettida á vota{~~~ ao se· 
provada, sendo remmettido o PF0J 8 

30
• 

nado, em 3, sob n. 23, por oillciO n. 

PENDE DE DELIBEUA.QÃO DO SENADO• 

1895 90 Autorie11. o Presidente do Estado a Da commlssão de orç:unento e 
abrir ~m credito supplemen&ar contas. 
à rubrica do orçamento vigente ·mir-se. 
n. VIII, §3.·, art. 2.· da lei n. Apresentado em 4 de junho, foi a imprl . 107 de 26 de Julho de 1894' ató 

7 
sub .. 

á quantia de 360$000, " Ern primeira discussão em r~met .. 
mettido á votação, foi approvado p~esentou 
tido á mesma commissão, que o 11 

· pim. segunda em 8. b 
11 Sll •. . En1 t~egnndn discussão em em~ttidO ·' ·l 

mettido á votação, fol approvado 0 ~tou parll 
á mesma commis,ão, que o apreEe 
terceira em 12. 

- 17. s~b .. Em terceira dfscussao ememetttdO 
!llettUo á _yotação, foi approvado 0/presentoU 
a commtssao de rejacc;;ao, quo o 
redigido afinal em 26. 

- f}Jllll, Ern discn,..süo n redacçuo rovadll e 
em 28 eubruettlda ó. votação, fol f~~ ao se· 
romettldo o projecto na mesma 1 a · 
nado, sob n. 18, por offiofo n. 29. 

PENDE DE DELIBERAÇÃO DO SENADO• 
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Autorisa. o governo do Estado a Do sr. Raul Penido e outros 

mandar cobrar no acto da sahida ' do café, do territorio mineiro ou Apresentado em 4 de junho, foi a imprimir-se 
a sua chegada na. Capital Fede· s~ndo ~ispensada a. segunda leitura em 5 à 
ral, uma taxa correspondente a requerimento do sr. Nunes Pinheiro. ' 
100 reis por cada. 15 kilos, e es~ tabelece bases para a cobrança D3:m primeira di~ecussão, em 8 sub· 
de 11 'I. sobre o mesmo artigo, I}let\ido. à ~votação, foi approvado e remettido 
o.utorlsando a celebração de .no· a. comm1ssao de orçamento e conta~. 
vos accordos com os Estados vi-sinbos. P:ENDlll DE PARECER PARA SEGUNDA DISCUSSÃO, 

1895 91 

1895 92 Modifica as leis n. 41 de 3 de agosto Do sr. João Pio e outro. 
de 1892 e n. 77 de 19 de der:em· . . bro de 1893 relativamente ás Apresentado em 4 de JUnho, foi a imprimir·se 

s.c.J 

escolas normaes. . sendo dispensada. a segunde ~eiturd., em 5, ~ requerimento do sr. Nunes Pmbeiro. 

' 

Sm pri~eir:' d!scussão em lO, sub. 
mettido ~ v~otaçao,.fol appr_ovu.oo e remettido 
a commlSSaO de mstrucçao pub\ica que o 
apresentou com um substitutivo par11s~gunda 
em 18. ' 

J!JJil ~~~ etn discus.sáo n prete-
rencia ~ntre o projecto e o ,,ubstitutivo 
foi este preferido, ficando prpju,1ieado aquene: 

g
1
u segunda discus~~o~ão o substitu-

tivo, ficou a mesm~ adiada P'Jl' ~4 horas, em 
vírtude de requerimento do sr. s .bino Bar. 
roso Juni•>r. 

continuando a segunda discussão em 25 esta-
beleceu-se ella por títulos, 1.\ requerimehto do 
sr. severiano de Rezende. 
~1n di!!!cussão o titulo I. •, foram o:tre-

recidas as seguintes emenda.~> : 

N. 1 

Titulo I capitulo li. 
Ao art •. 3. • ~ntre as palavras -funccionarios 

e contmusrao -accrescente·sr: •le livre 00• 
meaçãO dO governo.- FRANCI CO BRESSANE 
-PADRE JoÁO PIO,- MENDE; PIMENTEL. • 

N. 2 

EMENDA SUBSTlTUTIV A 

o capitulo 2. • e arts. 2. • e 3. • e parabrapbos 
1 

substituam-se pelo seguinte: 

; I 

:I. 

t l 

.. 
.\11.· 

'i: 
i 

.I 

. ' 
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Artigo. Ficam supprimidos os logares. de 1~i 

spectores ambulantes, creados pelas 1I9e 1~~·de~ 
de 3 de agosto de 1892 e n. 77 de 
zembro de 1893. 

. . - I se mais Art1go. Par1u fiscahsaçao das_ esco 0 E'tado, 
estabelecimentos de instrucçao do :s erin· ' 
fica crendo em cada município um- supte do 
tendente municipal do ensino- ngen s no 
governo, com as attribuiçõe.i oontiti;~d~ lei 
art. 27 e sem paragrapho3 da re el n. 41. 

· · · aes do Artigo, Os superintendentes m?mclp d.J Es· 
en~ino serão nomead{ls pelo Presidente cidade 

· tado, à'entre cidadãos que tenham capa teren· 
moral e inteUectual, devendo de I~~siio de 
ela recahir naquelles que façam pro ~ 
lettras. 

·no te· Artigo. Esses superintendentes do ens~nuaes, 
rão - para expediente - 6C0$000 n de at· 
pagos trimestralmente, independente ado em 
t~stados de exercício, que tlca~á pro v tter ao 
VIsta dos relatorios que deverao rem~ARY.A.~ 
Secretario do Interior.-GETULIO DE 
LIIO. 

N. 3 

Titulo I art. 2. • 
ERIANO Em vez de vinte-diga-se: trinta.-SEY · 

DE REZENDE. 

N. 4 (sub·emenda á de n. 2) 

Em vez de 600$000- diga-se: l:Z00$00°· (~· 
R.)-J, F. FRANCPORT. 

N. 5 
., ·do AcoroEcente·se onde convier ao capitulo ,... 

titulo I·. 
buitmtee Artigo. Os inspectores escolares am tessor, . 

poderão suspender o e:xercicio do pro respe· 
a.tó tros mezos, quando t?ncontrn.rem a m.uni· 
ctivl\ escola ~em frequencia legal, co~ntado 
cando immedlatamente o f"oto docum. mos d& 
ao governo, que providenciará, nos ter 
1egiillacão em vigor. 

8ue· Paragrapho unlco. Emquanto durar 11 ute, o 
pen•ão hnpo~ta pelo wspector ambuJ:nadO• 
}lrufeasor terá direito somente no or 

pn.&· Siila das ec~sões, 25 de junho de 1895.-Ca.A. p}.. 
TEs.- RonrtwuEs CnAvEs. - GoNZA 
SILVA.-SEVEIUANO DE HEZENDE• 
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Em discussão estas emendas, ficou o. 

mesma. adiada. pela hora. 
Em !26, continu01ndo em dlscusEão o titulo 

1. • com as emendas de ns. I a 5, foi oífere-
cida a seguinte emenda: 

N.6 
Artigo additivo o.o capitulo 2. • art. 3. • 

A contar dad~>:ta da publicação do regulamento 
desta lei, ficam competindo aos inspectores 
ambulantes as obrigações contidas no art. 
32 § 2. · da lei n. 41 de 3 de agosto de 1892, 
de\'endo eer auxihados pelos inspec:tores mu-
nicipaes e districte.es. (cl. R.). - DE~IDERio 
DE MELLO, 

Em discussão est!ll emenda com as de-
mais, submettidGs á votação, foram approva-
dos o titulo I· com ns emendas de ns. 1 e 6, 
rejeitadas as de n. 2, 3 e 5, ficando prejudi· 
cada a de n. 4. 

Em discusl!!ãO o titulo 2. ·, foram offere· 
cidns as seguintes emendas : · 

N. 7 

Emendas ás tabellas ns. 1 e 2 dó titulo 2, 5 do 
substitutivo ao projecto n. 92 de 1895. 

Nas tabe!las n. I em vez de-nas 
sedes dos municipios .•••••••••• 

d!ga-se-nas sedes dos municípios. 

Na tabella n. 2, em vez de-nas se-
de3 dos municípios, ••••••• •. • •• 

dig&-se-nas sedes r! os municlpios. 
-BENJAMIN DE MACEDO. 

N. 8 

2:000$000 

2:200$000 

1:400$000 

1:600$000 

supprima·se o. art. 14, paragrapho unioo.-
PADRE ,JOÃO Pro.-MENDES PINENTEL, 

N.9 
Emenda ndditiva. 
Art 13 Fica elevada a 2:400$ a grat.iflcação 
d~ dir'ector da. Escola rlE\ Pharmaola.-PADRE 
JOÃO Pro.-MENDES PIMENTEL-. 

i I', 
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N. 10 

Capitulo 2. ·, titulo 2. • 
Acorescente-se: 

"4 228 da Art. As disposições doa arts. 223, 2~t e 
808 

pro-
lei n. 41 são appl!caveis somen e de ma· 

fessores que, depois de cinco a~noham ob· 
gisterio, com provada aptidão, en RIANO DE 
tido o diploma de vituliolos.-SEVE 
REZENDE, 

N.ll 
Tit. 2.·, cap. 1. 

Ao art. 9. • substitua-se pelo seguinte: 
d districtos São urbanas as escolas das sedes e districtaes 

que forem sedes de municlplosÍ istrattvos; 
as das sedes de districtos adm 

1
° a daS se· 

rurals as de povoados e bairros or 
desde districtos administrativos. 

·mam·se. Aos art11. !O e seus §§, 11 e 12.-Suppri 

Ao art. 19. Substitua-se pelo seguinte: 
tegoriaS O ensino primaria, commum às tres ca 

de escolas, comprehende: 
. da ungua Leitura e eacripta, ensino pr~t1co rebeD" 

portugueza, arithmetica pratica, com~ros in· 
dendo as QUatro operações sobre nu~ectmaeS, 
teiros e sobre fracções ordinarlas e leS de 
proporções, regra de tres, de jurossl~fr!cÓ, e 
de&conto, de companhia, syatem~ m Brasil, 
noções de geograpllia e de bistorlll go :MinaS· 
particularlsado.s quanto ao Estado e 

uma Paragrapho unico. Será tambem comdfsctpli· ... ~) 
e.~sas escolas o ensino das seguintes nas: 

Lições de causas, educação cívica, modra1J0~~{t: slca, oantlccs escolares e leitura a 
tuição Federal e do Estado. · 

. de eS· Ao art. 2. • Em vez do--duas categorias 
colas -dlga-ee: tres categorios etc. 

Aos nrt!J, 21 e 22. Supprimão·$e. 
~ -FnAN· Sala das sessões, 26 de junho de JS~h PI~Ji:ri"' 

CISCO BRESSANE.-JQÃO PIO,-MENDES 
'l'I~L. · 
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N. 12 

Titulo 11. 
Capitulo III. Ao art. 25.-Substitua·se pelo seguinte : 
Emquanto não houver professores normalistas 

providos em todas as escolas primarias esta· 
duaea, serão estas classificadas em escolas ur-
banas, districtaes e ruraes de J.a, 2.a e 3.• 
ordem, conforme forem regidas por profes· 
sores normalistas, não normalishs, habillta-\ 
dos ou provisorios. 

Ao art. 26. Supprima·se a palavra -elemen· 
tares. 

Ao art. 27. Supprima-se o vocabulo -elemen· 
tares. 

Ao art. 28. Supprima-se com o seu paragrapho 
. UUiC(), 
Aoart. 30. ·§upprlma-se.- FRANCISCO BRES· 

SANE,-JOAO Pro.-MENDES PtlliENTEL. 

N. 13 

Ao art. 32. Sub3titua·se pelo. seguinte: 

l.l'ica elevado "de um a tres anno o prazo conce· 
dtdo aos professores primario~ não diploma· 
dos, nos termos'do art. 23 pa.ragrapho unico 
da lei n. 77 de 19 de dezembro de 1893 •. 

Ao art. 33. Em vez das pllavras flnaes-nor· 
mal e primario no Estado, diga-se-estadual. 
-FRANCISCO BRESSANE.-JoÃo Pro.-MENDES 
PIMENTEL. 

N. 14 
Titulo II. 
capitulo u. . Ao art 23.- Accrescente se ~n.fino- com di-

reito' á elevação de que trata a lei n. 90 de 
23 de junho de 1895.-FRANCISCO BRESSANE •. 
-JoÃo p10,-MENDES PIMENTEL. 

N •. 15 
Titulo U. 
C\pitulo II. Nas disposiçõe$ geraes accrescente-se on·le con· 

vier o seguinte : 
Artigo. Nas sedes de municípios, onde ao hou-

ver uma escola' para cada sexo, ficam desde 
jà orea.das mais duas escolas urbanas, sendo 
uma do sexo masculino e outra do femi-
nino. 

.(. 
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- - p~ Paragra11ho unico. Essas escolas s~r~~tas as 

vidas nos termos da lei n. 41, sat s e1 i _ 
exlgencias do § ~. • do art. 31 des!a le ~ _ 
FRANCISCO BRESSANE. - PADRE JOAO PI ' 
MENDES PIMENTEL. 

N. 16 

f 'VOS Ao art. 13, depois das p~lavras- resped;ndo 
profes~ores-, accre,gcente-se :- conoor 
eBtes-; o mais como no artigo. 

S I - 189- - JuvE· a a das sessoes, 26 de junho de a. 
NAL PENNA.. 

njuncta· Em discUissà.o estas emendas, 00 diada 
mente com o titulo 2. •', ficou ella 8 
peJa hora. 

. - 0 titulo Em 2.,-, continuando em disoussao f< am of· 
2.' com as emendas apresentt.das, or 
ferecldas mais as seguintes: 

N. 17 

Tabella substitutiva: 

N. I 

Professores normalistas : 

Nas sedet dos municípios, 2:200$000. 
bairros, Nas sedes de districtos nos povoados e 

2:000$000, I 

N.II 
Professores habilitados : 

Nas sedeados municípios, 1:800$000. 
bairros, Nas c;edes de districtos nos povoados e 

J :600$000, I 

N.III 

Professores provlsorios : 

Nas sedes dos municipios, 1:400$000. 
balr· Nao sedes dos dlstrlctos nos povoados e 

ros, 1:200.'$000, ' . 

SILVA Fon.TES. 
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N. 18 

O professor quo tiver sido provido <:m qual-
quercudeira de in~tr~cção primaria por m~io 
de concurso ficara chspmsado de nüvo con· 
curso quando tenha de ser nomeadl) par:1 ca· 

· deira do mesmo grau. ' ·' 

Sala das sessões, 27 de junho fle 1895.-C. PRA· 
TES.-PADRE JOÁO Pw.-MENDES PIMENTEL 

N. 19 

Equipare-se a tabella sob n. 2 á de n. 1.-
GETULIO DE CARVALHO. 

N. 20 

EmendEI ao titulo 2. • cap. I·. 

Ao art. 15. Supprima-se. - DESIDERIO DE 
MELLO. · 

JEan l.liscus~ão estas emendàs, conjuncta.· 
mente com o titulo 2. • e as deri:uüs,tmbmet-
tidas á votação, lo ram npprovao'os o titulo 
2. • com as emendas de ns. 8, 11, 12, 13 14 
15, 16 e 18, rejeitadas as de ns. 7, 9, 10, '19 ~ 
20, ficando prejudicada a de n. 17. 

Em discussão o titulo 3. •, foram oife· 
recidas as seguintes emendao : 

N. 21 

Tit. 3 art. 35 : 
Ac;!crescentem-se os seguintes numeros : 

1. Das resoluções da congregaçlio cllberá ao 
,Jirector recurso, com eifeito llUSpensivo, para 
o Secretario do Interior. 

2. OB directores ou presidentes de bancns de 
exames, na.s escolas normaes. poderão sus· 
penrlel·OS cu annullal •.l$ quando as provas 
exhibidus estejam em r.orupleta oppos;ção u.o 
laudo proferidJ, cabendo de seu acto recurso 
para o Secr<'ltario do Interior, por interme· 
dío daquelles, que a instruirão e fctrã.o acom· 
panhar das provl.\s prestad11s. , 

3 Para o logar de inspectora.s serãl) nomea-
. uns professoras que tenham e:xtrcido o ma~ 
gist.erio pelo menos duran1e um anno. 

Saln das ses~õts, 27 de junho de 1895.- SEVE· 
RI ANO lJE REZENDE • 

i' 

.. 
I 

'·' 
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N.22 

Emendas ao projecto n. 92, Út. 3. ·, are. 35. 
Accrescente·l!le o seguinte numero : 

l. Os exercícios gyronast!cos e c~llisthenicos 
passarão o sei:' feitos nos e1colas normaes pe· 
los professores das aulas praticas, nas horas de 
recreio, cabendo-lhes por esse serviço ~ gra~ 
tltlcação da 5.• pute de seus venctmen 
tos,tlcando extinctaa as cadeiras daquella ma· teria. 

Sala das se&EÕ!s, 26 de junho de 1895.-SEVE· 
RUNO DE REZENDE, 

N. 23 

Ao tit. 3. ·, a.r1. 35, 11 , VIII in tzne, accrescon-
te-se: e os cursos annexos de agrimensura. 
-SEVERIANO DE REZENDE, 

Tit. III, cap. IV: N. 24 

Snppprima·se o art. 41.-SEVERIANO nE RE· 
ZENDE. 

Tit. Ili. N. 25 

Accrescente-se ao art. 35 o seguinte numero: 

Fica transferido para n escola normal dedU br. 
rabl\ o curso de ugrlmensura aunexo á e 

. Joã.o d'El·Rey.-DESIDERIO DE MELLO. 

N. 26 

Substi tua•se o 1 ~~;rt. 45 pelo seguinte: 

Os cargos de secretario e bibliothecario d~s :;: 
c?lo.s seriio exercidos pelo mesmo funccro or 
rro nomeado pelo Presidente do Estado P 
Indicação do dtrector. 

3. R.-C. PxtATES-RDRIGUES CIIAVEJ,-IaNA" 
010 MURTA, 

N. 27 
~ de· Artigo. Fica desde já creada a subvençao or· 

500$000 annuaes a cadn uma das esco~o.s 0 
11 

.. 
rnnes do Estado, com o fim do adqwt:rreiD he.' 
vro, e r~vistas para as respectiva~ brbllot Ie· 
cns, abrmdo·B9 o necessarío cre•hto supp do 
montar ó. verba - in&1rucção publica ':-' 
orçamento vigente. 

S. R.-RoDRIGUEi CHAVEs. -c. PrtATgS. -
Ioruoro Mur~TA. 
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N. 28 

Sub-emenda à emenda referente á bibliothe~ 
cas dllll escolas normaes: 

Accrescente-se: e l:G00$000 para as bibliotheca. 
do Internato do Gymnasio Mineiro. 

Sala das sessões, 26 de junho de 1895.-PADRE 
JoÃo Pro. 

N. 29 

Emenda additiva: 
Artigo. Os professores de musica. e desenho 

perceberam os mesmos vencimentos que os 
demais professores das escolas normaes re· 
vogado o art. i.7 da lt] n. 77. ' 

Sala. das sessões, 27 de junho de 1895.-RoDRI-
GUES CHAVEs.-lGNACIO MURTA, 

N. 30 

Emendas ao tit. 3. • 

Ao capitulJ I: 
No art. 35 n. IV. Substiíuam·se as palavras 

«para resolução das formulas geometricas 
. das linhas, areas e volumes» pelas seguintes 
-pnra o estudo de geometria. 

N. 31 
Ao capitulo II: 
No ·art. 36 depois das palavras -A matricula 

-aocrescente-se «no curso e nas aulas prati-
cas. O mi).!S oo~o no artigo,.. 

N. 32 

Ao capitulo lii: 
Accrescente-se no art. 39 o seguinte : 
Paragrapho unico. As e.otl:!aes adj_!lntas, cujo 

exerclcio continua garantido, serao aprovei· 
tadas nas primeiras vago.s que se derem nas 
aulas praticas das respectivas escolas nor· 
maes ou nas urbanas das sedEs da8 meamas 
escolas. 

I :,~~· 
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N. 33 

Accrescente-se o seguinte : e 
Artigo, Aos alumnos que não tiverem Pf1~ atado exame na epoca. propria. ou que ne 

tiverem sido inhabilitados em algumd a ~at~: 
ria é facultodo nos ultimos 15 dia~ a m~ a 
cuia requerer e prestar exame, deroga a 
lei n. 41 nos arts. 172 e 216. 

Ao capitulo IV: N. 34 

Accrescente·se o seguinte: 

Artigo. Fica o Presidente do Estado autor~:Jt~ 
a conferir diplomas de normali~ta aos lgidos 
viduos que provarem os requisitos ex m as 
}leia let n. 53 de 7 de julho de 1893 co erio· 
vantagens das leis então vigentes e ant 
res á. de n. 41. 

N. 35 
Ao art. 48 accrescente-se em paragrapho ou 

como convier : 
·o Jl(!f • •••• encerrando-se as aulas sem obrigaçame do 

parte dos alumnos de prestarem exa eque-
anno em qne se acharem, salvo se o r mes• 
rerem, e continuando matriculado~ nosto ao 
mos annos independente de requerimeu 
recomeçar o anno lectlvo. 

(S. R.) Sala das sessões, 27 de junl!o Pde
0
1895' 

-ME:NDES PIME:NTEL.-PADRE JOAO I ' 

N. 36 . 
N- d ~~·~ ao se estende ás escolas normaes e t 36 e 

Fora e Cataguazes o di~posto nos ar 9~ ro· 
48, paragrapho unlco, do substitntlvoP~Nfoo. 
Jecto n. 92 de 1895. (S. R.)-RAUL 

Ao titulo lii : N. 37 

O . . de Jnsptl" nde convier.- Fica crendo o Iogar !mantos 
ctor de alumnos com os mesmos venc 
das, inspectoras. 

profes-Os concurso!! p:1ra os Jogares de Ien}es {leitos do 
sores das escolas normaes serao el ntes e 
mesmo modo que para o.CJ Iorraros dde ~s arts• 
professores do Gymnaslo, revoga 08 
188 a 103 da lei n, 41. 

. directo· P'tca etevlldo a 2:400$ o ordenado dos 
00

• 
res das escolas normnes.-RAUL PENl 
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N. 38 

Artigo. Aos lentes e professores estadoaes que 
tiverem completado ou vierem a completar 
quinze annos de serviço etrectivo, sem notas 
que os desabonem, será paga a gratificação 
annual de um quinto dos seus vencimentos 
sendo esse pagamento feito mensalmente: 
(S. R.) 

RAUL PENIDO. - SABINO BARROSO JUNIOR. -
CARLINDO PINTO,- PINTO DE MoURA.- GON-
ZAGA DA SILVA.- CAMILLO SOARE9 FILHO. -
UELPIIIM MoREIRA.- DUARTE DA FONSECA.-
CoNEGO ALVES.- GUSTAVO SERRÃO.- BENJA• 
MIN DE MACEDO.-JUVENAL PENNA. 

N. 39 
Emenda addítiva. 
Fica prorogado a1é o dia 15 de maio de 1895 o 

prazo de que trata u lei n. 41 de 3 de agosto 
de 1892. 

Sala das sessões, 27 de júnho de 1895. -c. 
PRATES. 

N. 40 

Sub-emenda á emenda n. 23. 

Fica::J. avulsos os professores actualmente no· 
meados para os cursos annexos às escolas nor-
maes até serem aproveitados em ;.outros Ioga· 
res da estabelecimentos de ensino, p:ua os 
quaes serão preferidos em igualdáde de con-
dições. · .. 

~ '.)I 

s. R. salc. das sessões, 27 de junho'11ie 1895.-
c. FRATES. 

Ea:n discussão estas emendas, conjuncta-
mente com o titulo 3. ·, submettidas á. vota· 
ção, foi approvado este com as emendas ns. 
21, quanto á terceira parte, 23, 26, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 e 40, rejeitadAs as 
de ns. 21. na segunda e terceira partes, 22, 
24, 27, 29 e 37, ficando prejudicadas as de 
ns. 25 e 2g. 

Approvado assim o projecto em segunda discus-
. são, foi remettido com as emendas á mesma 

coinmissão, que o apresentou redigido para 
terceira em 28. 

Ea:n terce!ra discussão, em 3 de ju-
lho, foram offerecidas as seguintes emen-
das: 

,(. 

I 
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N. 41 

•di es· Ao titulo I, cap. III, art. 28. Onde se. z -
tadoal- diga-se -primario. 

Ao art. 39, paragrapho unlco. Depois da~~: 
lavra -avulsos- accrescente-se 4 sem /RE· 
cepção de vencimentos».-SEVERIANO D 
ZENDE. 

N. 42 
. • quecon· Ao art. 40. Accrescente-se an-fine. nos. será 

tarem vinte annos de ldenticos_ serviço~atitl· 
paga mais, nas mesmas condlçoes, a g venci· 
cação annual -de um terço dos eeue co an• 
ment.o!J; e os que contarem vinte ed. 0l:S terão 
nos do serviços em identicas con }ço tos -
direito mais á metade de seus vencime:NTINO· 
FRACISCO BRESSANE.-AUGUSTO CLEM SERRÃ0 
-cor·mao MANOEL ALvEs.-GusTA vo GoN· 
-BENVE:NU'l'O L0110.- CARLINDO PINTO.JUVE-
ZA.G.l. DA SILVA.-FERitEIRA TINOCOP;TO DE 
NALPENNA.-S. BARR080 JUNit\.y ·NCESLA.U 
MOURA. -FREITAS CA~TltO. - E NO DI!: 
BRAZ.- DELPIM MoREIRA·- SEVERIAA Lo· 
RETENDE. -NUNES PINIIEIRO.-~~~A. MO• 
BATO, - SATURr-iiNO DANDAS.- 0 RTE DA 
REIRA.-MVNOEL DA SILVA.•- DUA 
FONSECA. 

N. 43 

. ~~o Ao art. 3. • Accrescente-eo in-tine: c~ma parte 
ao nugmento a que se refere a ult msÃ.Nlll·-
do art. 18 desta lei·-FRANCil!OO BRES 
PADRE JoÃo Pro. 

N. 44 
. professo· Ao art. 37. Em Jogar do-aos demaiS rotes· 

res tina escc Ias normacs- diga-se-Jao_~ prO• 
sor de muslca e deeenho.-PADHE oA 

N. 45 

SrLYA• Supprima-se o artigo 48.- GoNZAGA DA 

N. 46 
CtEbf!i:N'" Ao art. 39. Supprlma-le. -AuomTo S 'nnXO• 

TINO.-COI'HI:GO .ALVE:s,-GU~TAVO lJ: 
-MANOEL DA SILVA, 
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N. 47 

Ao. art. 2 •• ' paragrapho unlco, accrescente·se 
m·fine: podendo duas ou mais circumscripções 
::~:. mebma escola normal para sede com-

Sala }as sessões, 3 de julho de 1895.-P A.DRE 
JOAO PIO,-FRANCISCO BRESSANE. 

Em discussão estas emendas, conjun-
cta~ente com o projecto, submettidos á vo-
taçao, foram approvadoll o projecto e as 
emen~a~ ns. 41, na primeira,parte, 43,44 e 
47, rl'Jeltadns as de ns. 31, na segunda parte, 
45 e 46, eendo retirada a requerimento do 
seu autor a de n. 42. 

Approvado assim o projecto em tel'ceira dis• 
cussão, foi .remettido com as emendas á com-
missão de reda.cção, que o apresentou em 4 
com o seguinte parecer o redacção final : ' 

A commls~ão ~e redacção de leis, á que loi pre-
sente o proJecto n. 9.~. é de parecer que seja 
approvada a reclacção que se segue: 

o Congresso Legislativo. do Estado de Minas 
Geraes decreta : 

Titulo I 

DA ADMINISTRAÇÃO E INSPECÇÃO DO ENSINO 

CAPITULO I 

CONSELHO SUPERIOR 

A.rt. 1. • O conselho superior funccionará na 
capital do Estado oob a presidencia do Secre-
tario do Interior e se éompcrá, alem. de seu 
presidente, dos seguintes membros. dos quses 
são natos os quatro primeiros e os outros de 
nomeação do governo : 

Director da Escola de pharmacia, reitor do Ex-
ternato do Gymnasio Mineiro, director da 
Escola normal, inspectol' muriiclpn.l do .muni· 
cipio da capital, deus membros do ~ag1sterio 
publi~o primario, deus do secundariO, u~ do 
normal e outro do superior, todos da capital, 
e respectivoseupplen~es nomeados na mesma 
occasião em que o forem os $eis membro~, a 
que terão de substituir em suas faltas ou Im-
pedimentos sempre que para lesse fim forem 
convocados. 

•I 
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CAPITULO li 

INSPECTORES ESCOLARES AMBULANTES 

di vi-Art. 2. • Fica o Estado de Minas Geraes vinte 
dida para a fiscalização do ensino em 

" <, < ciroumscripções. 
. - ~ esco· Paragrapbo unico. Nas circumscnpcoe mal a· 

lares em que não houver Escola. nor 
0 

re· 
sede da clroumscripção será _indlcafa :ormal 
~ulamento, podendo uma· so Eec~ 11 umsorl· ;, 

servir de sede a duas ou mais 01rc ' 
pções. 

nomes· Art. 3. • Estes funcclono.rios de livre ceber os I 

ção do governo continuarão a ~f de tO de ! ,I 

vencimentos do art. 3. ·da lei n. ento 
! dezembro de 1893, com direito a~ auf;f tS 

a que se refere a ultima parte o ' t desta lei. 
i ntos em § I. • Só serão pagos esses venc me ns eotor 

I prestações mensaes, depois que d irnÍerior. I / ambulante remetter ao Secretario 17 °do art. 27 
com o relatorlo de que trata o § . ue ti-
da lei n. 41,os attestados das visdtaes%a oir" 
verem feito nesse mez a. escolas e 
cumscripção. . 

peloS 
§ 2.· Esses attest11dos serão passado~Ias vi· 

i~spectores munlclpaes, quando as esc sede do 
sttadaa pertencerem ao d!strlcto ~f trictaeg, 
munlclpio, e pelos inspectores 5 is distri• 
quando estiverem collocadas nos ma dos 8up· 
ctos. Na ta !ta desses inApeotores. eiz de paz 
plantes passará os a.ttestados o JU 
em e:xeroioio. 

o se-
§ 3 • • Em presença desses documentos do a que 

ereta rio do Interlor fassarà. o a.ttest;7 se retere o citado ar • 3. • da lei n. • 
A t t s corope· r • 4. • Aos lnspeotores ambulan e •i§ ~.' 

tem aa attribuições 110ntidas no artto~~s mu· 
da lei n. 41, auxiliados pelos inapec 
nlcipaea e dlstrictnes. 

CAPITULO III 
H~SPECTORES ESCOLARE'3 MUNICIPAES E vrs'l'll1' 

. CTAES r{!. 
bave Art. 5, • Na sede de cada muniolplo m 11u:r!" 

um inapector csoolo.r municipal e u Estaao 
plente, nomeados pelo Presidente do 0886arlS. 
dentre os cidadão~ que tenham o. ne 
idoneidade moral e lntelleotun1. 

,r 

) ; ' 
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Paragrapho unico. Suas attribuições são as 

constantes dos arts. 32, 33, 34 e :seus para-
graphos da lti n. 41. 

Art. 6. • Tambem na sede de cada um dlstrioto 
adminiltrativo haverà um inspector escolar 

l di:strictal e um supplente, nomeados ambos 
! pelo Presidente do Estado. 

'Paragrapho unico. As attribuições do inspector 
. districtul são no distrlcto as mtsmas que tem 

o inapector municipal na sede do município, 
incumbindo-lhe· mais auxiliar o inspector 
municipal em tudo quanto interessar ao 
desenvolvimento do ensino no município, e 
remetter-lhe dentro de dez aias os mappas 
entregues pelos professores sob sua inspec-
ção. . 

Art. 7. · Aos inepectores municipaes e distri· 
ctaes compete passar os ~attestados de que 
trata o § 2. • do art. 3. • desta lei. · 

Art. S.· No districto da sede do munlcipio não 
haverá inspector districtal. 

Art. 9. • Ficam abolidos os conselhos munioi-
paes e districtaes. 

Titulo II. 

DO 1 ENSINO PRIMARIO 

CAPITULO I 

DAS ESCOLAS PRIMARIAS, CLASSJ!'lCAÇÃO E .ORGA• 
NISAÇÃO, MA'l'ERIAS DE ENSINO ,PRIMARIO, 
FERIAS, 

Art. 10. As escolas primarias do Estado são 
classificadas em urbanas, distriotnes e, ru- . 
raes, sendo as primeiras as das sedes de dls- ' 
:trictos, que forem eédes de mumcipios, ae se· 
gundas as das sedes dos demais distriotos ad· 
minlstrativos, as terceiras a'3 de povoados e 
bairros tora das sedes dos dibtrictos adminis· 
trativos. 

Art. 11. Compete ao Preei ~ente do Estado, 
sob proposta justificado. do inspector ambn· 
lante e do municipal, ouvidcs os respectivos 
professores, concordando elles, transferir as 
e•coll's dos povoados e b1urros de um para. 
outro local, dentro do mesmo dil:>tricto admi· 
nistrativo. 

·~....:.·· 

::-._;.;/r·· \,~· ... 
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Art. 12. As escolas primarias esta.doa.es fadnc· 
cionarãó das 10 horas da manhã ás 3 da. tar e, 
havendo um interva.IIo do meio dia á uma 
hora, durante o qual os alumnos se occupa· 
rão de trabalhos manuaes e exercícios phy· sicos. 

Art. 13. Nas sedes dos municípios funcciona· 
rão as escolas do mesmo sexo f m um só pre· 
dio, sempre que sfja isto po~sivel e dev~nd~ 
em tal caso o conselho superior determma 
no regimento interno das escolas a convenlen· 
te distribuição pelos professores. 

Art. 14. O anno lectivo começará no tlla 16 ~~ 
junho e terminará no dia 15 de julho, sen 

0 tambom feriado o periodo de 15 de dezembr 
a 15 de janeiro. 

Art. 15. No dia 16 de junho começruão os ex:; 
mes em todas as escolas primarias estadoa 
e durarão os dias que forem necessarios. 

Art. 16. O emino primaria, commum ás tres 
categorias de escolas, comprehende: 

Leitura e esoripta, ensino pratico dallngua J'0~: 
tugueza, arithmeticl pratica comprehef fei· 
do as quatro operações sobre numeras. n es 
ros e sobre fracções ordlnarias e de?Im~ s' 
Proporções, regra de tres, de juros simP ;e! 
de desconto e de companhia; systema do 
t1•ico; noções de geographla e do historia de 
Brasil, p~rticularisltlas quanto ao Estauo Minas. 

Paragrapho unlco. Será ttmbem comnn~ma:. 
e~sas escoi~ll o enslnodaa seguintes d!sclpl!D · 

Llç?es de cousns, educação civica, moral e P~f~ 
~Ica; canticos escolares e lettma da Con 
tuição Federal e do Estado. 

'Art. 17. O conselho superior em cumprime~~o 
do d!.spo!lto no § 4. • do ari. 19 da lei. n. -

0
: 

provictencterà tu.mbem sobre &. distrJbUilas· 
como for mais conveniente em cursos e c 

0
_ 

e~s do ensino das mnterias nas tres categ 
rw.B de Cl!lcolas. 

CAPITULO II 

DISPOSIÇÕES GERAES 

A't & r • 18. Os vencimentos dos profllssores Pne· 
martas serão regulados pelas tnbellas an ão 
Ias sob nP. I, Ir e m com direito á elovo.çde 
de que trata a iei n 'uo de 23 de junll.> 1894. • 
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Art. H>. No regulamento que o governo ex-
pedir para execução desta lei providenciará 
tambem para que seja posta em pratica a. 
obrigação imposta. pelo § 7. • do 11rt. 27 da 
lei n. 41 aos inspectores ambulantes afim de 
que estes instruam os professores n~ obser-
vancia dos programmas adopto.dos. 

Art. 20. Nas sedes de municípios, onde só hou-
ver uma escola para cada. sexo, fioam area-
das mais duas escolas urbanas, uma para cada 
sexo, dependendo .o seu provimento da exi-
gencia. do paragra.pho unico do art. 21 desta 

· lei. 
Art. 21 •. Em nenhum município se crearão 

novas escolas primarias estadot'.es sem que 
nelle se tenha effectua.do o recenseamento 
escolar. 

Paragrapho unico. Para craação drnsas esco-
las serà necessa.rio pl'ovar por meio de lista 
nominal, organisada pelo imper,t~r munici-
pal ou diatrictal e vi'lada peb inspector am-
bulante, que ha na respectiva locdidade nu· 
mero sutnciente de alumnos. 

CAPITULO III 

DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS 

Art. 22• O provimento das escolfl,-:1 CJ'ondas na 
actual sessão legislativa fie~ d'l:p':l:1dcnte do 
quadro estatistico de que trn,ta .. o p:r:·agrapho 
unico do art. 21 da presente lei. 

Art. 23. Emquanto não houvar professores 
·norma.listas providos em torlaJ ~.'J o colo.s, 1e· 
ríi.o estas classificadas em prim9.rias mbana.s, 
districtaes e ruraes de I.n, 2.• o 3.• ordens, 
conforme forem regidas por p'.'of~sf.ares nor-
mo.listas, não normalhtil'3, M.b\J.itados ou. 
provisoríos. 

Art. 24. Nas escolus de 2.• ordBm l_eccionar-
se-bão as matarias de que tenh:-.m fmto exame 
os respeütlvos professores. 

Art. 25. O ensino nas escolas de _3.• or..:.e~ 
comprehenderá as s~guintes m~t,,n~s :- ~el· 
tura e escripta, pr~t1ca das Q~l\.tfr) op'3raço~s 
e regra de juros simples, lett:~rr. d~ Constr· 
tu!ção Federal e da do Estado. 

Art. 26. As ferias do actur.l nnm~ lectivo c~
meçarão no dia 15 de novembro e torminaraCl 
no dia 7 de janeiro. 

I 
:~ 
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Art. 27. Fica elevado a tres annos o prazo 
, concedido pelo art. 23 p!lr~grapho unioo da 
lel n. 77 de 19 de dezembro de 1893. 

Art. 28. Fica. o governo autorisado tl nomear 
uma commissão d'entre os membros do con· 
selho superior para aonso1íd1\r as leia e de· 
eretos referentes ao ensino }>rimar h. 

Paragrapho unico. , Esse trabllho deverá S!lr 
apresentado ao Cl)ngresso no com~ço t!a sessao 
legisl~tlva de 1896. ' 

Tabellas 

N. I 

PitOFESSORES NORliULIST AS 

N11s Eedes de municipios ••••••••• 2:000$000 
Nas sedes de districtos, nos povoa· 

dos o bairros ••••••••••••••••• 1:600$000 

N.ll 

PROFESSORES HADILITADOS 

Nas sedes de municlpirs.,, •••••• 1:400$00) 
Naa sedes de dlstrietos, nos povoa-

dos e bairros .••.•••..••.•..•.• 1:300$000 

N. Ili 

PROFE:SSOitES PROVISORIOS 

Nas sedes de municipios ••••••••• 1:300$000 
Nas sedes de districtos, nos povoa· 

dos e bairros . .....•.......... 1:2000000 

Titulo Ill 

DAS ESCOI,AS NORMAES 

CAPITULO I 

DO ENSINO NORMAL 

Art. 29. Fica o governo autorisn<lo a reformfi: 
o regulamento das escolas norrnaes, conso as 
dando o legtslaçiio respectiva, observadaS de 
alterações que por esta lei eíio feitas nos 
ns. 41 e 77. · 

• t · .11 eS"' ,,r • 30., No plano de ensino normal ,llcam 
, tabelecldas as seguintes modificações: 

I· O estudo de frar.wez começará no I. • ao~~ 
e terminara no \orceiro havendo neste 
Umo um~ hora por sem~na de revisão. 
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li. O de geographia na parte geral não versará 
sobre mln~deno!as chorogra.phicas, devendo 
ser respectiva e gradualmente mais desen· 
volvido quanto á Ameríca, ao Brasil e ao Es· 
tndE de Minas: as noç?es de cosmographla 
serao apenas aa necessar~as para base do es-
tudo de geographia. 

III. O de historia geral se limitará ao indispen-
savel pa~a a boa com:prehensão da hístoria 
patria. especialisada no que diz respeito Mi-
nas; ns noções rudimenta.r?s de econl)mia po· 
litica serão ministradas como complemento 
do estudo de geographia e historia, . · 

IV. O de nlgebra, no 2. • e 3. · l:l.nno, h?.bilitará 
o alumno. prir:oipalment;; pí!.rt4 o estudo de 
geometria. · 

V. O de geometria, durante o 3. • 6 4. • nnno, 
terá por fim a resolução d~:rformulns geome· 
tricas das linhas, areas e volumes. 

VI. O de scienoias physicas e naturaes versará 
sobre elementos de phys!cll e cllimica, sobre 
noções de zo;:,logill e botanic~ e rudimentos 
de geologin e mineralogia .. 

vu. o de pedagogia. tera. por fim preprnar o 
.alumno para omagiéterio, ~nstruind~-o prin· 
cipalmente e~ me~hodologi~, edu~:1çao. moral 
0 cívica e Iegislaçao do ensmo pr1marw. 

vnr. Ficam supprimidas as noções de agricul-
tura e de ugrimensura. 

CAPITULO li 

DA :r.IATRICULA. 

Art. 31. A matricula. no curso e nns aulas 
pratict\9 começa no dia I.· de agosto e encer-
ra-se no dio. 28 do mesmo mez. 

Art. 32. para se matricular no ti .d· . anno, do 
urw prestará 0 aJumno, peran e o1s pr~tOS· 

~ores 00 estabelecimento, enme de Bufficien· 
ela das materrias de ensmo nas escolas de 

rimeira ol'dem, exceptuando se ys aluronos 
aas aulaS praticUS quanrlo nellaS JUlgado!! hll· 
bil!tados. 

CAPITULO Ili 

DOS TRABALHOS EBCOI,ARES 

Art. 33. O anno Iectivo no cmw 0 nasa~lla! 
pNt cas começa no dia 1. • de setembro 
encerra·so no dia 15 de maio. 

·, 
·. ,. 
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Paragrapho uni co. Esta. alteração não se ~f~!~ 

ás escolas normaes de Juiz de Fora e a or 
guazes, para ns quaes continuarão em vlg 
os arts 169 e 174 da. lei n. 41. 

Art. 34. Aos alumnos que não tiverem p~es~~ 
exame na epoca propria. ou que nell!l t1ve ul· 
sido inhabilitados em afguma.materia,á fa~ue· 
tado nos ultimoa 15 dins da matricula 1r~ n. 
rer e prest!\,. exame, derrogado. a e 
41 nos arts. 172 e 216. 

Art. 35. O numero de alumnos de cada aula 
pratica não excederá de 50 • 

Paragrapho unico. As actunes adJ';!ncta~o~~~ 
exerc!cio continu~ garantido, seruJ apm nas 
tadas nas primeiras vaga·> que se ore ncr-
aulas praticas das respectivas escolas esmas 
mnes ou nas urb1nas .~as sedei! das m esnolas. 

Art. 35. Sempre que o numero do alumn~~ 
emqunlquer aula do curBo normal. 'ifo00~~rá 
feita da de gymnastica, exceder do à ra· 
ella dividida, percebendo o prolessor g 
tltloo.ção nnnual de 1:500$000. 

CAFITULO IV 

DISPOSICÕES GERAES 

~ d ym-Art. 37. E' extensivo. nos proft1s:wre' ~ ~ 77 . 
nastica a disposição do art. 17 da lei!pÍLrG· · 
de W de dezembro de 1893, ficando e_qu ecto· 
dos os vencimentos dag proressorl\S m~~colaS 
ras nos dos demais professores das 
normne~. 

s serão Art. 33, Para os Jogares de inspectora rcidO 
nomeadas profess,)ras quo tenham ex e no 
o magisterlo polo menos durante um anan~e

Art. 39, Ficam supprimidos os cursos 
:xos de agrJmenmra. 

P ProleS· aragrnpho unico. Ficam nvulsoll os de de 
•ores jà. nome'l.do~ oa quaOIJ, mn lgua~dll em 
condições, serão d~ prüfercncin provid0f

09 
de 

cndelri.\s semelhr.ntea nos estabelecimeu 
ensino do E~tado. 

tadoaes Art. 40. Aos lentes e profossoret~ es mpJe· 
que tiverem completado ou vierem. a co 

0 
ma· 

tar quinze nnnos do sorvlço e1lectivo n ue os 
giatorio publico do Estado, som no!ns q nunl 
desabonem, será paga o. grat;tlcnçao 8~endo 
do um quinto dos seus vencimentos, 
esse PL\gamento feito mens~lmente. 
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Ar'. 41. Fica prorogado até o dia 15 de maio 
de 1896 o prazo de que trata o a.rt. 252 da lei 
n. 41 de 3 de agosto de 1892. 

Art. 42. .E' o Presidente elo Estado autorisado 
a. conferir diplomas de normalistus aos indi-
viduas que provarem os requisitos exigidos 
pelll lei n. 53 de 7 de julho de 1893 com as 
vantagens das leis então vigentes e anterio-
res á de n. 41. 

Art. 43. O professor que em virtude de oon-
. curso tiver sido provido em qualquer escola. 
primaria estado ai . tlrarà dispensado de novo 
concurso p!).ra provimento em escola da mesma 
ordem. 

Art. 44. A permuta de que trata o nrt. 13 d~ 
lei n. 77 so será concedidr. quando attinente 
á cadeira da mesma materia. 

Art. 45. O alumn'> o.pprovad.o no 3.· tmno do 
curGo normal poderá ser nom~:ado p~ra reger 
qualquer es.:olD de 2. • ou 3.• ordem. 

Art. 46. Oa professores diplomados Jloderão 
em qualquer tempo requerer provimento nas 
escolas vogas e nas regidas por professores 
provisorios. 

Art. 47. Os cargos de secretario e bibliotbe-
carlo serão nas escolas norm<;cs exercidos por 
um funccionario nomeado pelo Presidente do 
E5ta.do por indicação do director. 

Art 48. Fica oreado na escola normal dn ca-
pital o Iogar de adjunta da impectora de alu-
mnos com os venclmento3 annun€:3 do I :200$, 
a qual será nomeada polo Presidente doEs .. 
tado sob proposta do director. 

Art. 49. Fica derogado o art. 248 da lei n. 
41 de 3 de agosto de 1892. 

§ 1 • A's escolas normnes crr~.das até á data 
d;~ presente lei poderá o governo por decreto 
conceder aa prerogativas de que gozam as 
officiaes.. · 

§ 2.. No regulamento que for ~xpedido p~ra 
a execução desta lei ee~á oyganu::~~' 0 serVIC~ 
da lnspecção e da fi!lclllsaçao efl'ectlva e profl 
cua desses instituto!! livres de ensl~o normal, 
podendo o governo, para o reconhec~mento o f':" 
ticial e sempre que julgar neccssarJO, nomear 

:' 

' i 
, I 

;, ' 
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um professor ou lente das escolas normaes 
ou gymnaeio p!ira colher as precL~llS into.rma· 
ções,alem dos relatorios trimen~ae!l envuldOS 
pelos resJ!ectivos inspectores municipa.es e 
ambulantes. · 

§ 3,o O auxil!o annuo.l de I5:0CO$; será. pago 
trimensalmento e sobrestado drsde quet~us· 
pensas as preroga.tigas o regal!as que IVO· 
rem sido conreridas. 

CAPITULO V 

DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS 

Art. 50. As o.ult\s no nctual anno lectivo in· . 
ter romper-se hão no dia 1. • de agostol reco· 
meçnndo a 15 de setembro para termmar "' 
15 dernaio do 18~)6. 

§ l. 0 De I a 15 de setembl'o estarão abertas as 
matriculas para o curso e nulas annexas. 

§ 2.• Oa aiumnos já. matriculados não ~ão obri· 
gn~os a }lrestar exames no prazo de . in terra· 
Peno do curso, salvo a alies o direito de 0 
requererem, continuando matriculados n~s 
mesmos nnnos e independente dl~ requeri· 
m.ento no recomeçar o anno lectivo. 

Art. 51 •. Revogadao as disposiçõtS em contra-rio, 

Sala dts commlssões, 4 de julhl) Je 1895:-
PlNTo DE MOURA.-RoDRIGUES CIIA VES. 

Em dl"cue.llão n redncçiío final, 
em 6, submettida ó. votação, fot ap >rovada, 
tendo sido o projooto remettido ao Senado, 
e~ 8 sob n. 28, por officio n. 33. 

l'INDE DE DB:LIBil:R.lÇÃO DO SENADO• 

Croa t'U! seguintes C!.dei . . 
atrucção primaria : rlls de 10- .Oo rn-, Uet~lderlo do J\lello e ou· 

Ull!n 2.a cadeira do sexo m . t.ro•. 
lJno e outra do femi i nsc~-
do.do de Santo Anto~· nd na C!· Apresentado em 4 de junho foi a imprirolr-se, 
dhado;. uma tnixta eni'~d~ uMa. iOUdo dispensada a sPgun:Ja. leitura em 5, a 
Mas Cidades: Ubern.ba p a~' requerimento do sr. Nune:3 PinhtJiro. onte Alegre, Aragnar , r a, . 
da Bagagein ,e Patrooi~io?•rmo Etn ~~-~~oh'~ dlscussfio em lO, sub: 
r~ral no logar denomin ri ~ma me h Ido a vota~ao, foi approvado e rernet 
mito:-; e uma rural m~:x: 0 at. tido ó. ~ommtasãode instrucção pub!Jc!l, que 0 
estaçao da Conqulet~ di tta, na refundiU no prC'jecto u. 131 npredcntndo eill 
da cidade do sacramento. a rict~ 25 de juJ,ho. ' 

.I 

' 

J 
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1895 

94 Eleya n 250$000 mensaes :oa ven· Do nr. 'Juvennl Peno· 
Cimentos do medico da hospe-1u· a. 
ria de immigrl\ntes cHvrta Bar- Apresentado em 5 de junho foi a 1 . . 
bosa:., da cidade de Juiz de Fora, tendo segunda leitura e~ 6 mprimir·se, 
e "'200$000 os do phnrm11ceu- • 
tico da mesma hOSlednria. PENDE DE PRIMEIRA DISCUSSÃO 

95 Cren_ uma ~l'lde~rA mi::s:t:\ de instru· Do mr. Uibeiro de Olive· • 
cçao pnms.r1a no lagar deno-

11 

a. 
minado - Santo .Antonio do Aprtsantcdo em 5 de junho foi a i · · 
Monte -nllo freguezia dl\ racho· tendo ~egunda leitura em 6 mpr!miN:e, 
eira do campo, município de • Ouro Preto. Em pr_irn.eirn _ dl~cu~são, em 19 

s:ubmetttdo ~ v_otaçao,. foi approvado e remet~ 
tidO á co~m1ssao de mstrucção publica, que 
o refundi~ no projecto u. 131, apresentad 
em 25 de Junho. o 

96 Autorisa o governo do E$tado a Do sr. Theopbilo lUarques 
conceder o auxilio de 2:000$000, • p11.ra oonclu~ão d~ ~sa do ht spi· Apr~>santado em 5 ~e junho, foi a imprimir-se 
tal de ca.rid•deda cJdadedoPará, 'en :o segunda leitura em 6. • 
e igual qun!ltia, como .auxilio • _ extraordinano, ao ho3pital de Em primeira dlscnssao em 18 fi-
caridade de sete L!1.goas. cou ella encerrada e adiada a votação. ' 

Em 19, submettldo á votaÇão, foi approvado 
e xemettido á oommissão de orçamento e con· 
tas. 

P:S:NDE DJII PARECBR P.l.RA SEGUNDA DISCUSSÃO. 

189~ J I v ü7 CreG uma c&deira mixta de in- Dos~. uvena Penna. 
struocão primaria, no povoado ·. . . . denominado_ s. Sebas\ião do Apresentado em 6 .de JUnho, !o1 a imprimir-se, 

1895 

Gramma- município da Viçosa.. tendo eeguncta le1tura em 7. . 
Ern p..tmeira discussão em 19, sub· 

s\lbmettido á votação, foi approvado e remet· 
tido á commlssão de instruccüo publica, que 
o rei'undiu no projecio n. 131, apresentado 
em 25 de jVJnho. 

98 Crea duas escolas de inktrucção Do sr. Dernardes de Faria. 
primaria pa.ra ambos os sexos . . . . . ' na cidade de Bambuhy· e trane· Apre!entado em 6 de JUnho, foi a lmprlmiNe, 
tere para a cidade de Bom suo· tendo segunda leitura em 7. 
ce•so a escola mixta existente • - , no bairro das Palmeiras d'a· Em prhneira d•scut111!!!aO em 9, RUb· 
quella cidade mettido á. votação, foi approvado e remettido 

• á commis:Jão de instrucção publica, que o re· 
fundiu no projecto n. 131, apresentado em 
25 de junho. 

.1 
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1895 99 Refunde os projectos ns. 12, 15, Da Commissão de Inntt·ucção 
16, 22, 24, 23, 25, 38, 66, 63, 60, Publica. 
61, 27, 71, 48, 49, 44, 41, 33, 30, . 
32, 29, 36, 55, 58, 59, 46, 51, 5·1 Apresentado em 8 de junho para segunda diS· 
e 62, de 1895, sobre cadeiras de cussão. 
inatrucção primaria. 

Em segunda dh~cuAsão em 20, esta· 
beleoeu-ee ella por artigos. 

Etn di~Jcussão o art. I.·, foram offerecí· 
das as seguintes emendas: 

Aocrescente-se: 
N. I 

§ Fica creada uma escola. rural para o seR~o 
masculino em Pedro Luiz, Cachoeira. do I• 
belrão Itapecerica, município de Bom Sue• 
ceeso.-SE:VEIUAI'iO DE REZENDE. 

N. 2 

Accrescentem-se os seguintes plragraphos: 

§ I·· No municípiO de Bomfim, distrioto da.
1 
° i: 

dade, uma cadeira. do sexo mnsculmo no 0 
gar denomluado -cachoeira dos Juliões; 

§ 2. • No municlplo do Pará, distrlcto de M11:~ theus Leme, uma cadeira do sexo masca 
no Jogar denominado -Cachoeira a' Almas; 

§ 3. • No municlpic de Bl\mbuhy, i1mo. do sexo 
mn.eoulino no bairro da Serra dr.~ Ilhéos.-
- CARLINDO PINTO,-SOUZ.\, MommtA.-BEN· 
JA!4IN DE MAcE:oo. 

N. 3 

Ao art • 1. • nccrescen te se~ 

§ 1.• No muniolpio do Pará dlstr·oto da oi· 
dade, Um~ do Ee:X:o mnsoÓlino ll0 lagar de• 
nominndo -Matto. do Cego. - t::ouaA 1\-Io· 
mpnu .• - BJJ:NJ.1.MIN nn: MAcEoo.-AuausTO 
CLEM:IJI'iTINo. • 

N. 4 
Emenda ao nrt. I. • , § 1. • 

Em logo.r da-s. Goncnlo d~ Ubá-diga·•11 =d-
Montevidiu ·- dll.ltrioto de s. Gonçalo e Ubâ, 

Ao §'22 do art. i.· -ncoresoente·a8: --uma ru· 
rn! em-Porto dJs Monde~- dietrio!o de S. 
JNoao Nepomuceno, munlolpio de Lavrns. -

Ul';E:S PlUitlllmo.-RmE:lRO DE OLIVEIRA· 

. 

1 
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S. L- 29 

N.5 

Accrescente-se onde convier: 

Artigo. Ficam oreadas as seguintes cadeiras: 

Rurae'l do sexo ma~Sculino nos loga.res denomi-
nados- Burity, Vieira, Pacuhy, Bairro da 
Ponte do Simão, no districto de cidade de 
Montes Claros, e mais uma cadeira do sexo 
masculino na mesma cidade; rurae& do mesmo 
sexo em Morriohos e Canna Verde, no dis-
trioto do Brejo das Almas; no PratA e Patys 
no município de Contendas; na ft1brica de te· 
c idos do Riacbão e no logar denominado su. 
midwro do districto do Coração de Jesus· 
redigindo-se co o venientementil conforme ~ 
vencido.- C. PRATES. 

N.6 

Accrescente-se onde convier : 

Uma do sexo feminino na cidade do Turvo e 
uma do sexo feminino na cidade de Entre 
Rios.-RIDEIRO DE OLIVEIRA.-RIDEIRO JuN· 
QUEIRA. 

N. 7 

A.o art. 1. · § 17-em vez de- no districto de s. Sebastião do curral, Bemposla, districto 
da cidade, ambas mlxtas- diga·se :- ambas 
do sexo masculino naquelles Iogart11; e, em 
ver; de-Capivara -diga·se : urna escola do 
aexo masculino no Jogar denominado-Buri-
tys, districto do Deiterro.- LEOPOLDO COR-
REIA. . 

N.S 

A.ccresoonte·se onde convier a seguinte emenda 
ao art. 1· : 

§ 1. · Uma c~deira rura.l d~ sexo m.asculino 
no logilr -Martins -dJstriCto da mdade de 
Itajubá, uma dita no Itacca, distrioto d~ Ser-
rím(;S município de "yuruoca; umlll d1ta no 
lognr:_ Lavapés -districto da cidade de S. 
Joee do Paraiso.-DELPHI'M Mon.EmA.-WEN· 
CESLAU BRAZ.-RIBEIRO JUNQUEIRA. 

N. 9 

Ao§ 10 do:art. 1. • Em loge.r das patavras-
Taíobeiras, município de Salino.~ -.diga-se : 
:povoaçõ.o do Bom Jardim das TaiObtlirru, mu-
~ i oi pio de Rio Pardo. 

. ·l 
,L•:'-
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-------------------------------------------------------------------
Ao§ li do mesmo artigo. Onde s-e lê:- An-

gelic~l - Jea·se : Angical; onde se Jê :-Pa-
jebú - lE>a-se: Pajehú. 

Ao§ 22 do mesmo artigo. Accrescente se:-
uma rural mixta, no Jogar denominado -
Sucuriú, do districto de Pernambuco; outra 
no rlistricto do Brejo dos Martyres, em Ga· 
meleira.-MANOEL DA SILVA. 

t 
N. lO 

Acore!cente-se onde convier : e duas mixtas, 
sendo uma no distrlcto do Formoso e outaa 
no do Dores do Parahybuna, município e 
Palmyra.-SILVA. FORTE$. 

N.ll 

No § 21. Onde se diz : no «município de Dia· 
mantina uma no Rio Manso» diga-se -uma 
do sexo mascullno no Rio Manso; uma no 
Campo Alegre e outra no Maravilha, ambas 
ml:x:tas, todas naquelle município. S. R.-
CONEOo ALVES. 

N. 12 

Ao art. I.· § 14. Em vez de-em Cantagallíi, 
dlga·se -no bairro do Cantagallo, 

Ao mesmo § ia fine-; accrescente·se: .e outra 
do sexo masculino no arrabalde do P1to. 

Ao ~ 22 dó mesmo artigo. Em vez de .- uma 
m1xta, dlga.se: uma do sexo mnsculmo. 

. os Ao nrt, 2. ·-Em vez de Areceiuga e Barreir 
diga-se :-Aricanga e Barreiras.- GETULIO 
l>E ÜARVALIIO. 

N. 13 
A.ccrescente-se ondo ~onvier : 

Artl~o. Ficam transferidas as seguintes ca-
deiras de instrucçiio publica: 

No. munlcipio de cathé a da Fuzenda dos Ho· 
lJ!ens, districto de Te.quarussú para a povoa~ 
c;;ao do Campo de Santo Antonio, no mesm dlstricto. 

No município de Sllnta Luzia do Rio dos ve-
lhna, a da Fazentla do Cortumr, distrlctodf~ 
cidade, para n povoação do João Congo, 8 
tricto de Jaboticatubas.-CARLINDO .PINTO.-
lL\U.t PE:NIDO, 

.\ 
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N. 14 

Ao art. I. • § 15-em vez de· feminino em Po· 
ÇllS de CaldM9 diga-se-masculino em Pocos 
de Caldas.-FRACISCO BRESSANE. 

N. 15 

Ao § 2. • do art. I.· -onde se lê:-e uma em s. Pedro de Uberabinha, lea·se: e uma mixta 
em s. Pedro de Uberabinha. O mais como se 
acha no projecto·. 

Sala das sessões, 20 de junho de 1895.-DESI· 
DERIO DE MELLO. 

\Em dh~cus§ão estaa omenua9, conjun· 
ctamenle com o art. I.·, submettidos á vo-
ts.ção, foram approvudos o artigo e aa emen· 
das, oom excepção da de n. 13, que foi re· 
jeitada, e d,}. ultima parte da de n. 12, q110 
t.e refere ao art. 2. · 

Em dism.ts§ãO o art. 2. ·, conjunctamen· 
te com a utume parte da emenda n. 12, sub-
mettido3 à votação, foram approvados. 

IEm dlscuss~io os arts. 3. • e 4. ·, sub-
mettidos á votação, foi aquelle ri'jeitudo e 
approvado e~ te. 

A ppro qado assim o projecto em s0gund~ discos· 
são, foi remettido. com as emendR_S ~ mesma 
commissão, que o apresentou redigido para 
terceiro. em 25. 

!Em 'terceira di§cus§ão, em 4 de ju· 
lho, submettido á votação, foi app}'ovn.do e 
remettido á commissão de redacçao, que o 
apresentpu em 20 com o seguinte parecer e 
redacção final: 

A commissõ.o de redacção á que foi presente o 
:projecto n. 99, creando cadeiras de instruo· 

ção prim&ria, é de ·p&rectr y_ue eeja adapta• 
da como tlu!.'ll a segmnte redncção: 

O Congresso Legislll.tivo do Estado de Minas Ge· 
raes decreta: 

Art. I.· Ficam areadas as seguintes carleiras 
de inatt•ucção primaria: 
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§ 1. • No município de Marianna "'m Ca)und~, 

dt>tr!cto de Cnchoeira do Brumado, Palmei· 
ras, dietricto do Fofquim, ambas do st>xo fe· 
minino; em Posses e Venda Nova, di~tricto de 
S. Domingos, nmba~ do Pexo masculino; e ae 
seguintes mixtas, em Miguel Rodrigues, Bar· 
ro Branco e Montevidio, districto de s. Oon• 
calo de Ubà. 

§ 2. • No município de Grão Mogol uma ~ixta 
no Pé da Serra, districto de· It;:>.cam_!>Ira, e 
um~ do sexo masculino na cida•Jo Grao Mo· 
gol; uma no Esmeril, no município de Our

1
o 

Preto, e uma m i ::r: ta em s. Pedro de Uberab • 
nha, município do mesmo nome e uma em 
Taquarassú, municlplo do Piranga. 

§ 3. • No município de s. José do Parai~o, em 
Moradores Novos, Lambary e Imbirns,u, balf· 
ros da cidade, em Bambú, districto de Santt .-
Anna do Sapucahy·mirim, Mumhuon, dis ~~· 
cto de Capivary Farias districto dt.. S. Joao 
:eaptista das cadhceirns; todas do sexo mas-oultno. 

§ 4. • No rr.unlclpio de Arnfsuahy, em Ilha 
AlegrtJ, hutc. Grande Barra da Agua Nova, 
todas do sexo masculino; uma mixta em Agua 
Limpa, município de Minas Novas. 

§ 5. • Uma mixta em Bicudos districto. d~ 
Antoni9 Dias Abaixo, município de Itab1ra; 
uma mll:ta em Mundeos districto da Penb.a, 
município de Caethé· mna em Veredas, diS· 
tricto de Santo Antonio de Itncambira. 

§ 6. • Uma mixta no Gramma, d!stricto de 
Malacheta, municlpio de Theophll•> Ottoni,te 
uma mlxta em 8 José do Be~ume, distric o 
de S. João d'El·Re:y. 

§ 7 • • No município de· Tiradentes, uma do 
sexo feminino em Veridlano Vel!ow; e mixtas 
as seguintes: em Caielro, · Carrego e A~l!as 
Sant~s, districto da cidade, e em Ribmrao, 
dlstricto da Lage. 

§ 8. • Uma em S. José, districto de Santa Rita 
, do Sapucohy, e outra. na cidade do mesmo 

nome, ambas do sexo masculino. 

§ ~. • No muniolpio de Barbacena, uma no 
Camplnbo, dietricto do Curral uma em Nova 
Cruz, dlstrlcto de Santa IUtà do Ibitipoca, 
ambas do sexo masculino· e uma mixta em 
Cachoelrinhn, districto d~ Iber\ioga. 

l 
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§ 19.. Uma no Sa:pé e outra em Crasto, muni-
c~pto de Entre Rws; uma em Pinho, muni-
c~plo de Pa]my_ra, uma mixta em Bom Jar· 
dtm das Ta10be1ras, município do Rio Pardo· 
e uma do se;x:~ . masculino em Espigão d~ 
mesmo mumc1p10. ' 

§ 11. No muni(1ipio da .Boa Vista do Treme-
da~, em S. Pe~ro~ dtstrlcto de Mà.monss, 
Batxa Danta, d1strtcto de Santa Ríta ambas 
do sexo masculino; em Pajehú, dist~icto do 
Bonito, Angicnl, districto de Pernambuco e 
Mingú, districto de LençoAa, mlxtas. • 

§ 12. No município do Pará, uma mixta em 
Teixeira a, distrioto de Sant' Anna de S. João 
Acima, e uma do sexo feminino na cidade· 
uma em Cachoeira das Almas, districto d~ 
Matheus Leme, do sexo masculino, e uma do 
sexo masculino em Matta do Cego, districto 
da cidade. 

§ 13. No município de Sabará, uma no Onça, 
distrioto de Venda Nova, e uma no Ja-caré, 
districto da Capella Nova do Betim, ambas 
mixtas. 

§ 14. No muniolpio de Guanhães, uma noTa-
quara1, districto da cidade, uma· no Taquaral, 
districto de Nossa Senhora das Dores de Gua• 
nhães, ambas do sexo masculino: uma no 
dlstricto de Nossa Senhora da Gloria, uma 
em s. João do Farta, do sexo feminino, e 
uma mixta no bairro do Cantagallo; uma 
do sexo masculino no arrabalde do Pito. 

§ 15 Uma do sexo feminino em Bom Despa· 
ch~ municlpio de lnhauma; uma do sexo 
masculino em Poç_9s de Ca1d.as, uma do.se:x;o 
feminino na estaçao do Captvary, mumcipxo 
de Pouso Alto. 

§ 16. No munlcipio da Formiga, em S. ~o
mingos, dhtricto de Arcos, em Cu.rdosos,. dis.-
tricto de Pains, Talhas e Ponte Nova, d1strx· 
cto da cidade, todas do eexo masculino. 

§ 17• No município de Itapece~ica, em Ser:ra 
Negra, districto de s. ~ebnstlâo do Curral, 
Bemposta., distrioto d~ Cldllde, a~bas do ~ex~ 
masculino; uma do S( 10 ma~culmo em Bu 
ritys, distrlcto d 1 De~t~rro, • 

§ 18• Uína do sexo f~minino em Lt~go.a Santa, 
munlcipio de Santa Luzia; uma .mtxta no 
porto - Buri~ys da Estra.ila -,dJstx·icto do 
Pvmpeo, município de Pttanguy; uma em 
Ponte Luiz Pereira, dlstricto de Santo Anto· 

1 
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. ~ . to de sant& nioda Lugoa,e em Jatllhy,dis.ric unicipio 

Rita do Cedro, ambas mi:xtas e do m 
do Curvello. · 

pas· § 19. Uma em Codisburgo e outra e!n. io de 
choal, districto do Taboloiro, rn~~~~? uma 
Sete Lagoas, ambas do Eexo. ~e~mr lanua• 
mi:xta no Riacho Secco, mull!CIP10 ~clpio de 
ria, e uma mixta em Patys, muar 
Contendas. 

· Martins. § 20. No município de Oliveira, em " rro dÓ 
Blependy, districb da cidade, em ~1fempo e 
Ferro e Sesmaria, districto d~ P~st~a do Ja-
em Bom Jardim da Pedra, drstrrc 0 pão. 

· Mtmso, § 21. Uma do sexo masculino no Rto :Maravi· 
u nn no C1lmpo Alegrd e outre.. e.m de pia· 
lhas, ambas mixtns, no municrfi0 
mantina. 

do sexo § 22. No município do Serro, uma . 
0 

uma 
masculino no lagar - Arraial de B:'IIX 

8
• João 

rural no Porto dos Mende3, districto
1 
~i:~ ta nll 

Nepomuceno,de Lavras, umo. rurn utra no 
Sucuriti, districto de Pernambuco; 0 oame· 
distrioto de Brejo dos Martyres, em 
loira, munlcipi:> de Tremedal. 

I rural do § 23. Ficam cre!ldas: uma ~sco ~ o eira do 
sexo mnsculido em Pedro LUIZ, c.,.buc m sue· 
Ribeiriifl Itapecarica, município de B~o seto 
cesso; no município do Bomfim, u~a. distri-
masculino em Co.chceira dos JulJ~e:;, 

0 
mu· 

· cto da cidade· uma do sexo masculiJI,l n a doS 
nicipío de càmbuhy, no bairro do. bcrr 
Ilheos. 

Me.· § 2~. Uma rural do sexo m~sc.uli~? ema e!Il 
rms, di&trlcto da cidndo de ltnJubl! lf;f

0 
de 

Itaoca, districto de Serranos, munlc~ da ci· 
Ayuruoca; uma em Lo.vapé~, distr c ·~xo fe· 
dado uo s. Joee do Paraíso; uma d~1 ~,mesmo Ininino no. cido.de do Turvo e outro uO 
sexo na. cidade do Entre Rios. 

se• § 25. No município de MontoH Claros ns BU· 
g}llntos l'uraes: do sexo masculin? ~~ dis· 
rlty, Vieira, Pacuhy e Ponto do S1m~i~O na 
tr!cto do. cidade, o uma do sexo mt>.scu brava, 
mesmo. cidade; em Morrinhos e canna pa.· 
d!stricto d{l :erejo das Almas, no Prat~ ?pio de 
tys, todas do sexo ma~cullno, no mun.Ic ão e 
Contendas, na fabrica de te:> idos d~ Hd.Jacfesus, 
em Sumidouro, districto do Coraçuo e 
tambem do sexo masculino. 
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§ 26. Uma no districto do Formoso e outra 
em Dores do Parahybuna, ambas mixtas no 
municlpio de Palmyra. ' 

Art. 2. • Revogam-se as disp8sições em con-
trario. 

Snla. das commissões, 18 de julho de 1895. - · 
RoDRIGUES CHAVES.- PINTO DE MouRA. -
CAMILLO PRATES. 

PENDE DE DISCUSSÃO A REDACÇÃO FINAL •. 

100 Crea as seguintes cadeiras ruraes Do sr. ll.ibeiro de Oliveira e 
do sexo maeculino: outros. 

Umll. no districto de Ca.!ambm, no logar denomínndo -S. Manoel, Apresentado em 8 de junho, foi a imprimir-se, 
município do Piranga; uma no tendo sido dispensada a segunda leitura, em 
Ribsirão, distrJCto da Lag,•, mu lO, a requerimento do sr. Bueno Brandão. 
nioipio de Tiradente•; uma no legar denominado -Anhs-dis· l'l.i;m primeira discussão em 19, sub· 
tricto da cidade de Dores do In· mettido ó. votação, foi approvado e remettido 
daiá; uma em Olari~~o, distrioto á commlssão de instrucção publica, que ore· 
ào Aterrado; uma na Serra, dis- fundiu no projecto n. 131, apresentado em 
tricto do carrego d'Ant!l., am- 25 de junho. 
bas no município de Dores do 
Indayá; uma no logar dllnomi· 
nado - caohoeirl\ do Kágado, 
districto de s. Sebastião da Cha· 
cara, município de Joiz de Fora; 
e uma em Santa Isabel, municí-
pio da Leopoldina. 

101 Crea ns :~eguintes cadeiras de in- Do sr: §aturnino Dantas~ 
struoção primtn'ia : Apresentado em 8 de junho, foi a imprimir-se, 

Du::t'l urblne.s, sendo uma do sexo sendo dispensada a segunda leiturfl. em 10, a 
masculino e outra do feminino requerimento do sr. Bueno Bram:ão. 
em Santo Antonio do Maohndo; Em primeira discussão, em 19, sub· 

Uma rural no povoado- EspiritG mettido à votação, foi approvado e remettido 
Santo do Cemiterio -munilliplo á commissão de instrucção publica, que o 
do Carmo da Bagagem; e outr& refundiu no projecto n. 131 ~~opresentadoem 

'igual no 1ognr denominado-MU· ~5 de junho. ' 
tum-munlciplo da Bsg&gem. 

102 Crea uma caixa ec:momica no Es· Do sr. Francisco Dressane e 
tado, com sede na capital, su• outros. 
bordinada á secretaria d~s Fi· nançao, onde runccio_nar~; d~- Apresentado em 8 de junho, foi a imprimir·se, 
termina 

0 
ftUl dessa JDstüulçao E~endo dlsyensada a segunda leitura em 10, a 

e autorisn a creação de agencias rsquerimento do sr. Bueno Brandão. 
ou ftl\aeB da caixa nos munici· . pios em que o governo julgar Em primeira discussão. em 14, 
mais conveniente. . ficou ella encerrada e adiada a votação, JOr 

· falta de numero. 

•J 
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Em I'>', submettido á votacã,.., !oi approv::~ 

e remettido á commissão de orç~men em 
contas, que o apre3entou para eeganda 
IZO. 

Fm segunda di~t~eusl!lüo, em 6 deJu· 
lho, esta beleceu·se ella por artigos: 

E - t os arts. m dh~CUI!II!>Juo, 11epa.radamen e, b etli· 1.·,2.·, 3.·,-f.·, 5.·,6.•e7.·,su m 
dos á votação, foram approvaddos. 

Ern dlacussüo o art. S.·, foi otrerecida 
a seguinte emenda: 

N. l 
Ao lrt. 8. • Depois da palllvra parcentage~p: 

accresoonte.ee- até um por cento-.e como 
prima ~e a palavra -rasoavel-; o ma.IS 
no artigo. 

Sala das sessões, 6 de julho de 189§.-Auaurro 
CLEUENTINo.-J, BUENO BRANDA O. 

j unctll· Ern dlt~~cuasão e3tt\ emenda, oon t ... ;.0• 
mente com o artigo, submettt1dos á.vo a~ ' 
foram approvados. 

I' • trerecidn Ent dlt~~cussii.o o artigo P. ·, ,oi o 
a seguinte emenda: 

N.2 
Acoresoente·se onde convier: 

·cas .\rt. Com ns cadernetas da.~ cnixas eoonomq~er 
estaduaes poderão ser prestadas quaes 
fianças. 

Sala das sessões, 15 de julho do 189'5,-WBW 
CESLAU Bruz. 

•11ncta· Etu discut~~llliio e~ta emenda, conJ~ta.ção, 
mente oom o artigo, submettidos à v.., 
foram npprovo.dos. 

· 1 sub· Etn d r !liCUII\~tiio og o.t-tlgos I O e 1 ' ndo 
m~ttldos á votação, forom opprovnd~3·/:S á 
remottldo o projeoto, com ll8 emrn i~ o 
mesma commU:são, que, obtendo urg~~c oom 
npresente.u na mesma data. para tercell a 
o seguinte ptlrecer e redacção: 

A commis.~iio, à que Co! presente o projecjto eft; 
102 deste anno, 6 de va1 ecer que se a ado 
subrnettido á terceira dlscu~sio e npprov 
com a seguinte redacção: 
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ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES , 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas Ge· 
raes decreta : 

Art. 1. • Fica estabelecida uma Caixa Econo· 
mica do Estado com sede n'l Capital deste e 
immediatamente subordinada á Secretaria 
das Finanças, junto da qual funccionará. 

Art. 2. • Es'a instituição, que se denominar~ 
«Caixtt,-Economioa do Est&do de Minas Ge-
raes•-, tem por fim receber dlnbeiroja pre· 
mio, nas condições desta lei. 

Art. 3. • O Estado gtlrante eobre as quantias 
recolhidas á Caixa, desde o dia seguinte a.o 
deposito até á veapera do dia em que este for 
levantado, o premio annual de 5 "/o, capitali· 
savel semestralmente até a importancia de 
5:000$000.· 

Art. 4. • Desde que a somnia do capital e ju. 
ros perfizer a importancia de 5:000$000, só 
esta importancia vencerá juro:l, ficando o ex· 
cesso em deposito sem premio algum, á dis-
posição do depositante. 

Paragrapho unico. Nenhum juro, entretanto, 
se abonará ao depositante pela quantia que 
não tiver permanecido em depo~ito ao menos 
um mez. 

Art. 5. • Os dinheiros recolhidos á Caixa Eco· 
nomica sel-o-hão a titulo de emprestimo ao 
Estado, que delles poderá dispor como de 
qualquer outra rend!l, sem prejuizo do di· 
raito que têm os depos'tantes de levantai·OS 
em todo o tempo com os juros percebidos. 

Art. 6.: Haverá! alem da .repartição central, 
agen01as ou fihaes _da CO.IX!l nos municípios 
em que o governo Julgar conveniente esta-
belecel·as. 

Art. 7. • Em cada uma dessas agencias haverá 
um agente, que será o respectivo collector. 

A.rt. 8. · rara gratifi~!lr o trabalho dos agen· 
tes o govarno fitara a porcentagem até um 
por cento sobre as somm11s dJs depositas men-
sdmente realisados. 

Art. g, • As cadernetas da Caixa Economica i· 
as proourações nellas plSS!l:ins pelos 1 espect e 
voJ depositantes são 1sentas de seno. 
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1895 103 

Art. 10. O governo regulamentará conv,enie~; 
temente o serviço da Caixa EconomJca, 1. 
accordo com as leis por que se regem actu~ 
mente os e~tabelecimentoR congeneres, d~sig: 
nando os empregados da Secretaria de FID;!I~ 
ça.s que devem enca1'regar-se desse serVIÇ · 

Art. 11, Com as cadernet!ls das Caixas Econ~: 
mlcas estadoaes poderão ser prest!ldo.s qune 
quer fianças. 

Art. 12. Revogam-se as disposições em contra· 
rio. 

Sala nos Pessões, 6 de julho o e 1895. - JULlO 
BUENO BI~ANDÃO.--AUGUSTO CLEII!E~TIN°• 

· 9 sub" En1 terceira discussão, em • tidO 
mettido á. votnçã:o, foi approvado e reme~toU 
á commls~ão de redacção, que o apres~dSC" 
e!D lO com o lieguinte parecer para r 
ça.o final: 

A commissão de redacção, á qu3 !oi preseg!fx~ 
projecto n. 102, estabelecendo uma eja 
Economica. do Estado, é de parecer q~e ~om 
adoptada como final a mesma redacç~o 
que foi npprovo.do em terceira discussao. 

Sala das commissões, 10 de julho de 1895.-Ro· 
DRIG UES CIIA VES.-FARIA LO DATO. · 

Em discu@são a redacção fiJJtl~:~ 
11, submettlda á votação, foi appror; eob 
remettido o projecto ao senado em ' 
n • 35, por officio n. 42. 

PENDE DE DELIDERAÇÃO DO SENADO• 

Crea cadeiras de lnstru :- . · • e 
maria, ml:ttas em Joã~ç~~n prt· Do sr·. !t.ugusto Clcrocntano 
dlstricto de J~boticatubas eg~- outros. . 
Lagoa dos Tavares -di t 1' t m · ·r-se Lagoa. S·lnta ambas d~ r c 0• ~a Apresentado em lO de junho, foi a imprlm1 

11' 
llio de Santa' Luzia do 1rtumdcl- sendo dispens·lda o. segunda leitur~ elmmen~ 
Velhas. 0 as a requerimento do sr. Augusto C e 

tino. 

~~m pr·huch·a discusfóli'ao em 19,:~~~ 
mettido.á ~otação, foi approvad~ e reme re· 
áf comm1ssu.o de !nstrucção pub!Iro, yuedg em 
undi:.I no projecto 11. 131, apresenta 

25 de junho. ' 
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1895 104 Crea um_a seg.und~ cadeira de in- Do sr. Benjamin de 1\laeedo e 

strucçao primaria para o soxo ou1;ros. 
masculino na cidade de cam· 
buhy. Apresentado em 10 de junhr), foi a imprimir·Se 

sen~o dispensada a segunda leitura em u,' 
a. requerimento do sr. Augusto Clemen-
tmo. 

Em primeira discussão em 19 sub· 
mettido á votação, foi a pprovado e rem~ttido 
á commissão de instrucção publica que o 
refundiu no projeoto n. 131, apresentado em· 
25 de junho. 

1895 105 Crea cadeiras ruraes, mixtas, nos Do sr. Deslderio de 1\lello. 
1ogares denominados - Sllnta Barbara, Burity, Chapadão, Pi- Apresentado em 10 de junho, foi a imprimir-se 
rapetinga, Duas Barras e Itambé, sendo dispensada a segunda leitura em Il ~ 
do distrlcto da cidade do Carm\1 requerimento do sr. Augusto Ctementino: 
da Bagagem. 

Em primeira discussão em 19, sub· 
mettido á votação, foi approvado e remettido 
á commissão de imtrucção publica, que o re· 
fundiu no projecto n. 131, apresentado em 
25 de junho. 

189;. "' 106 Crea. uma cadeira rural, mixta, na Do sr. 1\lonoel Alves e ou1;ros. 
pavoação denominadl\ - Orota 

ll895 

Grande - do districto do Rio . . . . . Preto munioip!o da Diaman· Apresentado em 10 de JUnho, for a Impr1m1r se, 
tina.' sendo dispensada aaegunda leitura e~ 11, a 

107 Eleva a 4:000$000 annuaes o 
xilio ao hospital deSabará. 

/ 
/ 

requerimento do sr. Augusto Clementmo. 

Em primeira discussão em 19, sub· 
mettido á oçotação, foi approvado e remettido 
á commissão de instrucção publica. que o re· 
fundiu no projecto n. 131, apresentado em 
25 de junho. 

au• Do sr. João Pio e ou1;t•os. 

Ap~esentado em 10 de junhO, foi a imprimir-se, 
sendo dispens~da a segunna.Ieitura e~ 11, o. 
requerimento do sr. Augmto Clementmo. 

PENDE DE PRIZ.IEIRA DISCUSSÃO. 

. :j 
I 

1~ 1 
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ou· Crea as·segulnteP cadeiras de ins· Do sr, nenvenut;o Lobo e 
trucção primaria: t:ros. 

i •imlr-se, Uma para o sexo feminino, no dls· Apreeent<>.do em JO de Junho, foi !lt mf~m 11, a 
tricto do Braz Pires, munic1plo sendo dispensada a segunda let

1 
Ul' entino. 

do PiraDga, e uma mixta no mu requerimento do ar. Augusto C em nioipio de Bambuhy, cidade do 
mesmo nome; e trartsfere a ca- _ 19, sub· 
deira do -Furado- do Rio da Em primeh·a discussao emremetti• 
Prata. para o logar denominado mettldo á votação, ·foi a.pp~ovdd~llcl\ que o 
- Pito- treguezla do Taqua- do á commissão de instrucç:w pu entS.cto em 
rassu; município de Caethé. refundiu no projecto n. 131, npres 

25 de junho. 

sentn• Proroga por mais um anno, com Da commissão de repre pet t• 
mfltade dos vencimentos, a licen. ~õcs, rcquerim.ent;os e 
ça coecadlda ao jui~ de direito de ~ões. , 
Catagu~zes, bacharel José Maria rimlr·se. 
de Campos Cordeiro, ax vi da lei Apresantado em 11 de junho, foi a imP n. 86, de 7 de junho de 189i. 

ub· - em 18, s d Em prlmeit•n discussuo remettl o 
mettido á votação, foi approvados:ntou para 
á mes!Jlo. e,•mmi·~ão, quo o apre 
segunda em \inte. 

: a Fortes, Em 2:; a requerimento do sr. spv_o que o 
1 miSSO. t ão voltou o projPcto â mesma com ds discuss 

apresentou de novo para. segun menda: 
em 26, com o seguinte parecer e e 

1 

·menttS 
A commlssão de representações, req~~~Jecto D• 

e petiçóes, á qual foi presente 0 ssáo e d&-
109, approvado em primeira dl~c~ é de pa" 
volvido á commlssão; a seu ped!d d'a dfscut' 
rec~r que eeJa submeUidu á segun. 
são com a seguinte emendo: 

ntos-dl· Em vez dE~ -cllm metade dos venci me 
ga.·se-sem vencimfntos. 

805 -SIL' Sala dos commlssões, 2G de junho de~ _: pxN'l'0 
VA Fo:rtTE:S.-DESIDERIO DE MELL ' 
DE MOURA. • 

m 4 deJU" En1 segundn dlscn~süo e 
6 

emenda 
lho o projecto conjunctamente 00{:ção {orar 
da COIDillbSãO, BUbmettidos á VO !Dil camiD S• 
approvados e remettidos ó rnes sãn, 

vss!O· 
PEI'iDE: DE PAIUICII:R PARA TERCEIRA DISC 
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Crea uma cadeira mixta de in· Do ~r Desider· ' 
strucção primaria na estação de -tros · 

10 
de Mello e ou-

Aureliano Mourão districto da ' 
cidQ~e de Bom Successo, e uma Apresentado em 11 de junho fi · . ca~e1ra para~ sexo feminino no tendo segund'l. leitura em •1t a -imprimJr•se, 
ba.trro denommado -Bav·o Pre· · 
to-distrlcto da cidade de Ube· Em primeira discuss:- 0 1 , 
raba. mettido.á !otaçã?, roi approv~o !~e~~t~~f" 

á comm1ssao de mztrucção publica que I 
0 

fun 
r · t • o re-' I~ no prDJeo o n. 131 apresentado 

25 de JUnho. ' em 

Crea duas escolas ruraes, uma Do sr. Theophilo Marq 
para o sexo masculino no povoa- ou-tros. ues e 
do denominado -Plndahybas de Poções- di&tricto' de Jequitibá, Apresentado em 11 de junho f·i a impr' · 
munlcipio de Sete L~goas, e ou· tendo segunda leitura em 'l'>v IIDir-se, 
tra mixt .. no povoado-Brt-jinh) ..-. 
-do me.Jmo muuioipio. ~m p1•imeir·a d~scnssão em 19 b mett1do. á _vota~o, fo1 a12_provado e rem~t~fd~ 

á co~II). 1 !3SI'.O d~ mstrucçao publica, que 0 re· 
fundi~ no proJecto n. 131, apresentado em 
25 de JUDhO, 

112 Revoga o art. 2.· da reealuçãon. Do sr. Francf'ort. 
3, qtle altera o aegimento inte.r no aa Camara dos Deputadoa. Apresentado em 12 de junho, flli a imprimir·Sb tende segunda leitura em 14. ' 

PENDE DE PRIMEIRA DI~CUSSÃO. 

l13 Declara que a garantia de juros de Do sr. Augus-to Clementino e 
6 •;., concedida pela lei n. 75 outros. 
do 29.dejulho de 1893, áestrada terrea que, partindo da Barra do tlpresentado em 12 de ;unho, foi a imprimir-se, 
Jequitibá e p11ssando por Sete tendo segunda leitura em 14. 
Lagotts, Inhauma, Taboleiro Grande e proximidades da Pie Em. primeira di scuss·ão, em 18, sub· 
da.de do, Ba.gre, da qual é conces· mettido á votação, foi approvado e remettido 
sionario o cidadão Adelino car- á commissão de obras pubhca.s, que o apre· 
doEo Ferrão Castello Branco. será sento1.1 para 1 egunda em 26. 
sobre o <'ll;>ltal maxin.o de.,,.,. • _ 50:000$ pJr kilometro; e que o Em segun~a dJSC'!ss~o, em 11 de 
deposito a que se refere 0 artigo julho, submett1do á votaçao, foi approvado e 
2. • da citada lei será re::~.lisado remettido á mesm;~, comm1ssao, que o apre':" 
pelo concesflionario ou pela com sentou para terceira em 13. 
panhia que organisar, no actc do levantamento do c!lpital ou Em -terceil•a discussã.o em 18,_ á 
de parte do mesmo capital des· noite, ficou ella encerraria e tldiada a votaçao 
tinado á construcção. por !alta de numero. 

Em 19 submett'do á votação. foi appl'ovado 
e remetitdo á commis:ão de redacção. 

PENDE DE PARECER PARA REDACQÃ.O FINAL, 

\ 

\~ ; 
! 
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1895 114 Autorisa o Presidente do Estado a Da Commh;são de obras publf· 

conceder á Estrada de Ferro cas. 
Sant' Anna do Sapucahy·mirim, . . e 
garantia de juros de 6 .;· ao Apresentado em 18 de junho, foi a imprtmiN · anno, sobra o capital maximo dt: _ b· 
50:000$ por kilometro, durante Em primeira discos suo em 21, B'l;ldo 
30 annos, podendo prorogar os mettido à votação, foi approvado e remet~ra 
}'razos actualmente concedidos á mesma commiseão, que o apresentou P 
para apresentação de estudos e segunda, em 22. 
começo dos trabalgos de constru- d ju· 
cção e obrigar os concessionarios Etl\ segunda discussão em 2 e 
a levclr a estrada ate Bambuhy. lho, estabeleceu-se ella por artigos: 

Em discussão o art. I.·, foi ella en~~: 
rada e adiada a votação, por falta de 
mero. 

Em discassào o art. 2.·, foram otrere· 
cidas as seguintes emendas: 

N.I 

Ao art. 2. • Sub.stitua-se pelo seguinte : 
Artigo. A innovação do presente contracto, 

· à effeito que será inatransferivel, só produzir do a li· 
quanto aos favores do art. I.·, qnan de s. 
nha estiver cotistruida desde o P.orto alo. 
Sebastião até os limites de Minas e S. Pa 

N. 2 

O trafego mutuo entre as estradas SllP~f:~; 
e Musambinho será. obrigatorio porbpattão a 
estrada terrea do Porto de S. Se as 
Bambuhy • 

g~ SILVA. Sala das sessões, 2 de'julho de 18 i), -

FORTES.-NUtiES PINHEIRO. 

· neta· Ern discussão estas emendas conJU da e 
mente com o artigo fic:JU ella encerra 
adiada igualmente a' vctação. 

ncer· Em discus11ão o art. 3. •, foi eU a e 
rada e adiada a votação. 

l~ru 3, submettidos à votação, foram aPEf~: 
vados os artigoiJ com as emendas ares~sma 
das, sendo remettido o projeoto mapre· 
CJinmissão, que, obtendo urgencla, o -
llentou nesta data. para terceira dlsoussao. 

Em tercetrn discus1.11iio ent 6, fo-
ram ofl'erecidas as seguintes emendas: 

,. 
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lliODIFICATIV A 

Ao _art. 2.: Em vez de- qu 9 serà intransfe· 
rivel-diga-se :- transferível a juizo do go-. 
verno. 

I . 

· ~ RESTRICTIV A 

Ao mesmo art. 2.• Em vez de- quando a li· 
nha estiver concluída -diga-se - quando a 
terça pllrte da linha pelo menos estiver con-
struída -e o mais como está no artigo. 

Sala das sessões, 6 de julho de 1895. - FRAN· 
CISCO BRESSANE,- LEOPOLDO CORRÊA.- PA· 
DRE JoÃO Pro.-FREITAS CASTRO. 

En1. discussão estas emendas, conjuncta-
mente com o projecto e, submett1dos á vo-
tação, foram approvados este e a emenda 
n. I, sendo rejeitada a de n. 2. 

Approvado assim o projecto, foi remettido á. 
commtssão de redacção, que, obtendo urgen-
cia, o apresentou na mesma data com 0 
seguinte parecer e redac~ão final : 

« A commissão de redacção é de parecer que ao 
projecto n. 114. do coErente a_nno, approvado 
em terceira discussao, se de t\ seguinte ra· 
dacção final: 

O Congresso Legislativo do Er.tado de Minas 
Geraes decreta : 

A\'t. 1. • Fica o Presidente do Estado autorisa-
do a conceder a garantio. de juros de 6 ·f. ao 
anno sobre o capital necessario po.ra a con· 
strucção da estrada de ferro -Sant' Anua d(} 
sapuchy-mirim-, não excedendo de 50 con· 
tos de reis o prfÇO ltilometrico. 

Paragrapho unico• A garantia de juros será 
concedida pelo prazo de 30 o tmos, podendo o 
governo prorogar os prazos actualmeniecon· 
cedidos para apresentação de estudos e co• 
meço dos trabalhos de construcção e obrigar 
os concessionai'ios a levar os estudos até Bam· 
buhy. 

Art, 2. • A innovação do contracto, transfe-
rível a juizo do governo, só produzirá e1Teito 
quanto a.os favores do art. 1. · quando a li· 
nha estiver construída desde o porto de S. 
Sebastião até cs limites de Minas com S. 
Paulo. 
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1895 ll5 

1895 116 

tradas ' entre as es ,tor!O Art. 3. • o trafego m\1~~0 será obri~ de s. 
de Sapucahy e Mu~am ferrea do Por P 'r pa.rte da estra a 
Sebabtlão a Bambuhy. 

em con· 
di osiçõell Revogam-se na sp Art. 4. • .. 

trario. de J895• 
. 8 de julho Eq Sala dM commissões, aos CAMILLO PRA.T -· 

-RODIUGUE:S CIIAVES.-

f}JltlJ, 
ed•tcçüo rovada, Em discussãâ. n ;;a,iio. toi .~Pf0 ao se· em 8, submetttda v etu'do 0 proJec 

~ando, nesta data, remfficio n. 34. nado, sob n. 29, per 0 

- O SENADO• PENDE DE DELIBERAÇAO D 
.. 

Crea. uma terceira cadeira. 
strucção primaria para 
mascUlino nt~, cidade de Bello. 

• •• e o . le l\IeiiO de in. Do ~r. Desidel•to < 
o se:x:o t1•o s. rf!Illr·se, 
Campo ho roi a imP Apresentado em 19 dejun m' "0. 

tendo segunda leitura e '" 

19 de -o em do e . di cus~u prova -Ern IWitneu•a "' -
0 

foi ap ão pu 
julho, submettido à vgtaçJe' !nstrucc remettido á commlsaao 
bllca. cvss!O· 

piS EGUNM PENDE DE PARECER PARA S 

. tl-e o :rueuo "'" •• seguintes esoolao prim>· I>o Rl'• •ravnreR de , 
rias: <roR. rJJJli,... ' 

· . foi a imP Uma mtxta 11& cidale de Qneluz; Apresentadoe'n 19 deJunh~, •o. b• 
nu,. rural, Para o sexo ruascu. tendo segunda leitura e • DI !9, 'Ydo 

I 

lluo, em Tiririca, distlicto da • ••Aii<> e e
111

ett 
mesma cidade; quatro ruracs Eon twlmeh•n •h•e• ,..,do • r 
lllixtas, "ndo nma no logar de- mettido à votação, foi 8 PP

0 
publi"'· • 

nominado -Mendon"- distrl. a C<Jmmlssão de lnotrucça •"'"' elo da cldade de FerrOs, outra ,.ouNoA 
no e:x:tincto nuoleo colonial S. PENDE: DE PARECFR PARA Jacyntho, outra no e:x:tlnoto nu- sÃo· 
cleo oolontal S. Bene11oto, estas 
duas Ultimas no muntclpio de 
Theophllo Ottont, e finalmente 
o~tra no IUbeirão das Vacca'3, 
dtstrioto de s. Vicente F'errer, mun!cipio do Turvo, 

I 

-\ I 
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1895 117 Autorisa o governo do Estado, caso Da. com~issão de obras pu-

não estej& lnstallada a naveg11.- bbcas. VIação .f'eJ•ren, et-c. 
ção a vapor no rio - Paracutú . até 

0 
dia 27 de julho proximo, a Apresentado em 20 de Jünho, foi a imprimir·se 

mandar fazer administrativa· Em primeira discussão em 25 sub: 
mente ou por concurrencia pu- mettido à votação..! foi approvado e rem~ttido 
bltca a desobstrucção do men- á mesma commts€ao, ~JUe o apresentou em 26 
cionado rio, abrindo para es~e para segunda com o seguinte parecer e 
fim um credito até 500:000$000, emenda : 
si não houver disponíveis saldos . _ . . orç. mentarios. A comnassao .de obras pubhcas, a qual foi pra-

s~nte oproJ~cto n. lt7, sobre nav•·gação do 
r10 Paracatu e approvado em primeira dis-
cussão, é de parecer que sfja submettido á 
segunda discussão com a seguinte emenda 
additiva: 

EMENDA ADDITIVA 

Esta lei entrará em vigor desde a data da sua 
publicação. 

Sala das sessões, 26 da junho de 1895.- SILVA 
FORTES.-NUNES PINHEIRO. 

Em segunda discussão em 2 de ju· 
lho, conJnnctamente com a emenda da com-
missão, estabeleceu-se ella por artigos. 

Em discussão, separadamente, os arti· 
gos ns. 1 a 6, submettidos á votação, foram 
todos npprovados com a referida emenda. 

Approvado assi~ _o projecto, foi remettido á 
mesma commusao, que o apresentou para 
terceira em 8 com o seguinte parecer e redac~ 
ção, sendo dispensados o interstício e a im-
pressão, a requerimento do sr. Epaminondas 
ottoni: 

« A commissão de obras publiéas, á qual foi 
presente o .projecto n: uy,-é de.parecer que 
o mePmo seJa submett1do a terce1ra discussão 
com a segumte redacção: 

o Congre~.eo Legislativo do Estado de Minas 
Geraes decreta : 

Art. 1. • Caso não e~teja insta)Iada. a navega-
ção a vapor no rio Paracatú até (l dia 27 de 
julho proximo, fica o governo autorisado 
desde já: 

§ I.· A mandar fazer, administrativamente 
ou por concurrencia publica, a desobstrucção 
do menciona1o rio, ficando-lhe para isso 
áberto um credito até 500:C00$0CO, smão hou~ 
ver disponíveis .~aldos orçamenta.rios. 

s. c.- 31 
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§ 2. • A conceder á em preza viação ou a_ qual: 

quer outra uma subvenção annulll nao ex 
cedente de 50:000$000, pelo prazo do 5 ao· 
n?s.! e paga ern prestações rnensaes, nas con~ 
d1çoes <:stabelecidas no conuncto, piira esta 
bele,cer a navegação regul:lr do rio Para· catu. 

§ 3. • A adquirir o necessa.rio mnte_!illl flu; 
ctuan te para estabelecer a na vegaçao det~o 
rio, no caso de não :podei.' chezar a accor u· 
com o. em preza viação ou com qualquer 0 
tra. 

· se ~ 4. • A regular as tarifas dEl mercado~a de 
passageiros de modo que a 1.• não exce a -

0 150 reis por tonelada (kilornetro) e .a 2. • 0~)· 
el.ceda. de 100 reis por passageiro (k1lomet~ s 
e tambem os horarios de sahtda e c~e~ada de 
vapores, os quaes poderão set• modttlcadoB o.· 
accordo com a em preza que contrflcta,r a nu-
vegação, sempre que as convemenciaS P 
bhoas o e:x:lgirem. 

§ 5. • A subvencionar qualquer empreza fo~$ 
meame. viação com a quantia annual de e; 
P,or kilometro, pela navegação de quaJq~te 
r1o que corra em territorío exolusivame mineiro; 

§ 6. • A isentar do impostos estado:1es o~ va~o; 
res, ernbarcacões, officinas, machlmsmove· 

. estações da empreza que contraotar a n~ r-
gação dos nffiuantes do S. Francir~co no e 
ritorio do Estado. . 

Art. 2. • Nas hypothesea dos pa.ragraphos 2 i~~ 
3. · e 5. ·, o governo abrirá os necessarrl-
c.xe~itos ou solicitará do Congress~ us auto 
saçoes necessarias para a subvençu.o. 

Art. 3. • O governo providenciará d~ ~~~~ 
que, no maia breve prazo possiveJ,_eeteJa fo.por 
cimente estabelecida a navegaçao a v 
no rio Paracatú.. 

Art. 4. • Fica revogada. a lei n. 68 de 27 g: 
julho do 1893, desde que o governo yonon· 
em execução as autorisações que lhe sao c 
feridas por esta. 

Art. 5.· J:fioa tambem o governo autorisai~11~ manct~r verificar as condições do navega 1 do 
dade do rio S. Pranc!sco, entre a B:Arrae hll 
Paro.opeba e a cachoeira do P1rapora, 0 s o.da 
conveniencia em ser construída urna estr rte 
de ferro que ponha em communicação a pa 



-

-

1895 

TRA.NSUMPTO 

-243-

ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

superior com a inferior do rio S. Francisco 
na mesma cachoeira, devendo proJlOl' ao Con· 
grosso na. proxima. sessão as roerlidas quejul· 

- gar nece3saria.s para a cocsecução detse me~ 
lhoramento. 

Art • 6. • Esta. lei entrará em vigor desde a.· 
dat!\ de sua publicação. 

Art. 7. • Revogam-se o.s disposições em contra· 
rio. 

Sala. das oommisEões, 8 de junho de 1895.-Nu-
NES PINUEIRO,-EPAMINONDAS Ül'TONI.-FA· 
RIALODATO. 

!Eill terceira discussão, em 9, sub· 
mettido á votação, foi appl'O\'auo e rPmettido 
á oommissão de redacção, que o apresentou 
para redocção final em 11 com o seguinte 
parecer: 

A commissíio de"'redaoção, á que foi presente o 
projecto n. 117, é de parecer que s!'ja ado-
ptada como final o. mesmll. re,laccçâo com 
que foi foi npprovado em terceira discassão, 
visto não tel' h~vido alteração. 

sala" das oommissões, 11 de junho de 1835.-Ro· 
DRIGUES CIIAVES.-C. PRATE~. 

:Etn discussão n redacção final, 
em 12, submettida. á votação, foi approvada, 
sendo rAmettldO o projeoto ao Senado em 13, 
sob n. 36, por offioto n. 44. 

PENDE DE DELIBERAÇÃO DO SENADO, 

118 Concede ao cidadão Jose Libanio Da ~onunissão ~e repre!!!enta• PE~reira Duque, escrivão do L o 1;:;:çoes, requer:u:n.-ent.os e peti. 
offioio do judicial e notas e otn· çoes. 
cialdo registro geral de hypo· · theca.s, da comarca do Lima ou- Apr~•entado em 20 de junho, foi a impri-
arte, dous annos de licença para m1r-se. 
tratar de sua saude. • • • -lEIIl prtmetra dtscussao e.m 4 de 

julho, submettido á voteçli.o, foi approvado 
e remettido ã mesma com missão. 

PENDE DE PARECER PARA. SEGUNDA DISCUS• 
sÃO. 

I. 

'' r 
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1895 179 . a e ou· Isenta tle qualquer imposto o ma. Do sr. niheira Junqumr 

teria! necesstu•io ao abasteci- tt·os. 
menbd'agua. e saneamen'o dos . rimlr·~e, 
diversos municlplos, a$ tnachl- Apresentado em 20 de junho, fot a imp 
nas para o fabrico de productos tendo segunda leitura em 21. lacteos, sabão, velas stearlcas, e 
bem assim a ma teria prima para _ 

2
5, sub· 

as tl·es Ulthna.s categorias. Em primeh•a discussa~ em e remet· 
mettido á votação, foi npprovarclo estatls· 
tido ás commtssõell de comrne 'to e con· 

· · tica, lndustrias e artes e de orç~~:ira, para 
tas, sendo apresentado pela pr seguinte pa-
segunda, em 2 de julho, com o 
recer e substitutivo: 

• dUS' t fstica, ID to A c(lmtn!ssão de commercio, es a 1 projec 
trtas e artes, a qual foi presente ~ § 1. · do 
n. 119 de 1895; conwidcrando q~~endidO peio 
referido pro.lecto, já ee ach~ a de 1893, ar à 
decreto n. 603 de 3 de fevereiro 

0 
que sel'i 

12, segunda parte;-coo8iderand iDdustrla 
de grande utilidade !a. vorecer b!nas para ~ 
Isentando da impostos as mao sabão, ve 
fabrico dos productos lactlclnl~â~rando m;l: 
las stearlc s e formlolda;-co~s~ia prima ~
que ls~nt .. r rle lmpo~tos a m ~ e b ir uma VIl 
tres UltHntill ca,egorlaa seria 

1
11 ri; disso. ess~ 

vula para o abullo e que, a e e encon 
mataria prima, pela maior part~dade sutil: 
trada em no~so Estado em quan 

0
, é de pa 

ciente para .tàzer face ao consumroJeoto sub· 
recer que se adopte o eegninte P 
stltuttvo. s 

d Jdlnll O Congre$so Legislativo do Estado e 
Geraes decreta: 

·mposto 
Art. l. • Ficam isentas de qualq~;r ~s pro; 
estadoal as machinas para tabrlo stearic•• 
duetos lactlc!nios, sabão, velas 
formicld1, 

dia"Msições ern Art. 2, • Ficam revogadas as ~TV 
contrario. (R. S.). 

9~ _co· 
Sala das cornm!s~ões, 2 de julho de 18 1;oroLJJO 

NEGO ALVE~.-JUVENAL PENNA· -
Conm~:A. tu 

_ substi • 
'Em t-~egundn dh~cu•u1u~ 0 foi appro· 
· tlvo, em 17, submPttido á vo!a.CUJ• corolller: 

vado e rernettldo As commls~oes entoe con 
elo, lnduetrias e arte!! e de • rçamelra emlS, 
tas. que o apresentaram para terce . 
com o seguinte parecer: 

. \ 
I 
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1895 

1895 

1895 

1895 

As c?mmisEões de commercio, e~tatisticn, indus-
trias e a artes e orçamento ás quaes 1i 
presen_te o substitutivo sobre ~ proj~cto ~i 
II9_, ~ao de parecer que o referido substi: 
tut1vo entre para terceira diFcussão com 
mesma redacção e seja approvado. a 

Sala das commissões, 18 de julllo de 1895 __ 
CONEG<!. ALYEq,-JUVENAL PENNA.-J BUENO 
BRANDA·:,-LEOPOLDO CoRRÊA. 

PENDE DE TERCEIRA DISCUS~ÃO. 

120 Autorisa o g;verno do Estado a Do ~;~r. Camillo Soares Filho e 
auxiliar a municipalidade de outros. 
Manhuaasú com a IJ.Uantia de ü:000$000 pela verba-obras p t· Apresentado em 20 de junho, foi a imprimir-
blicas-para a construccã'J •Ja se, tendo segunda leitura em 21. 
estrada de rodagem de Ma· nhuaSSÚ ao Caratinga. PENDE DE PRIMEIRA DISCUSSÃO, 

121 crea dulls cadeiras mlxtas de ins· Do sr. UTenceslau Braz e ou-
truccão primaria, sendo: uma no tros. 
bairro dos Protestantes, distri c to rli\ Borda da Matta, munici· Apresentado em 20 de junho, foi a imprimir-se 
pio de Pouso Alegre, e outra no tendo segunda leitura em 21. ' 
fi' r ... ial de s. Luiz, distrioto de S. João do Manhu&SSÚj e mais PE~DE DEPRIMEIRA.DISCUSSÃO. 

1 uma cadeira para o sexo mas· 
culino em Pirapetinga, munioi· 
pio de Manbuassú. 

122 Declara comprehender-se na classe Do sr. Pinto de 1\>loura. 
dcs serviços municipaee que de . vem ser regulados pelo estatuto Apresentado em 20 de JUnho, foi a imprimir-se 
da camarn, de· accordo com o tendo segunda leitura em 21. ' 
o art. 38 § 2. • da lei n. 2 de 14 de setemb1'0 de 189 I, a demoli· PENDE DE PRIMEIRA DISCUSSÃO 
cão de casas ou de muros em 
construccão, dentro das cidadeE 
ou vlllas, quando estiverem sen· 
do construidos tora do alinha· 
mento das ruas ou praças. 

123 A.utorlsa o Presidente do Estado n Da coxn•nissão de Ob•·:\.s Publi· 
auxiliar, Aob diver@as c)ndições, cas, Viação Ferrea, &. 
a oonstrucção tias linhas ferreas que julllar mais urgentes e Apresenhdo em 21 de junho, toi ~~imprimir-se. 
que, tendo iniciado sms tro.b<J.· · lhos ou tendo S!\US estndos ou Em priroeh•a discussão em25,sub· 
parte deJles approvados, nã.o' te· mett1do á votação.: f01 approvado e remettido 
nham, com garantia de juros à mesma commtssao, que o apresentou para 
conseguido levantllr os necessa! segunda em 3 de julho. 
rios capitaee. 
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1895 124 

J895 125 

- .,0r artigos, JE1n Megunda dlscussao, r segumte em 4, f'oi o.fl';:~recida ao a,·t. 1. • a 
emenda: · 

· · fine·-Ao § 1. • do nrt. I. ·-accrescante-se m~tidÔ de 
não excedendo o total do ca.:p!~al(,fsa.;O:OOO$). vinte e cinco mil contos de reJa ~ • 

g~ -NuNES Sala dao lles~ões, 4 de julho de 18 ;). 
PINIIa:mo.-FARIA LonA.TO. 

d conjuncta-lEm discussão esta emen a, á votação, 
mente com o art. I.·, submttt~doso art. 2. •, 
for1o.m approvados, e bem.r.assJ~a cornmis-
sendo remettido o projecto " mes são. 

DISCUSSÃO • PENDE DE PAR.ECER PARA TERCEIRA. 

publi· Autorisaogovernoaconceder,sern Da. comntl~si"to de Oln&s 
onus para o Estado, no engenhei· ca8, VJu~üo Ferrea, · 
ro Henrique Augusto Kingston . . rimir-se. 
ou á companhia. que eUe ogani· Aoresentado f'.J12l de junho, foi a IIDP sar, privilegio por 50 annos para · 4 .sub· 
n construcçáo de uma estrada Em lWirneira. discussão em n~ttldo 
ferrea, de bitola de I metro, en. mettido á votação, foi approvado e r~~u para 
tre trilhos, ligando as cidades de ã. m':!Stn!'l. com missão, que o apresen Leopoldina e S. João Nepomu~ segunda f'ln 6. 
cano, salvos os direitos da ter~ 

13 

ficou 
ceiros. Em segunda discussão_, em ' 

ella encerrada e adiada n. votaçao • 
_ ~ 1 approva· Em U;, submettido á votaçao, 

1
° :-

0 
que o· 

do e remettido á mesma co:nrn ssa ' 
apresentou para terceira em 16. 

PENDE DE TERCEIRA DISCm:SÃO· 

. . publi• Autor1sa o pree1dente do Estado a Da. comtni~~iio de Obrns 
innovar o contracto celebrado cal'!, Vin~ão li"errea, &. 
com a companhi!l «E~trada de . ·mir·se. 
Ferro Porto Novo do Cunha no Aprcscntodo em 21 de junho, foi a 1mprx ... 
Rio Pardo'>, concedendo-lhe li· _ 

3 
de ju· 

cança para prolongar a referida Ent :a:whneiru discussuo, em 
10 

e re· 
estrada até o diàtricto do. Pie· lho, ~ubmotttdo á votaçüo,foi approvafpresen· 
dado, município de LeopoldinD.. rncttldo á mesma commlssão, que 

0 
a 

tou para. segunda em 4. 
_ 15 sub· Em lilegunda dlscussuo, em 'ettldO 

mettido à. vobção, foi approvado e rto~ para 
á mesm~ commissão. que o apreaen · terceira. em lU. 

PENDE DE TERCEIRA DISCUSSÃO' 

) 
I) 
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126 Trata de isenção de legitimação Do l'lr. Epaminondn(g Ott.oni. 
de terras. Apresenta.rlo em 21 de junho, foi a imprimir-se,. 

sendo dispensada a tegunda leitura, em 22, 
a requerimento do sr. Mendes Pimente!. 

JEm primeira discussão em26 sub. 
metüdo á votação, foi approvado e zem~ttido· 
á comrnissão de agricultura, minas, colonisa-
ção, tdrras e bosques, que, obtendo urgencia, 
o apresentou para segunda n<.~. mesma data. 

Em segunda discussão em 2 de ju-
lho, estabeleceu·se e lia por artigos • 

. Em di8cussão o art. I.·, foram ofi'ere-
cidas as seguintes emendas: 

N. I 

Art. I.· § I. • Em vez,:de 189~ - diga·se :-
1854. 

N.2 

Ao mesmo pal'agrapho. Supprima~·se' as ui~ 
timas palavras -comtanto que nuo tenham 
sido abandonadas. 

N.3 

• • flr!C· supprimam-se as .~alavras 
Ao § 2. ·~ o. parte e.llectivamente ut1J1sada. 

-mas so n 

N. 4 

018 das palavras- povoações -
Ao § 4.: De~ ·as 66guintes :-que l!ejam s~des 
subs~1tu~~ "emunioipnes -por:-. que seJam 
de d~str!OdOI!s de distriotos. O malu como no 
ou nao se e 
'fim do parngrapho. 

~ •2 de julho de 1895.-IGNACIO> 
Sa.la das sessoes, · 

MURTA· 
• 850 estas emendas ~onjano~a-· 

}Eill d•scus rt I • submettidas a votaçao, 
meute com 0 :do~~ ~rUgo e emendas. 
loram approv .. 

. são 0 art. 2. ·, submettido á. 
gJU dJSCUB d 

votação, foi npprova o. . 
- 0 0 art 3 •, torJm offe-

l<.: diecusssa • · 
• :ic'a> as seguintfS emendas: 

1 
' l 

J 
!. 
} 
( 
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N. 5 

1\rt. 3. • No tln!Sl da primeira parte substi-
tuam se as palavras- ef!'tlctiva desde seu co· 
meço -pdas teguintes :-ou com morada. 

N.6 

Na segunda parte substituam-se as ps.lavras-
será igual a um tilrço -pelas seguintes=-;; 
serà igud á metade. O mais como esta n 
parngrapho. 

Sala. das ses~ões, 2 dE~ julho de 18\15. - IaNA010 
MURTA. 

Em discussão estas emendas, conjunc~; 
mente com o art. 2. ·, submett1das á votaça ' 
foram approvadas o artigo e emendas: 

Ern discussão o art. 4•, submetudo á 
votação, toi approvado. 

Ern di~cussão o artigo 5. •, foi otrerecida 
a seguinte emenda: 

N.7 
Ao art. 5.' Em vez de -convenientemente 

-diga·se :-conveniente. 

Sala das ses~õeJ, 2 de julho de 1895.- IaNA010 
MURTA. 

Ern discussão esta emenda, conjunc~~· 
mente com o artigo, submettido3 i>. votaça ' 
foram approvados o artigo e a emenda. 

E~ dfMcussuo 0 artigo 6. •, foi otrere· 
ci:iG. " seguinte emenda : 

N. 8 

Ao art. 6.' Em vez de 100 hectares -diga·se 
- l.OOOlhectares. 

Sala das seseõea, 2 de julho de 1895.- IaNA010 
MURTA. 

E ru discussuo e3ta emenda, c::mjunc~~ 
mente com o artigo, submettidos á votaça ' 
foram npprovndos o artigo e emenda. 

Em dlscussuo os arts. 7.· e 8.·, sub· 
mett1dos á votação, foram approvndos • 
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Em discussão o art. 9. •, foram offere-
cidas mais as seguintes emendas : 

N. 9 

Depois do art. 9.0 accrescente-se o segu!nte: 
Art. 10. O governo poderá fazer concessão 

gratuita de terrenos devolutas aos índios de 
aldeamento! que foram extinctos, não exce· 
dando de 25 hectares o lote concedido a cada 
um.· 

N. 10 

Art. 11. Revogam-se as disposições .em con-
trario. 

Sala das sessões, 2 de julho de 1895.- IaNA.CIO 
MuaTA. 

Em discussão estas emendns, conjuncta· 
mente com o artigo, submettidcs á votação, 
foram approvados o artigo e emendas. 

Approndo assim o projeoto, foi remettido com 
as emendas á mesma commissão, que o apre-
sentou para terceira, em 3. 

Em terceira discussão. em 9, fo-
ram offerecidas as seguintes emendas: 

N. I 

Ao art. 1. • § l. • in fine - accrescente-se de· 
pois das palavras -sua exte_p.são-<lcomtanto 
que seja provada a oooupaçao continuada.» 
-SEVERIANO DE REZENDE. 

N.2 

Sub-emenda á emenda n. 1.- Substitua·se a. 
palavra -oooupação -pela palavra -posse. 
C, PRATES· 

N.3 

Ao art. 3· parngrapb~ unico. SI, porem, a a~ea 
cultivad!l for infertor a 500 hectares, a legtti· 
mação abrangerá toda ella.-E. OTTONI. · 

N. 4 ., 
Emenda completiva ao art. 3. • Em vez das 

palavras -a metade mais que -dlga·ee.:-
ao duplo de.-Jl:. ÜTTONI. 

·' 
' ' "i 
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N. 5 

Ao art. 3.· Depois da. palil.vra -cultura -em 
vez de-ou-diga-se-e. 

Sala das 11essões, 9 de julho de 1895.-IaNA010 

MURTA. 

·ancta· Em discussão estas emen4as, ~oDJ ,.ão, 
mente com o projecto, submetttJ~s a vo~~oje· 
foram approvados, ee0;do rem~t~do d 0 redac· 
cto com as emendas a commissao e 

0 
se· 

çiio, que o apresentou em li com 
gu!n te parecer e redacção final : 

A com missão de redacção, D. que foi prjse~t3o~ 
projecto n. 126, é de parecer que sde ação de 
ptada, como final, a seguinte re ac 
conformidade com o vencido. 

O Congresso Legislativo do I!J3tado de Minas 
Geraes decreta : 

Art. 1. • São isentas de legitimação: de 1854 
§ I.· As terras que até 30 de janeiro titulo 

se achavam no dominio particular po~ensão, 
legitimo, qualquer que seja sua e~ uadll· 
com tanto que seja provada a po~se contrn 

nos con· § 2. • Aquellas em que durante 30. an e actos 
secutivos tenha. havido exercicto .de cal· 
possessorios ininterrompidos, inciustV 
tura e morada. 

i · parti· 
§ 3. • As que se acharem no dom 010 de dO.S 

cular com titulos passados em vi~tu~bo de 
leis ns. 601 de 1850 e 27 de 25 de J 
1892. 

I i se o.c'!la" § 4. • As que na data da presente e ·a~n ou 
rem occupados com povoações, quer seJ 0 re· 
não sedes de districto, comprehendld~ de 100 
spectivo logradouro, que não excedera 
hectares. 

confor· Art. 2. • Os possuidores de terras 0~ do art. 
midade dos paragraphos I:, 2.· .e~· ão das · 
I. • são obrigados a tilzer a. discrtffi10~~ ter· 
mesmas quando ellas se llmitare:n ctivereJ)'l 
renosdevolutos e seus limite~ nao esu'ettan· 
dil!Oriminados em titulas Iegltimos, 5 a~ão dO 
do a. medição para esse fim á approv 
governo. ã 

ão ser Paragro.pho unico. Essa discrimlnM re que 
· feita. por protlssionnes Jogo verno, selllJevolll' 

tiverem de ser medidos os terreno~ xnetllde 
to3 contlguos pagando o proprietariO 
das despesas' com a medição. 
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Art. 3. • São Iegitimaveis as posses estabele~ 

cidas até 30 de janeiro de 1854 a favor das 
quaes não militem algumas rlas condições do 
art. I.• e que hajam sido mantidas com cul· 
tura e morada. · 

§ I.· A a~ea legitimay~l será igual ao duplo 
da etrect1vsmente utthsada pelo posieiro sem 
tomar terras devolutas contíguas, não exce-
dendo, po1'em, o total a 500 hectares, com· 
tanto que suas legitimações sejam requeri-
das no prazo de um anno depois da regula-
mentação desta lei. 

Si, porem, a area. cultivada for superior a 500 
hactares, a legitimação \lbrangerá toda ella.. 

Art. 4. • As concessões anteriores a 15 de no-
vembro de 1889 e que tiverem sido transfe-
rid&S são revalidaveis, uma vez que o conces-
aionario tenha mantido nas terras cultura 
etfectiva e morada habitual e requeira a re-
validação no prazo de um anno, a contar da 
data da. regulamentaçãc da presente lai. 

Art. 5. • Serão concedidas directamente pelo 
preço medio legal : 

§ 1. • As terras devolutas contíguas áquellas 
de que.trata o§ 2. • do art. I.· e cuja si-
tunção lhes seja conveniente em quantidade 
correspondente ao dobro da area garax:.tida. 
pelo mesmo §, não excede,ndo, p::Jrem, a 500 
hectares. 

§ 2 •• As que na data da publicação da preflente 
lei s• acharem com cultura etfectiva ou prin-
cipio de cultura, ~endo a area. o quintuplo da. 
que estiver etfect1va.mente uttlisada., nao ex· 
cedendo a. 100 hectares para cultur&. e 400 
para campo, quando alem do raio de seis ki-
lometros das sédel dos di3trlctos, e a 30 he-
ctares ,ara cultura e 100 para c1•iação den-

. tro des~e raio, comtanto que as respectivas 
medições sejam requeridas nas sedes d~s re-
apectivos districtos no prazo estabelectdo no 
art. 3. •• , . 

Art. 6. • serão concedidas grat.uit~mente ás 
municipalidades ou conselhos d1strtcta.es nas 
proximidades das 11ida.d~es ou das ~édes dos 
districtos, sob a. condiçao .de col~msal·a, as 
terras devolutas que existirem nao excedeu· 
do 1. 000 hectares. · 

'i 

I 
I 

i: 
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Iags 127 

essãogra· Art. 10. O governo poderá fozer cone os de al-
tuita. de terrenos devolutos aos in_di exceden· 
deamentos que forem extlnctodsi,dna~ cada um. do de25 hectares o lote conce 0 

Art. 11. Revogam-•e ae disposições em con-
trario. 

g~ RO· Sala das commls.tões, 11 de julho de 18 o.-
DIUGUES CUA. VES,-C, PRA.TitS. 

. ' - final, Em disclUJsã.o n redacçuo vada, 
em 12, submehida ~ votação, foi adpgr~m J3, 
sendo remetUdo o projecto no Sena • 
sob n. 37, por ofilcio n. 44. 

PENDE DE: DRLIDEIUÇÃO DO SENADO· 

I • . ende', Trata do julgamento definitivo de Do sr, tSeverln.no de -.ez 
inventarias e causas civels e nd- . lmir·se, 
miniiltrativas. Apresentado em 21 de junho, foi a 1mpr 

tendo segunda leitura em 25. 

PENDE DE PRIMEIRA DISCUSSÃO 

1Bg5 128 Declara que o juiz substituto pre. Do sr. Juvennl Pennn. sidirá a todas as diligencias que 

8 oe tenhalll de realloar fora da Apreoontado e:n 21 de jnnho, rola llllprlmi'\.s ~ 
sede da comarca em inventa- sendo dispensado. a segunda leitura em • 
rios, arrecadaeões ou quaesquer requerimento do sr. Mendes Piml'ntel. outras causas, e contem mais dia-
posições 8 respeitO, PENO! DE PRIMEIRA DIBCUSSÃ.O, 
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1895 129 

1895 130 

Concede ao capitão do 3. 0 batalhão Da eommissão de represen1:a 
da Brigada Policial, Fra.ncisco ções, repuerimen1:os e peu: 
José da Costa Guedes, um annno ções. 
de licença, sem venclmentos,para 
tratar de negocias. Apresentado em 22 de junho, foi a imprimir-se-

PENDE DE:~~PRilllElRA DISCUSSÃO, 

Autorisa o governo a sub~idiar l)o sr. Agostinbo Pereira. 
com a quantia de 5:000$000 an· 
nualmente a Associação Promo Apresentado em 22 de junho, foi a imprimir-se 
tora da Instrucção, que tem sede tendo segunda leitura em 25. ' 
na cidade do Mar de Hespanha, 
p1ra sustentação do collegio de Em primeira discussão, em 2 de 
instruccão primaria e secunda.· julho, ficou ella encerrada e adiada a vota-
ria do sexo masculino na referida cão. 
cidade. 

Em 3, submettido á votação, foi approvado 
e remettido á com.missão de orçamento e 
contas. 

PENDE DE PARECER PA.RA SEGUNDA DISCUSSÃO, 

1895 131 Refunde 08 projecto ns. 72, 73, 76, Da c<!mmissão de ins1:rucção 
78, 82, 83, 85, 93, 95, 97, 98, 100, publica. 
101, 103 104, 105, 106, 108, . . -
llO e ll i de 1895 e o de n. 98 AJ?resentado para segunda dtscuss~o em 25 de 
de 1894, sobre creação, tran~te- JUnho, com as seguintes ementas. 
rencla e conversão de cadmras 
de lnstrucção prima;ria. A-Ao art. I.· accrescente·se o seguinte: 

· § No municiplo de S. Gonçillo do Sapucab.y, 
dtstricto da cidade, uma escola rural mixta 
no povoado denominado-s. Vicente-e uma 
rural do sexo masculino no b.J.irro de Santa 
Luzia; e uma distriotal mixta em Bello Hori-
sonte. 

B-Ao art. 2. • aocrescente-se o seguinte: 

§ Para a sede do distrioto de Perdões, no mu-
nioiplo de L9ovras, a escola do sexo maf!cul-
no existente no povoado do Retiro, do refe· 
rido distrioto de Perdões. 

c-Ao art. 3.· accrescente-se iK fine; e em 
escola do sexo masculino a escola mixta do 
povoado dos Antunes, no municipio ~o Pará. 

Em segunda discussão, por artigos, 
em 6 de julho, foram offerecidM mais as se-
guintes emendas. 
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N. 1 

Accrescente-se onde convier: 
. . t adeiras de Art1go. F1cam creadas as seguln es cc chOeira, 

instrucção primaria: uma mixtn na a, . 10 de 
districto do rio dtl S. Franscisco, mu?~~p díS .. 
Santa Barbarn· ums. dita na ConceJÇU. inuni· 
tricto do Altiê,' e outra no Alto Prata,do sexo 
cipio de s. Domingos do Prata; um~ios. d!S· 
f~minino em S. Sebastião de Entre icípio da 
tricto de s. Pedro de Ferros, m~n nt' .Anna, 
Ponte Nova; uma dita no Morro qe 11 e!Jl cada 
municipio de Marianna; uma mldxta catingas, 
uma das povoa~;:ões:-Forta!eza 0~ .0 de sa· 
Santa Cruz e Cachoeira, do muni~fs~ricto da 
linas; uma do sexo feminino no mascu .. 
cidade do Rio Preto e outra do se~ascnlino 
lino no mesmo Jogar; uma do sexo Boqnei· 
e _outra do feminino .no districto P~~ltE JoX.o 
rao, município do Rio Preto. -
Pro. -F. Bn.E~SANE. 

N. 2 
ma-

Ao § 18. Em vez de s. Sebastião doGra.!Jl 
dlga·se S. Vicente do Gramma. · 

Accrescente-se onde convier : 
ha -uma 

Art. No municipio do Mar de Hespa~ pa-voadO 
escola rural do sexo masculino n ntureirO• 
denomtnado...;s. Domingos do A v e 

N. 3 
dO seXO 

No munlclplo do Pomba- uma escolj0 doS sil· 
feminino no arraial de Santo Anton JIJ"'Erí!r.. 
veiras. O mais como no projecto.-
PENNA. 

N.4 0 arao seX 
1. • Em Poços de Co.idas uma escola. P 

feminino. dO . 
a .AJta,· 

2. • Em o logar denominado - Ag~eara, JllU" 
dlstrtoto de s. Joaquim d!\ serra rnÍ po.ra 0 
niolpio de Alfenas, uma escola ru 
sexo feminino. Ira 

3 Bello 
uJllO. csde 

• • Em a cidade de Campo 
para o sexo masculino. d~ 

d·str!cto t 4,' Em o munlciplo de Ouro Fino, soa 'ViS~ 
cidade e no loga.r denominado a!cuiinO•,.. 
uma. escola rural para. o sexo mBR!NP;.o. 
DR. FARIA LOBATO.- J. BUENO 
LEOPOLDo Con.REIA, 

\. . ) 
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N.5 

Ao art. 1. • § 38 accrescentc-se :- e outra no 
logar denominado-Campo de Santo Antonio 
districto de Taqua.rassú. (S. R.)-CARLIND~ 
PINTO. 

N.6 

Ao art. 1. • accrescente-se o seguinte: 

Paragr!j,pho. No município do Pará uma es-
cola do sexo . masculino no povoado' denomi-
nado -Machma de ~· José, districto do Pe-
quy, e uma outra mixt& nos - Paivas dis-
tricto da cidade.- SousA MOREIRA. ' 

N.7 
Accresoente-se onde convier: 

Fica creoda uma cadeira do sexo feminino ~o 
povoado -Ilha Alegre, districto de s. Pedro 
município de Arassuahy .-RoDRIGUEs CnA.~ 
VES.-lGNA.CIO MURTA. 

N. 8 
Emenda ao projecto n. 131. 

AO ar~, 1. • § 38, depois das palavras - de Ca-
pivary - accresce~te·se-Moreiras e Ja~d~m, 
districto da Vlrgim~, uma do sex? femmmo 
na estação de Capr.vary, ?On'!ertida em do 
sexo masculino a m1xta. alh existente. 

Accrescente-se onde convier: 
. Fica convertida em mixta a cadeira 

Artlg~~'to masculino da ca.pella da Boa Vista e to sferida psra o bairro do Dengó, diatricto 
er:unicipio de Pouso Alto. 

1 das sessões, 6 de julho de 1895.- WENCES· 
s\~u BRAZ.-DELPfil:M MoREIRA. 

N.9 
Accrescente-se onde convier: 

. Ficam areadas as seguintes caieiras 
ArJ~g~nsirucção primaria : 

. . . de sa.nta Ritil do Sapuc:thy, 
a) No mun1otp~ sexo mascullno no uistricto 

uma urbana,,~ o da BPll& Villa; uma rural 
de S. Sebast1a.o . ~ districto da cidade; 
mixta no BomiRt~~r~~ Atirado, districto de 
uma rural ~ x . 
Santa Catharma • 

,., 
'' 

I 

'' 

',(·, . •' 

' ) 

/0>" .. 
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a rural b) No municipio de Pouso Alegre,Vul~em dis-do sexo masculino no bairro do n • tricto da cidade. 

. 5 DELPJIIU Sala das sessões, 6 de julho de 189 .-
MonEIRA.-WENCESLAU BRAz. • ·,\ 

J 

N. 10 

Ao art. I. • accrescente-se: 

uma do No municipio da Conceicão do se;~inino na sexo masculino e ouka do sexo ,e 
cidade da Conceição. 

ixta' na No munlcipio de Ouro Preto, umca s~ Branca. povoação do Soare:J, dlstricto da a 

, ~ AUGUSTO Sala das seS!ões, ü de julho de 189:>.- AVO SER· 
C!;-EMENTINO,-CONEGO ALVES-GUMSTNOEL DA 
Mo. - DELPIIIM MonEIRA. - A SILVA. 

N.ll 

Accrescente·se onde convier: 

uno no Fica creada uma cadeira do sexo ~~sc~e AraS· 
povoado de Agua Branca, muniCJp 0 MURTA 
BUahy,-RoonrGUES CIIAVES-JGNACIO 
-CAMILLO PRATES. 

N. 12 
Accrescente-se onde convier: 

d s as se-Artigo ou paragrapho. Ficam cre~ a ia ru-
gutntes cadeira• de instrucção pr1mar 
raes do sexo magculino : 

- utra no Uma no Jogar donominado-Ribeiral,, 0 tra no 
Jogar denominado-Roça Velha e or daS no 
logar denominado - Santos·Ciaro, J 

1
exo 

munioipio do Bocayuva; e uma 2.• 0 :Ma· 
feminino em Barra Longa, municip!o de rianna. 

Paragrapho. Fica tr&n!ferida para o bair~~~~: 
Beija Flor da cidade do Bocayuva a oa per· 
que aotuahnente tunco!ona no bairro dePRA .. 
na,ubuco da mesma cidade.- CAMILLO 
TES,-SEVE:nr,\NO DE RJ:ZENDE. 

' . 
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N. 13 

Acorescente-se onde convier : 
Artigo ou paragrapho F" deira mlxta de instr~c ãica ~rea~a uma ca-

denominado Riacho mri.n~cf::m~ria lo Ioga r 
distrioto de Musambinho e ~ t adnuaria, 
masculino no logar -MJ~oú u ra . !l.sexo 
Boa Vista.- GUSTAVO SER'kÃ-;;: ~gn~IpiO de 
-MANOEL DA. SILVA. ' RA'l'ES. 

N 14 

Emenda ao art. I. • 
Fica creada uma escola rural para 0 sexo mas-

c:nlino no bairro de Santa leabel, districto da 
mdade de Ouro Fino. -J. BUENO BRA.ND-A. O. 

N. 15 

Aocrescente-se onde convier : 

Artigo_. Ficai!!- crea4as d~as cadeiras mixtas 
de mstrucçao prrm1ma nos extinctos nn 
c!eos coloniaes de. S. Jacintho e de s. Bene: 
d10to, no municipro de Thephilo Ottoni dis 
tricto da cidade.-E. ÜTTONI.-C. PRAT~s . ....: 
N. PINHEIRO. 

N. 16 

Acorescente-se onde convier: 
Duas do sexo masculino no município de Alvi· 

nopolis, sendo uma no Jogar Alto sem Peixe 
e. outra no Jogar Alto Prata.- N. PINHEIRo. 

N. 17 

Flc!i. creada uma escola rural mixta no Jogar 
denominado-Estouros, districto ~o Arapon-
ga, manicipio da Viçasa.-FREITAS CA.sT:RO. 

N. 18 

Ao art. I.· substitua-se o § 7. • pelo seguinte: 

§ 7. · No município do Carmo da Bagagem-
districto da cidade -uma rural no logar de-
nominado -Santa Barbg,ra-,outra rural no 
Jogar denominado-Pirapetinga-, outra ru-
ral no lo"'ar denominado -Chapadão, dis~ri
cto de Agua Suja-, uma no logar denomi-
nado -Duas Barras. distrioto de s. Sebastião 
da Ponte Nova -,uma no Jogar denominado 
Itambà. 

. ;~J 
; 

' .. 
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Ao § 10. Accrescente-se :- ~endo uma do l!iXO 

masculino e outra do sexo temin!no. 

Ao § li. Substitua-se pelo seguinte: 

d escolas § 11. No município da Bagagem ua~ do _ 

I ruraes, sendo uma no lognr denomi?~do _.. 
Mutum -e a outra no logar denorni? tricto 
Mottas; e umll districtal na sede d

0
oN d~AS· -

do Rio das Pedras. - SATUHNINO A 
LEOPOLDO CORREA.. 

N. 19 

Ao nrt, I.· onde convier: ú uJllll 
Paragrapho. No município de Man!Ju~s~uiUbá 

escola do sexo masculino no Alto e passw-
do districto de PirapetingrJ, outra tJ. em s. 
gem, outra em Natividade e ou ra 
Lulz.-CAMiLLo SoARES FILHO. 

N. 20 
M noel cO'" Parngrapho. No município de S. a 

0 
mas"' 

marca do Muriahy, uma e~ cola do 8{: -GoN· 
culino no logar denominallo -Pra • 
ZAGA DA SILVA, 

N. 21 

Accrescente·se onde convier: 

d . •a de in• Perngrapbo.! Fica oreada uma cn eu x> {e• 
struc~ão primaria elementar plAra () 3~ aru· 
minino no dlstrioto de S. Gonçdo 
mado, municipio de S. João d'E!·Ite§'vERI.A.· 

Saia. das se:;sões, 6 de julho de ISOo.- E 
NO DE REZENDE.-F. BRESSANE. 

N I)') ...... 
Emenda ao art. 2. ·: 
Supprima·se o § 1. • 

~ -PJ.Dltlll Sala dns sessees, 6 de julho de 189<.>. 
JoXo Pio.-F. BRESSANE. 

N. 23 
Emenda ao art. 2. ·: 

. chOeira L1'1ca. convertida a catleira. mixta da Ca do .Aill' 
da Alfa.ndega, dlstrlcb do Bom Jesasn escoltt 
Puo, munioiplo de Santa Bl\rbara, er 
do B0Xo masculino. 

" 1 d n~ - p,A.Dltlll :sa a as seEaõee, 6 do julho do IEv.h 
JOÃO Pro.-I<'. BRESSANE. 

\ 
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N. 24 

Accrescente-se onde convier: 

Fica crea~a umQ cadeira mixta no bairro do Ti· 
noco, cuiade do Caetbé. 

Sala das sessões, 6dejulho de 1895.-CARLINDO 
PINTo.-PADRE JoXo Pro. 

N. 25 

Emenda ao projecto n. 131: 

Accrescente-se o eeguinte: 
Art. Fica convertida em nccturn\1 a eacoltl. do 

rsexo masculino da Fabrica do Brumado mu-
niclpio de Pitanguy. ' 

Sala das sessõea, 6 de julho de 1895.-AuGUSTo 
CLEU:ENTINO. . 

N. 26 

Emenda ao art. 3. ·: 
Converta·se a escola mixta. da. Taquara, distri-

cto da cidade de ltapecerica, em escola do 
sexo masculino. 

St\IO. das sessõe~~ 6 de julho de 1895.-LEOPOLDo 
CoRREIA ..... FARIA LOBATO.- FERREIRA TI· 
NOCO. 

~n1 discussão as emendas, conjuncta-
mente com os artigos, submettidos separada· 
mente á votação, foram todos appro\lados com 
as respectivas emendas, sendo o projecto re-
mettido á mesma commissão, que o apresentou 
IJO.ra terceira em 10. 

Em t;erceira discussão em 11, fo• 
ram mais ofl'erecidliS as seguintes emendas: 

N. 27 

Ao art. r .. , § 41, depois d.as palavras- e ou-
tra- accrescente-se- m1xta. O mais oomo 
no artigo. 

Sa.lo. das sessões, 11 de julho de 1895.-0ARLIN• 
DO PINTO. 

··(··"'·· ;.,, ,. 

-~>, 
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N. 28 

Aoprojeoto n. 131: 

Emenda de redacção: 

Ao § 44 do art. I.· -em lagar de Musambinho, 
diga-se -Mucambo. 

~ CUSTAVO Sala das sessões, 11 de julho de 189o.-
SEnnX.o. 

Ao projecto n. 131: 
Ao art. 3.•, § Jo: 

Em vez de -Dengó- diga-se -sengó-\.VENOES· 
Sala das sessões, 11 de julho de 1895.-

LAU BRAZ, 

N. 30 
Ao art. 3. • , § 1. ·: 

Supprlma·se n.té- em ouanhães. 
~ -S· BAR' Sala das eessões, 11 de julho de I89o. 

noso Jmuon. 

N. 31 
46, sobre a Supprima·se 1\ ultima parte do § 

cadeira do Tinoco. 
~ -PADR:El Sala das eessões, 11 de julho de 189o. 

JoXo PIO, 

N. 32 
Ao art. I.·, § 26: 

das no§, Supprimam-se todas as cadeiras cre~ ha 
con!ervando-se somente a de Lngo n ' 

~ C.A1JILL0 Sala das sessões, 11 de julho de J89o.-
PnA.TEs. 

njunota· Etu discussuo estas emendas, C:, votação, 
mente com o projeoto, submettidos excepção 
foram com esto approvadas, coro u autor• 
da de n. 31, que foi retirada por se 

etlidO n Approvado aesim o projecto, foi re~ntou eJll 
c1ommlssão de redacção, que o npre~acção .ti· 
5, com o seguinte parecer e re Dal: 
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A commissão ~e redacção de leis, á que foi pre· 

sente o proJecto n. 131 é de parecer que seja 
adaptada a seguinte redacção final : 

O Congresso Legislativo de Minas Geraes de-
creta : 

Art. 1. • Ficam areadas 'as seguintes escolas 
de instruccão primaria : 

§ 1. • No município de Sete Lag( as, povoado 
de Pindahybas de Po~ões do districto de Je· 
quitibá, uma escola rural para o sexo mas-
culino e outra rural mix~a no povoado dfl 
Breginhos, no mesmo dis~ricto. 

§ 2. • No município de Bom Successo, distri· 
cto da cidade, na Estação de Aureliano Mou-
rão, uma escola mixta rural. 

§ 3. · No município de Uberaba, rli!tricto da 
cidade, no bairro denominado- Barro Preto 
-uma:eseolfl rural do sexo feminino. 

§ 4. • No município do Piranga, districto de 
Braz Pires -uma escola do sexo feminino. 

§ 5. • No município de Bambuhy, uma mixta 
na cidade do mesmo nome. · 

§ 6.. No município de Diamantina,, poyoaç§.o 
denominada - Grata Gr~nde, do dJstrJoto do 
Rio Preto, uma escola m1xta rural. 

§ 
7 • No município do Carmo da Bagagem 

, _:dlstricto da cidade- uma rural no lagar 
denominado-- santa. Barb~ra-,o~tra n~ lo· 

ar denominado-Ptrapetmga-, ~utra; ru.-
~al no lagar denomlnado-Chapadao-~Istrl· 
cto de Agua suja, uma no lagar deno~~nado 

0 as Barras-diatricto de s. Sebasbao da 
Ponte Nova _ uma no Jogar denominado 
Itambé. 

8 , No município de Cam~uhy, UID;a segun· 
§ d~ cadeira do sexo masoulmo na m<!ade do 

mesmo nome • 
• N município de santa Luzia do Rio das 

§ 9. 0 escoli\S mixtas ruraes, sendo 
Velhas, d3u~~ Congo di~tricto de Jaboticatu· 
uma em to~ em Lag'oa do Tavares, districto 
bas, e ou r.. . 
de Lagoa sama • 

. ·pio do Machado, duas escolas 
§ 10. No muUJ~1 d d mesmo nome, sendo 

urbanas na 01da ceul~o e outra. do sexo fe-
uma do sexo mas 
minino. 
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d escolas § 11. No municipio da Bagagem !1119 -Ma· 

ruraes, sendo uma no Jogar denommo.jo -Mo· 
tum-e a outra no Jogar denomin.a 0icto do 
tas; A. uma districtal na Eede do dtstr . 
Rio da'3 Pedras. 

. . esooia ru· § 12. No munlcipJO do.Ptranga nmda nominado 
ral do sexo masculino no logar e -s. Manoel-dlstrlcto de Calambau. 

escola 
§ 13. No munioiplo de Tiradentes .u!Jlll distri· 

rural do sexo masculino no Ribetrao, 
oto da. Lage. 

I daiá uma § 14. No mc.nioipio de Dores do n a'r de· 
escola rural do sexo masculino ~3 1J~. outra 
nominado-Antas, distrioto da ct /strlcto de 
da mesma categori& em Olaria. 1 a serra, 
Aterrado· outra de igual natureza n 
districto do corrego da Anta.. 

. 0 Jogar 
§ 15. No município de Joiz de F~rad~ dtstri· 

denominado Cachoeira do Kagawn' a eacola 
cto de S. Sebastião da CachoeirA' 
rural do rexo mascuUno. 

cadeira 
§ 16. No municlpio da. Leopoldina, utmisabel. 

rural do iexo masculino em San a 
escolaS § 17. No municipio de Bambuhy, du~~no e ou· 

urbanas, sendo uma do sexo mascu 1 orne• 
tra. do feminino na cidade do mesmo n 

ola ru· § 18. No munlcipio da Viçosa, umadeso s Yi· 
ral mixta no povoado denomina 0 - ' 
cente do Gramma. 

escola § 19. No municlpio de Ouro Preto, uma santo 
rural mixta no Jogar denominadoh 'cira do 
Antonio do Monte-Districto da Cac 0 
Campo. 

t r.~onte § 20. Noi munlci:ploa de Uberaba, Pra a:X. e pa· 
Alegre, .A.raguary, Carmo da Bagnge madaS 
trccin!o-uma escola. mixta em cada u 
cldades-Eedes desses munlclplos. 

escola § 21. No munic!pio de Arnguary, umta dist.d· 
rural no Iogar denominado -Pnlmi o, 
cto da cidade. 

a escola § 22, No município do Sacramento, um · 
rural mixta na. tstaciio da conquis~a. 

§ 23. No m~nlciplo do Serro, em santa 'lfo~~ 
do Jacaré, dlstricto de s. Sebastião daS 
rentes-,uma escola rural mixta. 
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§ 2f. No município do Píranga uma escola ru· 

ral mil::ta, em Taquarassú, districto da Pi-
nheiro. 

§ 25. No município do Minas Novas, uma es-
cola rural mixta na povoação do Senhor do 
Bomfim de Uro1mca, diatrícto de Agua Bo:~.. 

§ 26. No município de MonteíJ Claros- uma 
rural mi:xta no povoado-Lagoinha. 

§ 27. No município de Santa Luzia do Rio dus 
Velhas- uma escola rural mi:xta na Piedade 
do Barreiro, districto de Jaboticatubas. 

§ ;:.8. No município de Caethé-uma mixta ru-
ral no povoado - Lagoinha - districto da 
União. 

§ 29. No muniéipio do Serro-uma escola ru· 
ral mi:xta no r1beirão de Areia, districto de s. Sebastião das Correntes; outra no Mundo 
Velho, districto do Rio Vermelho. 

§ 30. No município do Curvello -uma escola 
rural. mixta em Jaboticatubaa, districto do 
Ipiranga. 

§ 31. No município de Pit~nguy - um~ e~
cola rnral mix:ta em Ca.pomra. Grande, d1str1· 
cto de sant' Anna do Onça. 

§ 32. No município de Santa ~uzia do Rio das 
Velhas -uma escola rural m1xta em Cacho-
eira Grande, districto de Mattcsinhos. 

§ 33 No município do Abaethé -uma escola 
rn~~l mixta em s. Sebastião das Flores. 

34 No município do. Diamnntina -uma es-
§ • ral mixta em Contagem; uma escola 
~~~:r~a na fabrica do Boribiry (~exo femi-
nino). 

,. No munioipio de s. Francisco - dll.M 
§ 30• 1 d sexo masculino, sendo uma no d~· 

esco asd os Romão e outra no da Concelçao 
trlcto e • . 
da Vargem. 

1 'pio da Januaria.- tres esco· 
§ 36. No mun ct asculino nos logares de-

Ias r~uaes do ~~~~smd'MWl, Missão e O~ra~s, 
nomt~ad?st- d AmpiirO s. João das Mtssots nos dtstrtc os o • 
e S. Caetano do Jacaré. 

. . :e Marianna - uma es-
§ 37. No munic~tt~iz das Aguaa Claras, d1s· 

cola rural em • . outl'll no logar dano· 
trioto de .s. c~rt~~to de Camargo•; outra. 
minado Btcads, dJsistricto do Forquim. 
em Fernan es, 

',. 

C
' 

. 
' 

.. :-~ ' . 
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§ 38. No município de Pouso Alto- escola~ 

ruraes do sexo maficulino nos seguin~es PJ
8 voados:- Conquista e Jardim, dlstr1cto d 

S. José do Picú· Pé do Morro, districto 0 

Capivary; Moreiras e Jardim, distrlc~o da 
Virgínia; uma do sexo feminino na estacao do 
Caplva.ry. 

§ 39. No município de Pouso Alegre -esc~ 
las ruraes do sexo mnsculiLo no; seguin~o 
Jogares : Cervo, districto de Snnt'Anna 1• Sapucahy; Coutinhos, districto de Congodnh~1• Itahym, Anhumas e Limeira, distrioto a • 
dada de Pouso Alegre. 

§ ~O· Fic~am areadas as seguintes cadeiras :0~ 
lt;lStruCÇtJ.o primaria : uma mixta na Cac 1• e1ra, dlstricto do Rio de S. Francisco, mgnn 
cipio de Santa Barbara· uma dita na 0 t • 
ceição, dlstricto do Aifié, e outra nop !~~~~ 
Prata. munioipio de s. Dcmingos do . r dÓ 
uma do sexo feminino em s. Sebastião 
Entre Rios, districto de s. Pedro dos FMerro;Ó 
munioipio da Ponte Nova· uma dita no or a 
de. Sant'Anna, munioipi~ de Marianna; u~. 
m1xta em cada uma das povoações :- Fo~ 

. leza das Catingas Santa cruz e cachoeJr:o 
munieipio de Sali~as· uma do sexo temin~ra 
no dlstricto da cidade do Rio Preto e ou do 
do sexo masculino no mesmo Jogar; umadiS· 
sexo masculino e outra do feminino no to 
tricto do Boqueirão, municlplo do Rio Pre • 

§ 41. No .município do Mar de Hespanh!J. u~~ 
escola rural do sexo maecullno no pov~a 

0 denominado- S.Domlngos do AventureJr • 

No município do Pomba -uma escola do s~~ 
feminino no arraial de Santo Antonio 
Silveiras, 

§ 42. No municipio do Pará uma escola do 
sexo masculino no povoadd denominado "'; 
Machina. de S. José, districto do Pequy,de u~.. ~· \ 
outra. mixta nos - Pa.ivas dlstricto a , 1'1 dade. ' 

§ 43. Fica. creada uma cadeira do sex~ te~~ 
nino no povoado -Ilha Alegre, districto tra 
S. Pedro, município de Arassua.hy, e ou to 
mixta. no logar denominado-Campo de san 
Antonio, dlstricto de Taquarussú. 

§ 44. Em Poços de Caldas uma escola parao~ 
sexo feminino em o Jorrar'denominado-:~ra 
Alta, do districto de" s. Joaquim da e u· 
Negra, município de Alfenas, uma escola r 
ral paro. o sexo feminino. 
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§ 45. Em a cidade de ,campo Bello, uma cadeira 
para o sexo masculino; 

§ 46. Em o município de Ouro Fi~o; districto 
da cidade e no logar denominado -B:Ja VIsta 
-uma escola rural para o sexo masculino. 

§ 47. Ficam creadas as ~eguintes cadeiras de 
instrucção primaria: 

a) No município de Santa Rita do Sapucahy 
uma urbana, do sexo masculino, no dl.stricto 
de S. Sebastião da Bella Villa; uma. . rural 
mixta no Bom Betiro, districto do. cidade 
uma rural mixta no Atirado, distrlcto de • 
Santa Catharlna. ' 

b) No município de Pouso Alegre, um9. rural 
do sexo masculino no bairro do Vintem dis-
tricto da cidade; no municipto da Concéição • 
do Serro, uma do sexo masculmo e outra do 
sexo feminino na cidade da Conceição. 

c) No municiyio de Ouro Preto, uma mixta 
na povoa.çao do Soares, dlstricto da casa 
Branca. · 

§ 48. Ficão creadas uma cadeira do sexo mas-
culino no povoado de Aguo. Branca, município 
de Arassuahy, e as seguJn tes rura.es do Eexo 
mssculino: uma no logar. denominado Ribei-
rão- outra no logar denominado-Roça Ve-
lha- e outra no logar denominado -Santos 
Claro-, todas do município de BocP.yuva, e 
uma 2.R do sexo feminino em Barra Longa, 
município de Marianna, umr.. cadeira mixta 
de instrucç'í.o primaria no logar denominado 
Riacho- município da Ja.nuariu, diatt•ioto do 
Mocambo, e outra do sexo màsculino no logar · 
-Mingu-municipio de Boa Vist!l.. 

§ 49 Fica oreada uma cadeira de instrucção 
primaria para o sexo feminino no districto 
de s. Gonçalo do Brumado, município de S. 
João d' El·Rey • 

§ 50. No município ~e S. Gonçalo do So.puêa-
hy districto da cidade, uma escola rural 
miha no povoado denominado-S. Vicente-
e uma ~ural do rexo masculino no beirro de 
Stmta Luzia, e uma distriotal mixta em Bello 
Horizonte; uma escola ruval para o sexo mas· 
culino no blirro de Santa Isabel, districto da 
cidade de Ouro Fino; duas cadeiras mixtas de 
in~truccão primaria nos extinctos nucleos co-

.,· 
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loniaes de s. Jacintho e de s. Benedicto, no 
D_J.unicipio de Theophilo Ottoni, dlstricto i~~ 
ctda.de; uma. do sexo masculino no muni~Sto 
de Alvinopolis, sendo uma no Io~ar - 0, 
Sem Peixe-· uma escola. rural mtxtfl. no 1 
gar danomin~do-Estouros, districto do Ara· 
ponga, município da Viçosa. 

§ 51. No municlplo do Mnnhuasaú uma escol: 
do sexo masculino no Alto Jequitibá, do :m· 
tricto de Pirapetinga outra na Passag ' 
outra na Natividade e 'outra em s. Luiz. 

§ 52. No município de s. Manoel, comarca:~ 
Muriahé, uma escola do sexo ma~cuUno 
logar denominado-Prata. 

§ 53. Fica areada uma cadeira mixta no bilirro 
do Tinoco, cidade de Caethé. 

· tes es· Art. 2. • Ficam transferidas as segnm . 
colas: 

escola § I.· Para a cidade do Bom successo a na .. 
mixta existente no bairro das Palmeiras 
quella mesma cidade. 

·t diBtri-§ 2. • Para o legar Udenomina.do-PI 0•0 thé 
cto de Taqua.rassú, do município de ae ' 
a escola do Furado, no Rio da Prata· 

d~ s no 
§ 3.' Para a sede do districto de Per 00 mas· 

município de Lavras, a escola do ~exo do re· 
cul!no existente no povoado do Retiro, 
fer1do di11tricto de Perdões • 

'dade de § 4. • Paro. o bairro do Beija. Flor, da 0t {un-
Bocayuva, a cadeira que actualmen emesma 
cciona no bairro de Pernambuoo, da 
cidade. 

Art. 3. • Ficam convertidas as seguintes esco-
las primarils: 

§ I • . . d AI{an· • A cad01ra mlxb. da Cachoeira 8 JllU· 
dega, districto do Bom Jesus do AmPaá~' se:s:o 
nioipio de S!l.nto. Barbara, em escola 
lUO.IICUlino; 

oulfnO 
§ 2. • Em nocturna o. escoh do sexo mas pttan· 

da Fabrica do Brumad) município do 
guy; ' 

''~ 
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§ ~· • A escola mixta ·da. Taquara distr' t d 

o1dade de Itapecerica, em escola' do sex~c 0 
a 

cu.lino; em escola do sexo masculino a ma1s-
mixta do povoado dos Antunes no mun~s?O. a do Pará; • . lClplo 

§ 4 •• Em escola do sexo masculino a I 
mlxta da estação do capivary, esco a 

§ 5. • Em mixta a escola do sexo masculin d 
Capella da B~a Vista, município de Pgus~ 
Alto, transferida para 0 bairro do Sengó. 

Ar~. 4. • }te vogam se as disposições em contr 
no. . ~ 

Sala das commissões, 15 de julho de 1895.-
PINTO DE MOURA.-C. PRATES.- RODRIGUES 
CHAVES. 

Em discuss~o a redacção final, 
em 16, a requerimento do sr. João Pio e sub 
mett!da á votação, foi apppro•·a.da, s~ndo re: 
mett1do o projecto ao Senado em 19 sob n 
42, por otncio n. 55. ' • 

PENDE DE DELIBERAÇÃO DO SENADO, 

132 Autorlea o Presidente do Estado a Da coromissão de representa-
conceder um anno de licença á ções, requerimentos e peti• 
d. Aurora Augusta da Rocha, ções. 
professora do districto do cor· rego d' Anta, município do In· Apresentado em 25 de junho, foi a imprimir-ee. 
dayá, para tratar de sua saude. , Em prime~ra.dlsc'.:_lssão, em 3 deju· 

lho, submett1do á votaçao, foi approvado e 
remettido á mesma commissão. 

PENDE DE PARECER PARA SEGUNDA DISCUSSÃO. 

133 Concede é. professora primaria de oa ... coromissão. de represent~
Ouro Preto, d. Francisca da çoes, requerimentos e petl-
concelção Ferreira, um anno de ções. 
licença, sem vencimentos, para tratar de sua saude. Apresentado em 26 de junho, foi a imprimir-se. 

Em primeira discus!!!ãO em 3 de ju· 
lho, submettido á votação! foi approvado e 
remettido á mesma comm1ssao. 

PENDE DE PARECER PARA SEGUNDA DISCUSSAO • 
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1895 184 Colloca a cargo da secretaria do Da commlssã.o de justiça civil 

Tribunal da Relação, de confor- criminal. · 
midade com o respectivo regi- to n 68, 
menta, o serviço da estatl&tfca Constitutivo da emenda n. 17 ao projedesta~da 
judiciaria do Estado; augmenta approvndo em segunda discussao e 

01
ecto eiD 

o seu pessoal e apresenta uma em 25 de junho para formar um pr J 
nova tabella de vencimentos. separado. 

- em 27, !oi Apreeentado para terceira discmsao, 
a imprimir-se. 

- 4 de ju• Em terceira discussao.em emen• 
lho; foram ofi'ereoidas as segumtes 
das: 

N. I 

as:-~ Ao artigo, Supprimam-se o~ pala~r no pro· 
officiaes dejustiça -;o mais com 
leoto. 

• ~ -JUVEN.AL Saia das sessões, 4 de JUlho de I89o. 
PENNA. 

A' tabella: N.! 

$ dfO'a•se: Em vez de -offioial maior- 5:000 • "' 
-official maior, 4:300$000. 

. se ·-offl· Em vez de -officiaes - 4:000$, d1ga- • 
claes, 3:200$000. 

Em vez do -amanuenaes - 2:200$, diga-se:-
amanuense, 2:000$000. 

. ~ -DELPJIO! Sala das sesaões, 4 de julho de 189<>· 
MOREIUA. . 

. conJun· Em discussão esta, emendM_, os {J. 'VO' 
ctamente com o projecto, submem~o 0 pro· 
tação, foram approvados e reme 

0 
apre· 

jacto á oommissiio de redo.cção, qus~ndo diS* 
sentou redigido afinal, em 9, _ afllll de 
peneados o interstlclo e a impre~~as~Íio a re'" 
entrar immediato.mente em discu ~ ' 
querlmento do s~. Juvenal Pennn. 

. - flJl8lt Emdiscussã.o u rcda.cçao e remet· 
submottidn á votação, roi o.pprovag:nado, sob 
tido o projecto, nesta data, ao . ttado nesso. 
n. 30, por officlo n. 36, sendo reJe undo" 
Cntnara em sessão tle 15 de julho, s1g desta 
communlcnçiio rei ta por oillclo n • · data. 

I 
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1895 136 

Autorisa o governo do Estado a Da eommis ~ 
conceder á professora publica da ções, req.'i:~i de representa-
cadeira do sexo feminino de S. ções. mentos e peti-
Caetano do Chopotó, município · 
do A~to Rio Doce, d. Adelin& Apresentado em 27 de junho f · . . . Franmsca da Cruz, um anno de • 01 a Imprimir-se. 
licença para tratar de sua saude, Em primeira di se -
na forros do art. 119 da Consti lho, submettido á votaJossr:-.0 em 3 de ju. ' 
tuição. do Estado. remettido a mesma commissã~.1 approvado e 

PENDE DE PARECER PARA SEGUNDA DISCUSSÃO, 

Autorisa o governo a conceder ao Da commissão de representa· 
cidadão Aureliano August~ ~e ç~es, requerimentos e peti-
Assis Toledo, segundo escr1vao çoes. 
de orphans da comarca do Rio Preto, uma licença por quatro Apresentado em 27 de junho, foi a imprimir-se. 
annos para tratar de sua saude. • • • Em primeira discussão em 3 de ~u-

Iho, submetttdo á votação, foi approvado• e 
. remettido á mesma commissão, que o apre-

sentou para segunda. em 4. 

Em segunda discussão em 8, foi of-
ferecida a seguinte emenda : 

Ao artigo unico. Accrescento-se depois das pa-
lavras - sua saude :- e um anno de licença 
ao escrivão de paz do districto de Santo An-
tonio de Ibertiogo., comarca de Barbacena, 
José Custodio de Oliveira - paro. tratar de 
negocios-;o mais como no artigo. S. R. 

sala das sessões, 8 de julho de 1895.- J. BuENO . 

B.aANDAO· 

Em discussão esta emenda, conjuncta-
mtmte com o projecto, submetti.dos á votação, 
foram .approvados e remettido este á me~Jl!.a 
commissão, que o apresento~ para .t~rce1ra, 
em 10 sendo dispens~dos o mter:st1c10 e a 
impre~são, a requerimento do sr. Juvenal 
Penna. 

Em terce§ra discussão' em 11, s~b
mettido á votação, loi approvado e remett1do 
á commi~são de redacçao, que o apres~ntou 
em 15, com 0 seguinte pa~ecer e r~da.ccao. fi· 
na.l sendo di~pensado~ o mterst!mo e a 1m· 
pressão, a requerimento do sr. Wenceslau 
Braz. 

4.A commissão de redacção de leis á que foi pre-
sente 0 projeoto n. 136, é de ~p!lrecer que seja 
adopta.da a seguinte redacçao final: . 



'"I 

.i 

-270-

o 

~ TRANSUMPTO ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

------~--------------------------------------------

1895 

1895 

O Cllngresso Legislativo do Estado de Minas 
Geraes decreta: 

Art. J.• Fica o governo autorisado a. co::~eeder 
no cidadão Aureliano Augusto de Assis Tola· 
do, segundo escrivão de orpbams da comarca 
do Rio Preto, uma licença por quatro an-
nos p11ra tratar de sua saude, e um anno de 
licença. ao eaorlvllo de paz do districto de 
Santo Antonio da lbertiogB, comarca de Bar-
bacena, José Custodio de Oliveira, p!lra tra. 
tar de negocies. 

Art. 2. ·Revogam-se as disfosições em oontra-
riJ. 

Sala das commissões, 15 de julho de 1895,-
PINTO DE MoURA.-C. PRATE3, 

Em discunMiio n J•edncção final, 
submettida a votoção, foi approvada e re-
mettldo o projecto ao Senado, nesta data, 
sob n. 39,poroillcio n.·47. 

PBNDE DE DELIBERAÇÃO SENADO. 

137 Equipara, desde a data da pre- Do s1•. Rodriguefll Chaves. 
Rente lei, os vencimentos do ofll-
oial, amanuense e porteiro da se· Apresentado em 27 de junho, to! a imprimir-se, 
cretarla da junta commercial sendo dispensada a segunda leitura, em 28, 
aos dos empregados de igual ca- a requerimento do sr. Raul Penido. 
tegoria das secretarias de Estado 
e eleva a 4:800$000 annuaes o.~ 
vencimentos da respectivo se- Em primeira discussão em 8 de ju-
cretario. lho, submetttdo á votação, foi approv1do e 

remetttdo il. oommissão de orçamento e con-
tas. 

PENDE DE PARECER PARA SEGUNDA DISOUS!ÃO. 

138 Autorlsa o governo a ampliar as 
disposições contidas no a.tt. 42, 
cap. 2.· secção I.•, ns. 5, 10, Do fn•. Desiderio de 1\Iello. 
e li da lei n. 30 de 16 de julho 
de 1892, e titulo 4. ~ ·do decreto Apresentado em 27 de junho, foi a imprimir-se, 
n. 613 de 9 de março de 1993, sendo dispensada a segunda leiturn em 28, a 
relativamente á creação do ra· requerimento do ar. l~aul Penido. 
gistro policial em todos os dis- · 
trictos do Est!\do. Em primeira discusBiiO em Sde jn· 

lho, submettldo á votação, foi a pprovado e 
remettldo á oommissão de constituição, le-
gislação é poderes, que o apresentou para se-
gunda em 20. 

PENDE DE I.!B:GUNDA DIBOUSSÃO. 

~.·: "' 
:,',. 

·,-···.-

I 
! 
J 
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139 Contem diversas disposições sobre Da commissão de redàcçáo de 
leis processuaes. leis. 

Constitutivo dos artigos ns I a 6, 12, 13, 19, 20 
e 22 do projeoto n. 68, approvado em ter-
ceira discussão, em 28 de junho. 

Em vir,ude de urgenoia pedida. pelo sr. Pinto 
de Moura, como relator da commissãr, fot 
apresentado-nesta data com o seguinte pare-
cer e redacção final: 

A commissão de redacção de leis, a que foi pre-
sente o projecto n. 68, attendendo ao que 
foi requerido pelo deputado Sabino Barroso e 
approvado pela Ca.mara, é de parecer que· 
seja t~doptado com a seguinte reuacção e sob 
n. 139: 

G Congresso Le~islativo do Estado de Minas Ge-
r&es decrett\: 

Art. I. • Os autos que, dentro do prazo de 90· 
dias da sua entrada na secretaria do Tribu-
nal da Relação, não forem preparados, serão 
pelo presidente de v Jl v idos á I. • ins tancia. 
para os effeitos legaes. . 

Art. 2. • Dentro do pra~o de tres dias, sob pe-
nas disciplinares, os escrivíies f!lrão ás par. 
tes intimação dos accordams, e dentro do 
m·esmo prazo, sob as mesmas pen11s, cumpri-
rão os despachos, mandando os autos com vie· · 
ta ás partes. 

Para.grapho unico. Quando dentro do prazo 
deste artigo não for encontrado o advogado, 
constituído procurador, lavrar-se-ha. disso cer-
tidão. · 

Art. 3. • No interesse da lei e não como ad-
vogado de umB das partes litigantes, deve 0 Pr·ocuro.dor Geral ser ouvido nos casos do art •. 
24, n. IX, do deo. 585. 

A.rt. 4. • E' extensiva ao Procurador Ger~~.I, já 
quando passe on autos com parecer, ja quando-
os receba. para emittil-o, a disposição do art. 
2. ·, n. 3, da lei n. 17. 

A.rt, 5. • As provisões para o exerc1cio de ad-
vocacia serão concedidas nos termos ~o capi· 
tu lo 5. • do decreto n .. 585, qualquer q 11e seja 
o numero de advo~ados diploms.dos em di-
reito existentes na comarca. 

Art. 6.· O querelado ou denunciado em crime· 
de responsabilidade ~orá procurado para ver-
se proces~o.r, con8iderando-se, porem, revel si 
não for encontrado ou si, o sendo, não com-
parecer. 
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Art,. 7. • Nos proces!sos de responsnbllidad~, ;~ 

o,querelo.do com a resposta e documentos 0 
0 nnr evidente B sua não orimlnalidade, sete 

procedimento julgado Improcedente, in • 
pendente de inquirição de testemunhas. 

Art. 8. • São termos essenciaes do prooesls~, 
alem dos mencionados no árt. 5. • da Ie • 
17: 

I. A citação 'inicial, devendo ser empre~adg~ 
meios nece6sarios para a primeira cttnçnd 0 oi· 
denunciado ou querelado, inclusive o a 
tação edital quando estiver foragido. 

5 1. • Pendente o termo da citação edital,%~~ 
não excederá de trinta dias, .podPrà 0a~el 
formar o. culpa e ai o crime for nfio.nç ' 
prosegulr nos termos do julgamento. 

· do ou § 2. • A todo tempo em que o denuncia 880 querella.do compaoreco., receberá o P1°~eror• 
nos termos em que for encontrado e, s 0• 
mação da culpa. não estiver encerrad~, 1aas 
derá repergunta.r as tsstemunllas inqmr 
em sua ausencia. 

n i · f'.lio d:loS • O interrogo.torio depois do. lnqa ~1"da cul· 
testemunhas, a menos que a form'lçao 'do o 
pa tenha corrido à revelia ou tenh~ :!nha 
reu citado para ser interrogado e nao 
·comparecido. 

Art. 9. • O art. 9da.Iei n. 17 não abrange r~~ 
00.803 de pronuncia OU COndemna\•ão emlade 
cesso em que não se dê qualquer uu 

. sub3tanclal. 

Art. 10. Fica revogado o art. 30 do. lei ~;is1! 
de 27 de julho de 1802, que dispõ3: «~U ara 
a competencla dos escrivão3 de orvbo.tn~u~daS 
as cauea3 de di visão e demarcnçã•> orl eno· 
de partilhas entre herdeiros, bavonlo m 
res interdictos ou ausentes:.. 

Art 11 R . M em' con· • • eVO"Ilm•Se as dfspOSIÇOeS 
trario. · "' . 

Sala dns commissões, 28 de junho do 1895• -
PJNTO DE MOURA.-BERNARDES DE FARIA• 

......... ~ d" - - oonl, eo~~ lSCUI"'SUO n rcdocçuo · i ap· 
em 2 dojulho, l!lubmetttda á vot .. çiio, to do, 
pro~·nda e remettldo 0 projec~o PO sena 
em 3, sob n. 21, por oficio n. ,,o. 

PE!'iDE DE DELillERAÇÃO DO SENADI)• 

I .., 
J 
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1895 140 Declara que a prohibição de conces- Do sr. Delph" - d I . d nn Moreira e ou-

sao e oter1as, eque tratao art. tros. 
107 daConstituição do Estado, comprehende a de contractar lo Apresentado em 3 de julho ro· · . . 
terias anteriormente autorisa· tendo segunda leitura em' 4 

1 
a Imprimir-se, 

das, porem, não con tractadas até • 
á epoca da promulgação da mes· ma constituição; e prohibe no Es· Em primeira discussão em 8 
tado a venda de bilhetes de lo· mettido á votação, !oi appro;ado e re ' s~b-
terias estrangeiras ou de outros á commissão de constituição, legislaçã~:t~~~ 
Estados. deres, que, obtendo urgencia, o apresento 

para segunda na mesma data. u 

PENDE DE SEGUNDA DISCUSSÃO. 

1895 141 Autorisa o governo a auxiliar a Do sr. Nunes Pinheiro e ou· 
municipalidade de Alvinopolls, t;t•os. 
com a quantia de 5:000$000 pela verba - obras publicas- para. Apresentado em 3 de julho, foi a imprimir-se, 
a construcção da estrada de ro· tendo Eegunda leitura em 4. 
dagem dessa cidade ao distrioto . 
da Vargem Alegre, município de . S. Domingos do Prata. :Em primeira discussão em s, foi retirado, a requerimento do autor. 

AROIIIVOU•SE. 

~895 142 Autorisa o governo a abonar ao Da connniBsão de . Jl•e":n·eBenta" 
collect.or de Juiz de Fora, major t~ções, requerimento~;; e peti-

1895 

Antomo Caetano Rodrigues Hor· çoes. 
til., a quantill por elle despen~ dida para pagamento de alu- Apresentado em 4 de julho, foi a ,imprimir-se. 
gueis da casa em que funccio· · nam as aulas da 1. a egcola pu· Em primeira di.scussão em 15, sub· 
blica de instrucção primaria do mettido á votação, foi approvado e remettido 
se>.:o masculino naquella ci· á commissão de orcamento e contas. 

PENDE DE PARECER PARA SEGUNDA. DISCUSSÃO. dade. 

143 Concede pela verba «obrAs pubh· Da comtnissão de .rcpresenta-
cas:t, á Santa Casll de Misericor· ções, requel~imentos e peti· 
dia da cidade de passos a quan· çóes. 
tia de 10:000$, em duas presta· . . . . ções annuaes, para auxiliar a Apresentado em 4 de JUlhO,)Ol a 1mprim1r-se. 
construcção de um novo edi· -fioio. Em primeira discussao em 19,s~b-

mettido á votação, foi approndo e remettido 
á oommissão de orçamento e contas. 

PENDE DE PA.RECER PARA SEGUNDA. DISOUSSÃOo: 

s. r.- 35 

,. i 

"· 
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1895 144 

1895 145 

1895 146 

1895 147 

Isenta os jurados da comarca de Do ~r. Camillo Prat,es. 
S. Francisco do pagamento das 
multas, quo 1heil tiverem sido · . . imprimir·se, 
impostas durante o corrente Apresentado em 6 de JUlho, ~1 11 

· anuo e até á data da pre&ente tendo segunda leitura em • lei, 

- em 18, sub· Em prhneira discussao 
mettido á votação, foi rl'jeitado. , 

ARCIIIVOU•SE, 

Autori~a. o Presidente do Estado a. Do ~•·· João Jl>Jo e ou · t1•0S• auxiliar annuatmento com a 
quantia de 5:1)00$000 o Lyceu . a imprimir·se, 
de Artes e Officios da cidade Apresentado em 6 de julho, fo1 
Diamantina. tendo segunda leitura em 8, 

· us~Ão. PENDE DE PRIMEIRA DISC ::; 

. nercfo, Autorisa o governo a conceder n na commif'lsão de co?»! e ar'" 
Francisco Gtnçalves Rorlrigues Cl'ltatist.icn~ indufóltl·•n 
Lima, Emygdio Rodrigues Gul- t;efól, 
marães e José Antonio da Costa . rimir-se. 
Junior, :Privilegio, po:r 20 annos Apresentado em II de julho, foi a xmp ·para estabelecer e explorar usi· 
nas com apparelhos aperfei- · _ em 16, sub· 
çoados, paraextraccão do oleo do En1 primeira diseussaJ' e remettidO 
coco, de macahuba, amendoim, mettldo á. votação, foi approva ~entou para 
Jl!amonae outras sementes olea- á mesma. commiasão, que o apre 
gmosas, nas terras devolutas segunda em 17. 
existentes nos munloipios de Sa~ 
bll.rá, Caethé e Santa Luzia do PENDE DE SEGUNDA DISCUSSÃO • Rio das Velh11s~ 

e s e T ti 
1\laa•qu .· ra.ns ere para o povoado-Barra Do st• Theopbilo 

das Canoas- distrlcto de Santo ouir.;s, 
Antonio da Lagoa-munloipio do . rilllir·se, 
CurveUo-a cadeira mixta de- Apre•entado em 11 de julho, toi a tmP 
Vtllas-; e para o povotLdo -Pi· tendo segundtl leitura em 12. cada- dlstrlcto do Ta boieiro- · 
município de Sete Lagoa~ a do J8 sub· 
sexo masculino do Pires •. , Em primeira diseussão,e~elll~ttidO 

mettido à votação, foi ap~provabdllc:. 
á oommlssão de instrucçao pu 

DiscussÃO· PENDE: DE PARECER PARA. SEGUNDA 

i .... 
f 
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148 Crea as ~eguil!-tes ?adeiras de in· Do sr. Theophilo 1\'larq strucçao primaria: t,ros. ues e ou· 

No :n~n~cipiodo ?ará, uma do s~~o Apresentado em 11 de julho foi a impri · 
femmmo na cidade; nJ mumm- tendo segunda leitura em' I'> miNie, 
pio de Santa Luzia, uma do sexo ~· 
f~minino no municipi? .d~ c~.· Em pri!Deira discussão e 1 p1m Branco; no mumCJp~o de mettido a votação, foi approvado emre

8
• 
8t~~-Set~ Lagoa~, uma do se~o mas· do ó. commis~.ão de instrucção publica me l-

cuhno na cidade; umn m1xte, no • povoado-Tamanduá- districto PENDE DE PARECER PARA SEGUNDA DISCUSSÃO, 

da cidade; uma mixta no po· 
voado -Machado- districto da 
cidade; uma mixta no povoado 
-Mattos- parte do ditricto da 
cidade e parte do de Matto~ 
sinhos ; uma do sexo mosou· 
hno no povoado - Maias-dis-
tt'icto de Idhauma; uma do sexo:· 
feminino no povoado -Fortuna 
- districto de Inhaumo, uma 
mixta uo povoado-Lagoinha-
districto do Taboleiro Grande, e 
uma igual no povoado-Ponti-
nha-do mesmo município. 

149 Autorisao governoaconceder,sem Da counnissão de obras pn• 
onus para o Estado, ao Banco blicas, viação ferrea, etc. 
Constroctor do Brasil, proprie· · 
ta rio da E. F, Cataguaies a Santo Antonio do Muriahé, pri· Apresentado em 17 de julho, foi a imprimir·S('. 
vilegio por 5 annos para ll con- . 
strucção, uso e gozo do prolon~ · · gamento desta estrada, pa~sando JEIIl priroeira discussão em 18, sub· 
pelns proximidades de Ar ri piados mf'ttido á votação, foi approvado e remetti· 
e Abre campo, valle do rio do á mesma commissão, que o apresentou 
Caietbtl ató á sua foz, respeitan· para segunda em 19. · 
do-se as zonas das estradas ante· 
riormente concedidas e garan-. tindo-se ao concessionario pri· EIIl uegnnda· discussão, por artigos, 
vilegio de zona, direito de ctes- em 20. foi ofl'erecida ao artigo 1. • a seguinte 
apropriação e mais favores com· emenda: 
muns á. concessões desta natu- . reza. Fica autorisado o governo n 1nnovar o contra· 

to feito com o dr. José Alexàndre de :Moura 
Costa, concessionario da estrada de ferro vi· 
cinal do Barroso ao Pomba e com a empreza 
de Melhoramentos do Brasil, socia na expio .. 
ração, mediante o seguinte: 

a) suppressão das clausulas de colonisação, tor· 
nando a eatrada ao regimen commum; 

b; Augmento no capital garant~do a 40:000$ 
de reis; 
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1895 

d Mar de Hes· c) Prolongamento da estra a 110
1 

ll gio e ga-
panha, dispensad~ e neste o pr v e 
rantia. (S. R.). 

Sala das sessões, 20 de julho de 1895 ·-FREITAB 
CASTRO, 

d conjuncta· Em discus!'Jão esta eme~1 a, ncerrada e 
mente com o art. 1. ·, ficou e 1 a ente encer· 
adiada a votação, sen_do lgua m.,e • 
ráda e adiada t\ votaçu.o do art. '"'' • 

DISCUBs'1°• PENDE DE VOTAÇÃO EM. SEGUNDA 

J)lU· 150 Declara que as divisas dos distri· Da commissão de cnmnrns · 
ctos de Santa Rito. de Ibitipoca, nicipnes. 

151 

do municipio de Barbacena, e imir·se. 
Conceição de lbitipoca, munici· Apresentado em 19 de julho, foi o. impr 
pio de Lima Duarte, são pelo 
Alto da Serra da- lbitipoca e- PENDE DE. PRIMEIRA DISCUSSÃO. 
Ribeirão - Bandeira ou Ponte 
Alta. 

Autorlsn o Presidente do Estado a Dn•commlssão de obras publl-
conceder o. James Wells ou á ~ã.s, viação f"erren ~. 
companhia por elle organisada, 
o direito de pesquisar, explorar tr·se. 
ou minerar diamantes nos ter- Apresentado em 20 de julho, foi o. imprm renos devolutas, existentes na 
zono. comprehendida entre os · 
rios Parahyba, das Velhas, Que l'ENDE: DE PR'IMEIRA DISCUSSÃO. 
bra Anzol e o. Serra da Ca 
no.stra, e, bem assim, em terre· 
nos parttcularee, de accordo com 
o que for )losterlormente esta-
belecido por lei. 

--= 

;rr{<;>?~ 
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1894 

1 Considera validas as alienações e Do sr. Simão da Cunha. 
hypothecas das posses de que . 
trata 0 art. 3. • § 4. • da lel Em 20 de junho de 1894, foi remettido ao Se-
n. 601 de 18desetembrode.I850 n~dn sob n. 26 .• por officio n. 90, e devol-
e que se effe"tuaram :por titul_o v1~" .~m 20 de JUlho com .uma emenda aup. 
legitimo antes de 24 de fevere1· pr1mmdo o paragrapho umco do art. 1.. 
rode 1891. 

Entrando em discus&ão em 23, foi r~jeitada a 
emenda e remettido de novo (' projecto ao 
Senado, nesta data, por officio n. 114. 

Em 30 de abril de 1895 foi devolvido por offi. 
cio n. 8, por ter sido alli a:pprovada · por 
dous terços & reftlrida. emenda. 

PENDE DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO POR DOUS TERÇOS. 

t 1 • da lei n 45de Do sr. "Venceslau Braz.; 
2 Revogl. o ar • • . b • re· 

6 de_Jundbo d~ .1893d:~i;:ito de Em g de junho de 1894, foi. remettido ao Se-
moçao. os Jmzes1 nado sob n. 14, por officw n. 81. 
primeira entrano a. ' 

Em 14 de maio de 1895, ~oi devolvido por offi-
cio n. 10, com as segumtes emendas: 

I.• 

substituam-se ns pal~vras :-«Artigo unico» 
pelas seguintes: cArt1go 1. ". 

2.• 

t · _ «Art. 2. • O concurso a que 
Accresoen e·senrt. 67 n. v da Constituição do 

refere·se o 1!. feito annualmenta em junho e 
Estado ser andidatos que forem clasaitlcados 
dentre !38 c do Estado fará as nomeações 
o presidente de 1 • entrnncia que Vllga-
para as comarcas • 
rem. · 

1 á as condições do ooncur·so, 
O governo regu ater anno eiiectuar·se-ha no mez 

que no correu 
de setembro. 

uma. vez classificados em 
Paragrapbodun!co~cur~ annua.es, os Mndida-

IJ.Ualquer _ os 00 todo 0 tempo ser nomeados 
tos poderao em rca.s de 1. • entranchl, Bi o 
para as ditas cohm:er nelles a indispensavel 
governo recon e 
idoneiadade moral. . 

I 
l 
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3.• 
Accrescente·se: 

. - 9 em con· Art. 3. • Revognm·se as dispostçoe 
trarlo. 

Apresentadas em 15, foram. a imprimir. 

· provadas Em discussão, em 25, foram a~rojeoto á 
as emendas e remeUidns com 0 apresentou 
commissão de redacção, que o 
redigido atln~I em 3 de junho. 

ada e re· En1. discussão em 5, foi apprfiicio n. 36 
mettldn. á sancção sob n. 1 por o 
da mesma data. 

. n I5de , 
Communicou-Ee ao Senado por offi010 • 

5 de junho. 

Snncclonndo 

LEI N, 118 DE 7 DE .JUNII O DE }895. 

7 Autorisa o governo do Estado a Do sr. nueno ll••andão. 
fundar cinco colonias i'!'correccio- _ m 27 de 
nues na conformidade da lei fe· Em t:ercelra dincussa~, e voltou á 
deral n. 155 de 12 de Julho de abril, n requerimento do ll.n. 0~Óal que o 
1893. commissão de justiça civil e cnmt seguinte 

apresentou em 25 de maio com 0 
parecer e emendas: 

. 1 á qual 
A commissão de justiça civil e crlmma ~o pro-

foi presente o substitutivo offerecjd~dnção de 
jecto n. 'J, de 1894, autorisnndo a u ue esses 
tl.'es colonias correccionnes, pansa t~sfação de 
estabelecimentos se destinam á fJil iJnpoem 
reconhecido interesse do Estado e sed a eda· 
como necessidade urgente; garantlf ~as cor· 
cação de orphams e menores, as co 0 a orga· 
reccionaes auxiliam indlrectament~essão da 
nlsaçiio do trabalho pela cmcaz rep 
vagabundagem. 

l]erosos e Entretanto, considerando que são P0~ ncin as 
tcem actualmente inteira proce e teitas o 
observações do ordem tlnancolra, mento o 
nnno pas~ado pela. commfEsão do orça assum· 
contas no parecer quo emlttiu sobr: 0 te nor· 
pto, accrescendo quo não é do pru eni 08 no· 
ma ensaiar com grandes despesas servo~selllO 
vos e desconhecidos; julgn de bom c 
reduzirem-se n duas o.s colonias. 

l ·' -· 
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s. c.- 36 

A fundação de uma só colonia, como quer a 
commissão de orçamento, desvirtua o fim de 
taes instituições: confundidos no me!mo esta· 
belecimento, ainda que dividido em secções, 
menores e intractore~ de termos de bem vi-
ver, a repressão de uns prej.udicará a educa· 
ção dos outros, reconhecída em taes condições 
a impossibilidade de evitar o perniciow con-
tacto de menores que Ee educam com reos 
que cumprem penas correcoionaes. 

Pensa maLc:: esta commissão que se deviam des-
tinar as colonias não somente aos infractores 
de termos de bem viver, mas tambem aos va-
dios e vagabundos, sujeitos a e~ses termos; 
mas, para incluil·os na sdisposições do substi-
tutivo seria mister estabelecer o processo se-
gundo o qual fossem elles condemnados á cor-
recção nas oolonias. · 

Isto, porem, constituiria ma teria. Mva inadmis· 
sivel na s.a discussão, segundo o préceito do 
paragrapho unico do art. 152 do regimento; 
convindo notar que a Camara, preterindo e 
approvando em segunda di::.cussüo o substitu-
tivo rejeitou aquM111. idea, que estava consi-
gnada no projecto n. 7, o que se verifica 
pelo cotejo dos dois. 

Assim é a commissão d€1 parecer que o sub· 
stut'ivo sejs submettido á terceira discussão 
com a seguinte emenda: 

Ao art. 1. • Onde se diz -quatro- digsm-se-
duas; onde se diz -duas- digB-se uma. 

SBla das commissões, 25 de maio de 1895.-C.A.· 
MILLO SOARES FILII0,-8, BARROSO JUNIOR. 

A imprimir-se. 

EID discussão em 28 de mai~, foram re-
jeitadas as emendas da comtllissao de orça· 
mento e npprovados as da de justiça civil e 
criminal e o projec~o, que foi remettido â. 
commissão de redacçao. 

Apresentado por esta redigido afinal, em 1. ·de 
junho, foi a impL•imir·se. 

EID discussão eiD 4 a redacção 
final foi approvada, sendo remettido o 
project~ ao Senado, sob n. 8, por otllcio n.l7 
de 6 de junho que o devolveu por otnclo n. 
41 de 10 de juit10 com as seguintes emendas: 

I 
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Ao art. I. • Substitua-se pelo ~eguinte: 

mar· Fica o governo cutorisado a fundar nas c~ nlas 
cas onde julgar conveniente duas .09 ° elo 
correccionnae~ agrlcolas para correcçao P 
trabalho: 

I dos individues de qualquer ~exo e idade q~~ 
niio estando sujeitos ao poder paterno •elll 

· sob a dlrecção de tutcres ou curadores, prla 
meio3 de subsistenc!a, por fortuna _pr~egal 
ou protls~ão, arte, ofllcio, oc?upaçao uarem 
e honesta em que ganhem a v1da, V:lo 
J:ebs Cidades, Vlllas OU povoações. 

· belll li Dcs que, tendo quebrado cs terrno8 bethar 
viver, em que ee hajam obrigado a tra 8 .

0 
oÚ 

manifestarem intenção de viver no 001 ve· 
e:xercJndo industria ill!cita, immoral ou 
dada pelas leis. 

2 Ao art. 2. • 
Sub3tltun.se pelo seguinte: 

Compete nos tribunnes 
mento dos factos de 
tecedente. 

. Jga· 
correcoionieS ~gJ~ an· 
que truta o ar 

§ 1. · o. processo será. prepara~o .por qun/o~'::~ 
autoridade policial ou judimnria, na de 9 de 
dos arts. 203 a 208 do decreto n. 6!3 ubsti· 
março~de 1893, e remettido no jmz s 
tu to. 

'b 1 fará § 2.: Apresentado o procesw ao tri una depen· 
o JUiz substituto o relator! o e, sem~ rirá o 
d~ncla do outras formalidades, pro e obri· , 
tribunal a decisão, ab3ol vendo o reo ou . 
gando·o a recolhimento na oolonla. 

§ 3, • O tribunal fixará o tempo de rE·sider;;~~ 
n~ oolonta entre 03 limites do mínimo do em 
Ximo de keis mezes a dous annos, ten ado 
con~ideração a idade e Eexo do process • 

3 
Art. 3. · Supprima-ee. 

. 4 
Art. 4. • Supprlm!l.·se. 

Ao art. 9. • 5 

Substitun-Eo pelo eegu\nte: 

I 

·":,. 

. ···-

·~ \. 

l\' I. 
\' 
' ·. 
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O govern_?, no regulamento que expedir para. a. 
execuçao desta lei, dará organisaçã.o adminis-
tra ti v a ás colonias sobre as hlses seguintes: 

l Espaci6.cará as officinas que Poderão ser es. 
tabelecidas até o numero de tres em cada 
um~ e ~s trabal~os agrícolas nos quaes de pre-
ferencla deverao se1~ amprega.dos os senten-ciados. . 

II Dflfin.irá ns attribuições dos empregados da colo ma. 

IH Limitará o numero dos sentenciados admis-
lliveis em cada. uma. dividindo-"s em classes 
conforme o sexo, a iJade e a ocou~açã.~. ' 

lV Fixará a quota de contribuição para o pe-
culio dos sentenciados. 

v Dará os modelos nece~sa~ios p:tt•a a escriptu-
ração dos livros da oo1oma. · 

VJ Poderá impor multas até à quanti~, de •••• 200$000. 

6 
Acorescente-se: 

1 

Art. Nas colonias poderão ser admit~idos sen-
tenciados de outras comurcas, em virtude de 
requisição do presidente do tribunal ao chefe 
de policia, não estando completo o numero 
fixado no regulamento. 

2 

Art. As autoridades poli~ia~s do distl•ic.to onde 
estivar a colonia auxlhll.rao a respeot~va ad-
ministração tanto quanto for necessar10 para 
a boa ordem e regularidade do serviço. 

3 

Art. Fica~á extinota a pena imposta ao seu. 
t~nc1ado que provar ~uperveniente. acqu~si
Çao de renda b'lstante para sua. subsistl)nOia. · 
(Cod. Penal, o.rt. 401). 

4 

Art. Suspender-se-ho. a execução da sentença, 
~i o eentenciado apresentar fiador idoneo, que 
:Por ello se obrigue. 
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\ 

· ueri· Paragrapho unico. A sentença que, a rettanca, 
monto do fiador, julgar quebra9a. a ensa 
tornará e.treotiva a con,lemnnçao susp 
por virtude dc,lla. 

5 

Art. Aos sentenciados que se disting~i~~~!e~ 
seu procedimento na colonia e c~n r t agri· 
seus serviços em algum e~ta.bal~cimdn ~:x:ecu· 
cola ou industrial, podara o juizo. ~que lheS 
ção dispensar o tempo de residenma 
faltar para o cumprimento da sentença. 

tenciado 
Paragrap~1o unlco. Evadindo-se o ~f obriga· 

do estabelecimento ou faltanJo 6 ajusta, 
çõesresultantes do contracto, sem ca~s 0 juiz 
que poderá allegar e provar pe~an :coiMl·O 
substituto, mandará o. dito juiz r tempO 
de novo ó. colonia, afim de completat 0da sen· 
que lhe faltava·para. o cumprJmen ° 
tença. 

oeraes, em Paço do Senndo do Estado de Minas DR sxL-
Ouro Preto to de julho de 1895.- "dente;-
VIANO DE ALMEIDA BRANDÃO, pres~tario;
Dn., NE:OESIO Josf: TAVARES, 1.0 tsec~ 
JosE: BEN"Io NoGUEIRA, 2. 0 secre ario. 

Apreeen,adas er.a I 1, foram a imprimir·se. 

Em discussão em IU, foram el~~~g;. 
provadas e remettldas com o proje~t~ redi-
missão de redacção, que o apresen J 9 emen· 
gldo de conformidade com as refertdndo e re· 
das, em 18, sendo nesta data approflfc10 0 , 57 
mettido á sancção sob n. 17, por o 
de 19 de julho. 

Snncclonndo 

LEI N, 141 DE 20 DE JULHO DE ]895• 

28 Autorisa o governo d E t d 
despender a quantia one s a oia no St-. Cnmillo P .. ntos. 

\'para estabelecer u l~essar 9 senado 
correio do ponto ter%~n~f~a ~e Em 16deju1ho de 1894 foi remettidf'"~ejeitado 
F: Central do Brasil ó. c·~ d • sob n. 40, por oficio n. 103, send 0 maio de 
Diamantina e outra d 1 a e nessa camara em sessão de 15 e 0tnclo 
do Pecanha a TheophUo a olfad1e 1895, segundo communicaçiio te i ta por 
P!lssando por santa Ma 1 on i n. li de 16 do referido mez • . Itambacury. r a e 
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61 Crea na capital do Estado uma re- Do sr. Levindo Lopes 
partição denominada -Archivo • Publico Mineiro -,destinada a Em 18 de julho de 1894, foi remettido ao Se• , 
receber debaixo de classificação nado, sob n. 43, por officio n. 108. 
systematica todos os documen· tos concernentes ao direito pu- Em 16 de maio de 1895 foi devolvido por offi· 
blico, á legislação, á administra· cio n. 12, com as seguintes emendas: 
ção, á historia e geographia e ás 
manifestações de desenvolvimen· I 
to scientifl.co, litterario e artis· tico de Minas Geraes. Ao art. 1. · su.bstituam-se as seguintes pala-vras-na capital do Estado- pelgs seguintes: 

-em Ouro Preto. 
li 

Ao art. 2. • Accrescentem·se (~m seguida ás pa· 
lavras -para esse fim destinada- as se-
guintes: á proporção que forem odquiridos. 

lil 

Ao art. 3. ·, pnragrap11o unico. Depois do.s pa-
lavras -em outros Est<~.dos-·a.c~rescente·Se: 
-nas repartições federaes. 

IV 

Ao art 4 • -Subatituam·se as palavras:-aba-
nando-;e·lhes uma-gratifiç.acão etc. (até. o 
fim do l)eriodo)-pelas segumtes:-para CUJa 
acqubição e pelo mo.10 que se estabelecer no 
regulamento do archivo1 o _goyerno marcará 
uma quantia rasoavel, discr1mmadada do r~ 
spectivo expediente e que nun~a p9derá s~~ 
excedida, sem ordem ou autor1saçao sua.w 

v 
Ao art. 5,. Substitua-se pelo seguinte:-?ave· 

rá no 1\rchivo um director, um se.cr.etariO a~· 
chivista, dois officia.es .sub·archlvtstas, d01s 
amanuenses, um portetro e um continuo, 
com os vencimentos marcados ~a ta.bella an· 
nexa. 

· VI 

Ao art. 6 •• , § 1. • substituam·ste as po.lavrtas:-
cbefe de secção- pelas segum es:-secre arlO 
erobivista. 

Accrescente-se no fi!ll : - e os officifl:es sub· 
arobivistas e amanuenses, preen~hlddfl tas 
condições de idoneidade, que serao e ar-
minadas em regulamento pelo secreta.rio de 
Estado do Interior, sob proposta do duector 
do arohivo. 

I 
•'· 

l 'J 

... 
{ 

I 

':,, ::· .. 
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l 
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VII 

A t . I vr·s -latim o ar • 7. • Supprtmam-se as pa. a '" . . •·ia tl 
-e -completo- e accresnente-se: lu!:~- Es· 
geographia. do Brasil, especiall,llente 0 
tado de Minas, e redacção otilctul. 

VIII 

Ao art. 7. • parographo uni co. Sub3titu(:rlt~ 
as palavras: «portuguez, frnncez:. dc.esquer 
fim do periodo) pelas seguint~s :-qua. dllS do 
das materi'ls indicadas serão diapansa 
concurso na parte referente a ellas • 

IX 

Ao art. 8. • Substitua-se pelo seguinte: 
, do nrchiVO Artigo. fl'icarà. a cargo do director R'evista~ 

a organisação e redncção de uma Ofllcin1 na 
:periodica editado. na Imprensa hist~ri'cos, 
gual publicará não tó os trr.bnlho~ . s etc., 
oiogrnphicos, topographlcüs, estatJsttficimen-
que escrever concernentes nos acon . as oe-
tos, homens o cousae notave!s de Mt~031ções raes, como tambem, documentos, com obre os 
IUtera.rias e memorias interessant~ ~uigarl· 
mesmos assumptos, ineditns ou nbo lho espe· 
sadas.-Em remuneração desse tra ~ overno 
cial, perceberá a gratificação que d gnte de 
arbitrar no regulamento, não oxce e se n!l 
quatro contos annuaes-,arrecadan~~tado a 
Imprens a Officlal como renda do referida 
hnport!\ncia das assigna.turns da <Revista». 

· encar" Paragrapho unico. O governo p:ldera. cidadão 
regar o mesmo direotor ou o. outro m exa· 
que julgue campetente, de esorever

1 
°frnento : 

ctiJão o clrcumstanciado de8envo v 
I. As ophemerldes eociaes e pollt!cas do F.s· tado; 

Geraes, li • A h!&toria ou chronica de Minas ·melrOS 
o. começar de seu descobrimento e tprt caberá 
povoamentos ató o preeente. Ao au or serão 
opportunamente por essas obras, quo lo pe· 
editadas na Imprensa. Otllc!al, o prem cído l\ 
cunlario que o governo entender mereer que 
VIsta dos mesmos trabalhos e do parecmlssiio 
sobre elles apresentar pessoa ou cpo~idente 
ldonea, o. quem dieso incumbir o re do Estado. 

X 
Ao art. 9. • Supprirna-se. 
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XI 

Ao art. 1~.-Depois das palavras:- <~fundação 
do o.rch1vo :~- accrescente-se: - ficando·lhe 
a~erto para as despesas com o mesmo o cre-
d!tn n~cessario até que na lei do orçamento 
s~ cvnsigne a verba annulll p1.ra n reparti· çao. 

XII 

Substitua·se a tabella pelo seguinte : 
EMPREGOS VENCIMENTOS TCTAL 

1 diretor... • .. .. • .. .. 6:000$000 
l tecretario-archivista. 4:800$000 
2 ofilcíaes sub.archivis· 

1as • • • • • • • • • • • • • • • • • 3;600$000 
2 amo.nuenses.. ..... .. 2:400$000 
1 porteiro • • • • • • • • • • • • l :500$000 
l continuo • • • • • • • • • • • 1:200$000 

6:000$000 
4:800$000 

7:200$000 
4:800$000 
1:500$000 
1:200$000 

25:500$000 Os vencimentos serão divididos em ordenr.do e 
~ratificação, sendo esta de~um tei'ço. 

Apresentadas em 17, foram a imprimir·se. 

Em discus@ão ent 2I, ficou ella adiada 
por 48 horas, em virtude de requerimento do 
sr. Wence~lau Braz, afim de ser distribuído 
impresso o projecto. 

Em discussão em 27, foram appro-
vadas as emendas de ns. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 
11 e rejeitadas as de ns. 1, 7, 8 e 12, sendo 
por esse motivo devolvido o projecto com as 
emendas ao Senado, em 28, por ofilcio n. 12. 

Devolvido por este em 1. · de junho, :por offioio 
n. H.l, por terem sido alli approvadas as emm. 
das rejeitadas pela Camara, entraram ellas 
de novo em discussão, em 5, sendo o.pprov&· 
das e rcmettidas com o projecto à Clmmissão 
de redacção, que o apresentou rectigido afinal, 
de conformidade com as emendas do Senado, 
em 6 de ~ulho • 

Etn discussão em 8, foi approvada a 
redacção e remettido o projecto á sa.nccão sob 
n. 6, 'por officio n. 49 de 9 de julho. 

Communicou-se ao Senado por officio n. 35 
da mesma data. 

· Sanccionado 

LEI N. 126 DE 11 DE JULHO DE 1895. 

• 'I 

·c-e~ ( ,' 

• 
<"·~~ / ... · .. · 
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64 Crea, anne:xa á Secretaria. do Inte- Do sr. Bernardino de Lima. 
rior, uma repartição encarrega. _ 3 deju-
da da organisação da estatística Em segunda discussao, emmlssão de 
do Estacto, em todas as especles nho de 1895, foi remettido á com tar t>llre· 
que não sejam particularmente orçamento e contas, afim detapdresd~ requeri· confiadas a outros agentes, com. car sobre a materia, em vir u e 
missões ou repartições, e apre. monto do sr. Getulio de Carvalho. 
senta a tabella de vencimentos rs;ÃO. 
dos respectivos empregados. PENDE DE PARECER DESSA CO:!>IM . 

-o 
l·nstrucça 69 Proroga até 30 de junho de 1895o Da commissüo de 

prazo concedido pelas leis n. 41 publica. 
de 3 de agosto de 1892 e n. 77 ttido ao se-
de 19 de dezembro de 1893 para Em 23 de junho de 1894 f~i rem~3 senryo r:de· 
que os alumnos das escolas nor- nado, sob n. 33, por offiCJo n. .-;, de 29 e 
maes possam concluir o seu cur- jeitado por essa camara em ses.~icação feita 
so de conformidade com as leis abril de 1895, conforme a commu 
e regulamentounterioresáquel em officio n. 7. las leis. 

resent:i• 76 Autorisa o presidente do Estndo a Da <!Ommissüo ()e rep e peti• 
innovar o oontracto relativo á ções, t•epuei·imentos 
estrada vicinal do Porto Novo ções. do 
do Cunha. ao Rio Pardo, sem que mmissão 
os conce~aionarios reclamem em Apre~ent!ldo redigido afin~l pela18~~ foi a un· 
tempo algum garantio. de juros, redacção, em I.· de maio de • 
e os allivia do onus de coloni- primlr-se. 
sação. . ovada a re· 

Em discussão, em 4, fo1 ~PP{ ao senado, 
dacção final e remettido o pro

6
J6:J.

0
° maio • 

sob n. 1, por officio n. 7de 

PENDE DE DECISÃO DO SENADO• 

enttt· 81 Concede ao primeiro tabclllão de Da cornrnissuo de repr~~ peti" 
S. Gonçalo do Sapucahy, cidadão ções~ requet•imentos 
Pedro Toledo, tres annos de li- ções. .. 
cença para tratar do negoclos. brll de J89ta 

Em terceira disomsão, em 29 de r~hivado nes 
foi considerado prejudicado e o. 
data. 

83 Declara que na disposição do art. Do sr. '-Venceslau nrnz. 
39 da lei n. 72 de 27 de julho . senado, 
d~ _1893, se compre_hendom as de. Em 21 de julho de 1894, foi remcthd~ a~ejettad0 cuoas e demarcaçoes de terras, sob n. 44, por ofllclo n. 113, sen ~o de JS!l5, 
em que sendo interessado~ or- nessa Cllmara em sessão de 8 d~ ma or 

0
tiiolo 

phams, interdictos ou aus.,ntes, segunclo a communicação fOI ta P 
o~ seus tutores ou curadores, ou. n. 9 de 10 do referido mez. 
V Ido o promotor de justiça, con. 
cordom expressamente na in-
conveniencla ou imposslbilido.de 
da applicação do decreto n. 720 
de 5 de setembro de 1890. 
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18Q4 87 Autorisa o presidente do Estado a Da commissão de obras publi· 

innovar o contracto com o Banco cas. 
Iniciador de Melhoramentos, 

s. {',-37 

concessionario da estrada de Em 14 ~e _maio de 1895, foi. apresentado }leia 
ferro cRio Doce~, elevando o ca· comm1ssao para segunda discussão com o se-
pital garantido de trinta a quo.- guinte parecer e. emenda : 
renta e cinco contos de reis por kilometro. 1 «A commissão de obras publicas, viação ferrea 

etc., á qual foi presente o projecto n. 87 a~ 
qual serviu de base o requerime!:'to do Banco 
Iniciador de Melhoramentos, concessionario 
da. estrada de ferro Rio Doce, . em que pede 
elevação do capital garantido de 30 para 45 
contos por kilometro, faculdade de alterar o 
traçado entre os kilomatros 23 e 36, proro!m· 
ção por tres annos do prazo para concluSão 
das obras até Piranga e garantia de juros de 
6 •f. ao anno para o capital realmente gasto 
nas obras do Piranga. ao Rio de :::.anta An-
tonio : 

Considerando que as difliouldades de diversas 
naturezas com que lutam actualmente todas 
as emprezas de viação do Estado, originarias 
da baixa do cambio, de falta de operarias e 
grande demora no transporte dos raateriaes, 
justificam a prorogaçã" do prazo requerida; 

Considerando que a garantia de juros pedida 
:r.ecahe sobre um trecho de estrada que vae 
servir a uma zona riquíssima, oommunican:. 
do-a. directamense com a. rede de léste do 
Estado; é de parecer qu ~ seja. approvado e:n 
segunda discus!ãO o projecto n. 87 com a. se· 
guinte emenda: 

N.l 

Ao art. 1. • Accresce?te·se à ultima pa~avra
desde Palmyra atà a oonfluencia do R10 San-
to Antonio, com o Rio Doce e prorogando 
por tres annos o prazo para conclusão das 
obras até Piranga. 

sala das commissões, 14 de maio de 1895.-EPA· 
:MINONOAS OTTONI.-NUNES PINHEIRO». 

A imprimir-se. 
:Ero 111eguoda d;il.!leuss~o em 17, fo-

ram offerecidas maiS as segumtes emendas. 

N. 2 

Emenda additiva: 
Ao art. z.. o prolongamento da estrada de 

terro Rio Doce partir~ de s. 9aetano do ~ho· 
tó passando pela ctdade Vtçosa, em dm~c-

Eão 6.s margens do rio Casca. 

' 
" 

:1 
( 

.! 
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Substituam-se as palavra's «art. 2. ">pelas se· 

guintts «art. 3. •:., 

. - p - CAliiLLO FREITAS CASTRO.-PADRE JOA.O IO. 
SoAREs FILno. · 

N. 3 

'

Sub-emenda. à emenda n. 2. . sa etc.>' 
Ondese diz «passando pela cidade :V1cc procU" 

diga-se : em dlrecção á cidade VIçosa, 
rando as margens do rio CnEcs. 

FonTES· E. ÜTTO!'U.-NUNES PINHEIRO.- SILVA 

N. 4 
Emendtl ao art. I.·. do 

· d a barra Podendo alterar o traçado des e e~querda 
Mattipoó, passando pela margA~Wé. " 
do Rio Doce, em direcção ao 

ES -NU• PADRE Jo.A.o PIO.-TuEOPHILO MAR3~Nr~n..-
NES COELUO.-SADINO BARROSO BEN1A· 
CARLINDO PlNTo.-SOUSl\ MORE0IRA·~LII0·MIN DE MACEoo.-GETULIO DE AR 
FREITAS CASTRO, 

N· 5 
Sub emendo. à emenda n. 4 
Accrescente.se-in•fine : 

. nela de Conforme for demonstrada a conveme devidoS 
um outro traçado, depois de feitos os estudos. 

~ PaA.· Sala das sessões, 17 de maio de I89o.-C. 
T.ES.-PADRE PIO. 

rn re" Pelo sr. Wenceslau Braz foi offerecido ~o por 
querimento de adiamento da di•oÓ.e~omrnis· 
24 horas, afim de voltar o projec' 0 s emen· 
são e emlttlr ella seu p!lrecer se bro 11 reque· 
d~a apresentadas, sendo rejeitado e;r be.lll 
r1mento e approvadas as emen a~espeo" 
como o projecto e remettido este á ra ter· 
ctiva comm!~são, que 0 apresentou pa 
ceira discussão em 4 de junho. 

1., sub· Ent terceira. discussão, em '"~ttldO 
mettldo á votação, foi approvado e re~entoU 
á commis~ão de redacção, que o apredisous· 
r!Jdigldo afinal em 26, e entrando em ·imento 
suo nestD. data, em virtude de requer a re· 
do sr. Leo}Joldo Corre&, folapprov!ldado sob 
dacção e remettido o projecto ao Sena ' 
n. 15, :t:or omo!o n. 26. meio 

Em 12 de julho foi por este devolvido por 0 
n.~45 comas seguintes emendas: 
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Ao art. I. • OD;de se diz:-confluencia do Rio 
Santo Antomo com o Rio Doce- diga-se:-Qi-
dade do Piranga.. 

2.' 

Ao art. 2. • Supprima.se. 
3.• 

Accrescentem-se onde convier os seguintes ad-
ditivos: . · 

Artigo. A companhia Estrada de Ferro Oeste de 
Minas nã~ poderá obter do governo do Esta· 
do novas concessões e favores, emquanto não 
entregar ao trafego o .ramal de Pitanguy 

Artigo. Fica o governo autorisado a contractar 
com a Companhia Leopoldlna. uma vari9nte 
em sua linha, ou um ramal com a mesma 
crmpanhia ou outra que melhores vanta-
gens o1Ierecer,passando pela cidade-Viçosa 
garantindo o juro de 6 o;. ao capital e1Iacti~ 
vamente empregado até 40:0000 (quarenta 
contos) por kilometro. . 

Artigo. E' o governo igualmente autorfsedo a 
lnnovar o coutracto :!e 16 de fevereiro de 
1892, celebrado com o dr. Carlos Pereira de 
Sá Fortes, para a construcção da cidade do 
Turvo a Ilheos, elevando o capital garantido 
a 45:000$ (quarenta e cinco cJntos) por kilo-
metro, eliminando as clausulas referentes á 
colonisação e modificando o respectivo tra· 
çado e ponto terminal, como, de accordo 
com o concessionario, julgar mais conve-
niente. 

Apresentadas nesta data, foram a imprimit•-se. 
Em dlscnl!!são em )5, foram todas appro-

vads.s e remettidas com o projecto á com-
missão de reda.cção, retirando·se do recinto o 
er. silva Fortes por occasião ·de votar-se a ui· 
tima parte da emenda n. 3. 

Apresentada a redacção final em 19, entrou 
ella em discussão nesta data, a requerimen· · 
to do ar. Pinto de Moura, sendo approvada 
e remettido o projecto à .sancção sob n. 18, 
por officio n. 58 de 20 de JUlho. ' 

communtcou-se ao Senado por otncio n. 57 da 
mesma data. 

Saneeionado 

LEI N. 136 DE 20 DE JULHO DE 1895. 

.I 

·; 
l 
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89 Autorisa o Presidente do Estado a Da commis•iio de agricult:;-n.; 

conceder á companhia do Gan- nlinas, colonisação, tcrr 
darela privilegio por 50 annos bosques. 
para a construcção, uso e gczo 
de uma Tia-terrea, que, partindo _ lO dejn· 
do ponto mais conveniente da Em prhneira discul!leuo em ttido á 
Estrada de Ferro Central ou do lho de 1895, foi approvado e reme resen• 
ramal projectado de Sabará á commlssão de obras publicas, que o ap 
Santa Barbara, vá á usina do tou para segunda em li. 
Gandarela, com garantia de ju-
ros de 6 •J. ao anno, durante 30 oífere· 
annos, sobre trinta contos de Em discmiuião em 1:2, foram 
reis por kilometro. cidas as seguintes emendas: 

N. I 

Accrescente-se onde convier: 

. d a innovar Artigo. Fica o governo autor1sa ~ de !erro 
o contracto de concessão da estra X raras, nas 
do Alh S. Francisco á Serra das ara o 
divisas deste com o Estado de ~rya;e~te ao 
fim de alterar o traçado · rela va s respe· 
seu ponto de partida, renovando·se ~onstru· 
ct~vos prazos para os estudos e 
cçao. 

· ·-SEV!il• Sala das sessões, 12 de julho de I89o. 
RIANO DE: REZENDE. 

N.2 

Acorescente·se onde convier : 
. d a contra• Artigo, Fica o governo autor1sa 0 

8 
asil, pro· 

otar com o Banco Constructor do C r tngua~es 
prietario da estrada de !erro de aproJonga· 
a Santo Antonio do Muriahé, 8eu outras 
monto fora da zona privilegiada de

3 
de J,:r· 

estro.das,seguindo pelas proxlmidfd~uyetbé, 
ripiados, Abre Campo, valle do r 0udo-se abi 
até sua to~ no Rio Doce, entronca btl 
com a estrada da Victoria ao peçan • 

o nus 
Pa.ragrapho. Esta concessão será s~~ntindo

nlgum pecunlario do Estado, .ga de zona, 
se no concessionario o pxivilegi~ favoreS 
direito. de deaaproprio.ção e ma.Js federaeS• 
concedidos pelas leis estadoa.es e 

·(S. R.). 

JUV1il' Saio. das sessões, 12 de julho do 1895. -
NAL PEr·iNA. 
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N.3 

Accrescente se onde convier : 

Ar~go, Fica elevado o capital para a construc-
çao da estrada de ferro de Mon tea Claros á 
Extrema até á quantia necessaria não exce· 
dendo o custo ·kilometrico de 45 coptos. (S. R.). 

Sala das sessões, 12 de julho de 1895. - c. 
PRA.TEB. . 

Em Tirtude de requerimento do sr. Nunea Pi-
nheiro, voltou o projecto com as emendas á 
respectiva commissão para emittir parecer 
sobre estas, o que tez, apresentando em 13 
o seguinte parecer com sub·emenda.: 

c A commissão de obras publicas, viação ferrea. 
etc., à qual voltou o projecto n. 89de 1894 
para que ella dê parecer sobre as emenda; 
ns. 1, 2 e 3 a elle apresentadas : 

Considerando que a emenda n. I, autorisando 
o governo a innovar o contracto da conces-
são da estradti de ferro Alto S. Francisco á 
Serra. das Araras e alterar o ponto inicial 
sem fixar esse ponto, importaria em: autori-
sar o governo a fazer arbitrariamente uma 
concessão que poderia ser inteiramente di· 
versa da actual e, portanto, essa autorisação 
constituiria uma. delegação do Congresso ao 
poder executivo de attribuições que lhe são 
privativas, é de parecer que seja rejeitada a 
emenda n. I ; 

Considerando qce a emenda n. 2 se refere á 
conaes1ão de uma estrada de ferro de grande 
extensão, ligando os valles do Parahyba e do 

· Rio Doce, que convem ser minuoiosamente 
estudados por ter de influir poderosamente 
sobre o plano de viação da zona do leste do 
Estado, é de parecer que seja desligada do 
projecto n. 89 a referida emenda e que ella. 
volte á commissão para ter parecer especial 
e constituir projecto novo ; 

Considerando que a emenda n. 3 é relativa a 
uma estrada de ferro contemplada na lei n. 
64 de 24 de julho de 1893, com garantia li· 
mitada 3 000:000$000por lei anterior, capital 
insutndie~te para a construcçâo dos 150 kilo· 
metros da extensão total fixada p~los estu-
do? realisados, é de parecer que seJ.a. appro-
vada a referida emenda com a segumte sub-
emenda :-em vez de 45 contos -diga.se :-
35 contos. ~ Snla das commiasões, 13 de julho de 189iJ, -
EPAMINONDAS ÜTTONI.- NUNES PINHEIRO. 

i' I. 

. ·' 

,, 
1 
l 
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Em segunda dis~.ussão em 16, foi 

mais o:lfereoida a seguinte sub-emenda~ 

N. 5 

«Sub-emenda á emenda n. I. 

Depois das palavras - para o fim - redija·s: 
asslm:-para o fim de renovar os respectiVO 
prazos para. os estudos e construocão. (S. R.). 

Sala das sessões, 16 de julho de 1895. ;... SEVE· 
VERIANO DE REZENDE.:. 

] 3 Nesta data, approvadas as emendas ns. ' ! 
4 e 5 e o projecto tora.m remettidos à respe

2 ctiva commissão,'asslm como a emend~ n.ir 
para, na formo. do parecer acima, constitU 
um novo projecto. 

Apl'esentando a commissão. o projecto redlgif.~ 
para terceira discussão em 18, entrou e e 
em discussão em 20 ficando ella encerrada 
adiada a votação, por falta do numero. 

PENDE DE VOTAÇÃO EM TERCEIRA DISCUSSÃO· 

Concede licença por um nnno a tn-
t!'-bel~iãoda comarca de Piumb 0 Da_ commi!ii!RÜ.o de represen I· 
Cidadao Thomaz José Barbos;• ~~eR! l·t~lJUer•intentos e pet 
para tratamento de saude. , çoes. . 

Em 27 do abril do 1895 foi arohivado o proje• 
cto, por se achar a sua materia já compre· 
bandida. em lei. 

Crea um logar de correio-serve t 
na Junta Commercial do Esta~ e Da_ commifó'IRÚ.o de repr•efó'lent;:: 
percebendo os vencimentos t~' ~~e!'!! requerimentos e pe 1 xados para lgnaes cargos 0 • ~oes. 
excedentes de 1:200$000. nunca 

Em.Prlmeirn di~cussiío em I,• d: 
Inato de 1895, foi rejeitado e na mesma dat archivado. 
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• 
94 Concede ao bacharel José Carl~s Da cs!D~issão de justiça civil 

Mayrink Pires Nabuco, ex-jmz e criminal. 
de direito da comarca. de Phila-
delphia, indulto do rer,to da I>ena Em. terceira discussão em 27 de 
que lhe foi imposta pelo Tr1bu- abril d~ 1895, a req)ler1men~u 1Jo sr. Ribeiro 
nal da Relacão, por accordam de Juuque1ra, voltou a respectiva commissão, 
4 de fevereiro de 1893. que o apresentou em 2 de ma'o. 

Em terceira discussão, em 6 foi 
approvado e remettido á commisâio de 're· 
ctacção, que o apresentou redigido afinal em 
10. , 

.Em discussão a redacção final 
em 14, foi ello. approvaaa e rt>me~t1do o pro: 
jecto ao Senado, wb n. 2, por officio n. 8 de 
15 de maio, sendo por e~so. camara remetti-
do á sancção sob n. 58, em 22 de junho, se-
gundo a communicação feita nesta. data, por 
oJnclo n. 28. 

Sanccionado 

LEI N• 121 DE 26 DE JUNHO DE 1895, 

97 Autoriea o Presidente do Estado a Do 8~· Bueno Brandão. 
co~ceder. anuualmente u~ au- Em primeira discussão em 29 de 
?tih~ de Cinco c~~tos de reiscid~ maio de 1895, foi approvado e remettido á 
mstldtut

0
os muF~Icipa~o:s~ Alto com missão de orçamento e contas, que o apre-

de:J e uro mo e • sentou para segunda em lO de junho. 

Em discussão em 8 de julho, foram of-
ferecidaa as seguintes emendas. · 

N~ I 

Ao art. I,"' Accrescente-se in-fine-e ao deIta-
pecerica. 

LEOPOLDO CORREA·- 8ATURNINO DANTAS. ,.;,. 
FREITAS CASTRO. 

N.2 

Emenda additiva. 
Accrescente-sa onde convier o Eeguiute: 

A t Fica concedido o auxilio de 5:000$ aos l.Y-
rc~us de artes e oJncios de Arassuahy e Dia-
mantina. 

0 
PitATES _RoDRIGUES CuAvEs.-IaNACIO 

• MURTA • -·SEVERIANO DE REZENDE • -MANOEL 
DA SILVA,-CONEGO ALVE3· 

I ~ 
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N.3 

Ao art. 2. • Supprima-sa a palavra -Diaman· 
tina. 

Sala _das sessões, 8 de julho de 1895. - P.A.DRE 
JoA.o Pxo. 

Sendo nesto.~data retirada a emenda n. 3 e~~: 
provadas l\!1 de ns, 1 e 2, assim como• ~ P_

0 jecto, toi este remettido á. mesma com!ll1s.;lls~ 
que~ apresentou redigido para terceira 
cussao em 9. 

Em terceira discuaaã~ em 10, !~~ 
approvado e remittido á commisbao dft reld na 
<;ão, que o apresentou redigido o. na 
meama data. 

Em discussúo a redncção On~~~ 
em 11, foi ella o.pprovada e remettldo 0 P 42 
jecto ao Senado sob n. 34, por officio n. 
de 12 de julho. 

PENDE DE DECISÃO DO IENA.DOo 

1894 98 Crea escolas ruraes para 0 • 
~asc.ulino nos bairros do Cesexo Do sr. Bueno Brandão. 
distrlCto de Sant'Anna. d rvo, , t uc .. 
cahy; Coutinhos districto ~:~PU· Acl!.a-ae refundido pela com missão de JnJ/ ju· 
g?nh~l; Hytahi'm, Anhuma~n- cao publica. no projecto n. 131 de 2 
L1meua, districto da cidad de nho de 189o. 
Pouso Alegre· Pé do M e e 
Palmltal, no d'tstricto de oprro e Quatro. ass!\ 
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PROJEGTOS INIGIADOS NA GAMARA EM 1892. QUE TIVERAM ANDAMENTO 
. ' · EM 1895 · · . 
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- ___. --------1-----------
1882 

1892 

9 Autorisa. o governo do Estado a Da eommissão de obràs publi-
conceder aos cidadãos Antonio eas. 
Leodoro da R.ocba e João Ernesto · Ferreira Pires ou a quem mais Em 23 de maio de 1892, foi remettido ao se-
nntagens offerecer, privilegio !!~do sob n. 16, por officio n. 1~, sendo re-
por 50 annos, para a construcça.o Jeitado por essa camara em sessao de 16 de 
de uma estrada terrea, de bitola maio de 1895. · 
de um metro, que, partindo da 
cidade de Piumhy, vá entrou 
Cllr-se na linba"de catalão -es-
trada de ferro Oe11te de Minas, 
nas immediações do ponto em 
que esta atravessa o rio S. Fran-
cisco. 

18 Estabelece bases para a concessão Da eommissão mixta. 
de privilegias •. :Eml~ de julho de 1892, toi remet-

tidO ao Senado, sob n. 31, por otllcio n. 35 
sendo por este devolvido por officio n. 41, em 
10 de julho de 1895, com as seguintes emen-
das e additivos : . 

Ao art. 1. • Substitua-se pelo seguinte : 

Compete ao Presidente do Estado conceder pri-
vilegias, excepto nos casos de : 

I. Introducção de nova industria; 
n. Invenção de novos meios ou nova appliea-

çíio de meios conhecidos para se obter um 
producto ou resultado industrial ; 

III. Melhoramento de invenção já privilegiada, 
si tornar mais facil o fllbrico do producto ou 
uso do invento privilegiado ou si lhe augmen-
tar a utilidade. 

IV. Exploração de minas !ora dos casos espe-
cificados em lei. 

n 
Ao art. 2.' Supprima-se. 

lil 

Ao ar~. 4~ • Supprima·se. 
IV 

Ao ar~. 5.· supprima-se. 

:• 

j 
.Í 
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v 
Ao art. 6. • Supprima-se. 

VI 
Ao art. 7. • Supprima-se. 

\ 

VII 
Ao art. 8. • Supprima-se. 

Vlll 

Ao art. 9. • Subs.titua-se pelo seguinte : nos 
.\.duração do privilegio será de 25 a 50 an • 

IX 
· Ao art. lO. Aoorescente-se: aalvo caso de 

SUCCetsiio. 

X 
Ao hrt. li. Supprima-se. 

XI 

Ao art. 12. Substitua-se pelo seguinte : 
C . onceder om o prlVileglo poderá o governo c 

todos ou alguns dos seguintes favores: 
[· T~rrenos devolutas indlspensaveis à reali· 

saçao dos fins do privilegio; 

U. Direito de desapropriação; 
III. Uso de madeiras ]ledras e outros mate-

riaes existentes em '.terrenos devolutos; 

1 V. Preferenoia pllro. acquisição de ~Ve~~g:. 
devolutos proximos dos edlficlos, es tvil&-
Jl!entos de~tinados à exploração do pr ob· 
gto ou á margem da~:~ e3tradns de felrrn '/,1 
servadns as dispos ções do art. 22 da e • 
de 25 de junho de 1892. 

p • cttvas aro.grapho untco. Nas concessoes respe onos 
a estra~as de terro, alem d!l.B clausula~1e uiar· 
adm!tbdos na legislação em vigor,_ eB• P 
se-huo as de encampação o reversao. 
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XII 

Ao art. 13. Substitua-se pelo seguinte: 

A inexecução do contracto ou in fraeção de suas 
cl!msulas sujeitará o conce~sionar10 ás mul-
~as estipuladas no contracto, que caducaríi 
si o concessionario persistir na falta. · 

Paragrapho unico. A caducidade será declara-
da pelo governo, salvo ao conces~ionario o 
direito ásacções que lhe competirem. 

XIII . 

Ao art. 14. Supprima-se. 

XIV 

Ao art. 16. Em seguida ás pahvras -ministe-
rio publico -accrescente-se:-011 pelos inte-
re~sados. , 

XV 

Ao art. 17. Supprima•se. 
XVI 

Ao art. 18. .Supprima-se. 
xvn 

Ao art. 19. Sub~titua-se pelo st'guinte: 

As caronas municipaes, no exercício da attri-
buição, que lhes confere a lei n. 2 rle 14 de 
set mbro de 1891 ,de conceder P' ivilegtos, ro-
ger- se-hão pelaiS dispostç.ões desta lei com as 
seguintes limitações: 

I. Não po!!erão conceder privil,_gio pnra con-
strurção de estradas tle ferro. hnha.~ telegra· 
phlcas ou telepbonicas, que P'Jssem al<~m dos 
limite" do municipw, sa,vo accordo com as 
caml\ras dos municípios hmitrophes e appro-
v. ção do governo; 

!1. Não poderão conceder os favores de que 
trata o artiO'o, .. , salvo quaJJt·J 11 1err·enos de 
sua propri;dade, mater1aes nellei existentes 
e Isenção de impostos mummpaes; 

m. o prazo dó privelio n~o exéederá de 25 
annos. 

XVIII 

Ao :art. 20. Supprima-se~ 

'.] 

·l 

l 
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XIX. 

Ao art. 21. Supprima-se. 

XX 

Ao art. 22. Substitua-se pelo seguiu te: licita-
No P-aso do artigo.,. n. l, as c!lmar.~s 8 rdoao 

rão a approvação, submettendo o acco 
conhecimento do governo. 

Paragrapho unico. Reput.ar-se· ba concedid~! 
approvação, decorridos seis. mete3, sem q 
o governo tenha-se pronunciado. 

XXI 

Ao art. 23. Supprima-se. 

ADDITlVOS 

XXII 
Accrescente-se onde convier: 

·n~orva .. Artigo ••• Nos casos de caducidade ou ~zas que 
billdade doi conoegsionarios ou em ;u •no res--
tiverem Organisado, poderá 0 gO'IBI ue {Of 
gatar as obras existentes pelo valor ~a sub· 
arbitrado, deduzindo a importancl~oncessiio 
venção ou juros pagos, ou fazer a dernntsa· 
a_ quem se proponha realisar a ~~ntereSieS 
çao desse valor como convier aos 
do E~tado. ' 

2 
1 ·o veri .. Artigo ••• Findo o prazo do privi egtó 'poderá 

tlcandl)-l!e a reversão, o go'v erno 13 encia e 
renovar a concessão, abrindo cn'lf~r:s 0 con· 
pre~erindo, em igualdade de con' ''" ' 
cessJOnarta anterior. 

3 
concessão Artigo ••• Declarada a eaducldnde, l\ rnesmo 

não poderà ser feita novamente 110 
concesslonarlo. 

4 
s conces· Artlgo, •• Reputar-se-hão caduc•s hllcação do 

soes que, seta mezes depois da pu duzidaB " 
acto respectivo, não estiverem re 
coniracto. 

- c exten· Paragrapbo unico. Esta disposlça~ da publi• 
siva ás concessões feitas até á da 11 ra•o dessa 
cação dest~ lei, contando-se o P .. data. 
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Artigo ••• Os requerimentos e relatorios serão 
public-ados no «Diario Officíal:. do Estado 
flizendo os pretendentes a respeot1va t1espesa; 
as _plant~s e os desen~os ftci\rão durante 
quwz:e d1as.expa~tos .á mspecção do publico 
na secretaria da agr1cuttura. . · 

Artigo •.• Findo o praz:l do artign nntece-
dente,si não houver reclamação ou forem im-
proce~ente!l' as que se apresentarem, .resol-
solvera o governo sobre a concessão como 
convier aos interesses do Estado. 

7 
Artigo •• , Te-rão preferencia. na. concessão ha-

vend(l mais de um pretend~<nte, ~m egulll-
dade de concticões, os concess10narios de pri-
vilegws da mesmll natureza ou pura fim iden-
tico na mesma zona ou em outre. 

8 

Artigo ••• Serão observadas as di9posições das 
leg'slações federal e estadoal que não fo-
rem contrarias a esta lei e que o governo 
mandará consolidar. 

Apresentadas estas emendas em 11, foram a 
imprimir-se. 

Ero discussão em 15, foram todas rejei· 
tadas e devolvidas com c projecto ao Senado, 
em 16, por officio n. :(9, sendo por este "e-
volvidos em 17, por officio n. 54, visto te-

. rem sido ellas appro'iadas unanimemente. 

Entrando de novo em digcusaão em 18, 
ficou ella encerrada e adiada a vohção, por 
falta de numero. 

Em 19, submettidas à vutaçã.'), separada-
mente a requeiimento do sr. Ribeno Jun-
que\ra' !oram approvadas e remettidas com 
0 proj~cto ó. commissão de redacção, fazendo 
0 sr. Sabino Barroso Junior a seguinte : 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

<~:Declaro que votei rontríl. as Jmend_as ns. 1, 2, 
3, 8, lG, 11, 16, 17, 18, i9 e edd1t1vos ns. 1 e 
2 o1Ierecidos e 11pprovados pelo Sena~o ao 
projecto tla. camara sob n. 31 ce 1892.• 

. ;','k' 
r.·, 
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Apresentada a redacção tl.nal em 29. en'r~~ 
nesta data em difcossão, a re~uer1mentore· 
sr. Freitas Castro, sendo approvada e m 
mettido o projecto á sancçiio wb rt. 20, e 
22, por officio n. 59. 
Communicou-se ao Senado, por officio n, 50 
de 22 de julho. 

Sanoclonado 
L!I N. 148 Dll 26 DB JULJIO DE 1895, 

38 Autorisa o governo do Estado a Da commil!!lsão de obr:1s publl• conceder ao dr. João Carneiro cas 
Pestana de Aguiar. ou a quem • · · remet-
mais vantagens o1l'ereoer privi· Er.n ')' de junho de 1893 fn 

0 
15, 

legio, por 50 annoe, para a 000• ttdo ao Senado, sob n. 4, pJr 11tll '1/' h~ de 
strucção, uso e gozo de uma via· sendo por este devolvido em 25 u" JUDuin~s 
ferrea da estação-Silveira Lobo 1895, por offioio n. 30, com as seg 
ramal da Serraria, á fazend~ emendas: 
do Travessão ou suas proximi- N. 1 . 
dades, junto á barranca do Rio Ao art. 1.. Em V"Z de_ dr, Joã(l · a"n:M~ 
Preto. Pestana de Aguiar- diga-se:- Compa 

estrada de ferro Leopoldina. 
N.:! 

Depois do art. 2. • accretoênte·se : utori· 
Art. 3. • Fica Igualmente o govel'n_ü u. trada 

sado a contractar com a comp~nbH\ es 
0 

dO 
de ferro Leopo1dina o estab.-leellll"'0 t rede 
trafego nas linhas de ligação entr·e. a daS 
mineira e a rede fluminense, debatxo 
condições seguintts : 

{, Que SPjll inteiramente faoultat'·VO aod~~~ 
duotores a expedição de suas merca 
Por uma ou outra. linha. d 

[f. Que as tarifas sejam calculadas de fe0 ~ 
que ~quem equiparados os fretes desde Ja .. 
estaçoes de entroncamento até o Itto nelro. 

N.3 
Em vez de art. 3. ·-diga·se: art. 4. • 
Apresentadas em 26, foram a imprimiNe: 
E • JbO, m discussão em lO de J 0 roje· 

foram approvadas e remetthlas C(Jill 0bf ndo · 
cto á commls,ão de redacção que o r na 
urgenc!a, o apre•.entou reu!gi.w ntl~a e re· 
mes~a data, sendo approvttdo t'm 1 r otil· 
metttdo á sancção em 12, sob n. 10, P0 
cio n. 52, 

C . 43 de ommunicou-se ao Senado por offimo n. 
12 de julho. 

Sancclonado 

LEI r;. 137 Dl::l 20 DB .JULHO DE 1895. 
-.:::::;;;:;;;. 
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52 Autorisa o governo do E&tado a or· Rem.etUdo em. 1.6 de Maio por of-
ganisar, de accordo com as ca- ficio n. 13. ' 
maras municipaea, cinco concur- . 
aos regionaes agrícolas e pasto- Apresentado em 17, foi a imprimir-se. 
ria e a conceder premias ate à 
quantia de 15:000$000. Em prim.eira dil!lcnf!!l!lão em 29 foi-

rejeitado, communicando-ee ao Sent.do em 
30. por officio n. 13. 

ARCHlVOU·SJI. 

53 Autorisa o governo do Estado a RemeUido em 1.6 de m.aio por oi-
tomar todas as medidas necessa- ficio n. 14. 

· rias para regularisar os servi· 
ços de transporte na Estrada de Apresentado~ em 17, foi a imprimir-se. 
Ferro Leopoldina, celebrando 
para esse 11m o accordo couve- Em. primeira dill!lcnf!!Mão, em 25 
niente ou fazendo encampaçãu foi approvado e remettido á commissão d~ 
ou acquisiçiio das linhas da rêde obras publicas, que o apresentou para segun-
mineira. da em 3 dejunho. 

Em •egunda dh~cusf!!ão em 6, foi ap-
provado e romettido á respectiva commissão 
que ó apresentou para terceira em 10. ' 

Em. terceira dif!!CUiif!!ão em 12, foi 
a.pprovado e remettido ã. sanoção sob n. 4, 
por o!Ilcio n. 41. 

Communicou-se nesta data ao Senado, por ofll-
cio n. 22. 

Saneelonado 

Lllll N. 120 DE 18 DE JUNHO DE 1895. 

54 Interpreta o art. 163 da lei n. 18 Romettido em. ~I de m.aio, por.of-
de 28 de novembro de 1~91, eo- ftcio n. 17. 
bre a antiguidade de jmzes de . . . 
direito e de desembargadores. Apresentado em 22, foi a Imprimir-se •. 

Em. primeira dil!!lcnl!u!§ão em 29, foi 
o.pprovado e rdmettido ás commissões de jus-
tiçc~. civil e criminal e constituição legislação 
e po ·eres, \!Ue o apresentaram para segunda 
em I.· de junho. 

Em. uegunda dlsenf!!l!lão em 6, foi ap. 
provado e remettldo á commiseõ.o de consti-
tuição, legislação e poderes, que o apresen• 
tou para terceiro. em 7. 

,, . 
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' 

lo foi • dl uesão em • Em terce1ra se uinte approvado, sendo apresentada a seg 

DECLARACÃO DE VOTO 

<Declaramos que votamoB contra 0 projecto n. 
5!, do Senado. 

1895 - RIBEIRO Sala da'l sessões, 10 de junho de '
1 

-NUNBS 
JUNQUEIRA.-EPAUINONDAS Ü'l'TON • 
COELIIO,:. 

- nesta data, Remetteu-se o projecto à sancçao nicando·ID 
sob n. 3, por omcio n. 39, commu 
ao senado por omcto o. 21. 

Saneei o nado 
LEI N. 119 DE li DE JUNHO DE lSgS 

bo por o!· 55 Estabelece a permanencia do Ex- nemett.ldo em :; de Jun ' 
ternato do GYmnasto Mineiro 1lcio n. 20. em Ouro Preto. 

Apresentado em 6, foi a Imprimir-se. 
- m8de Em Primeira dlscUS@IU~fdo á com· julho, foi approvado e reme 1 

missão de instrucç-;io publica. 
PEMDE DE PARECER PARA SEGUNDA Dxscussio. 

56 Autorisn. o governo do Estado a nemett.ldo em I')" de junho, por 
auxlVar as obras do collegio de omcio n. 22. 
Salesmnos na Cachoeira do Ca.m. . 
po, com a quantia de 30:000$000 Apresentado em 18 tol a lmprimlr·se. e, depois de inaugurado o esta- ' 3'de 
belealmento, com a de 20:000$ Em Prlmclrn dl...,usAo em á Com· 
em 4 I>rostaçõee annuaes • mal• julho, Mapprovado e remottldo 

018
pre· 

ao coUegio dos Salesianos na miseão de orçamento o contas, que 
Ponte Nova com a quantia de sentou para segunda em 6. 
10:000$000 :pela verba - obras . 

1
1 !oi 

Pllbllcas. Em. ecsundn dl8cuesüo e".!mt.,;... 
· epprovado e remettido á mesma.:, 

13 que o apresentou para terceira e • 

1:; (oi Em tercelrtt dlscussüo .er~ob n: 15 npprovado e remettido á sancçao, 
por omcio n. 55. 

16, por otncio Communicou-se ao Senado, em n. 4Q. · 

Snncclonudo 
Li( fi. 134 DE 20 DE JULIIO DE 1895• 
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57 Estabelece .no Estado, por conta do Remettido em ID de junb.o, por 
credito aberto ao governo no oftlcio n. 23. 
art. 6. • da lei n. 32 de 18 de ju-
lho de 1892, seis nudeos colo Apresentado em 20, fot a imprimir-se. 
nioes, fundando-se o~ quatro pri· · 
metros nas proximidade!$ das e~- Em primeira discus~ão em 4 de 
tradas de ferro - Musambinhu julho, foi approvado e remetti I) á com-
Sapucahy, ceste de Minas, Mo· mt~aão de agricultura, min"s. colonisação, 
gyana, e, respectivamPnte, nos terras e bo~ques, que o apresentou pa.ra se· 
suburbios das cidades da Cam gunda em 17. 
panha, Pouso Alegre, Lavras e 
Sacramento. l<~m st="gunda discussão . em I8, 

f~Jl otferecida !lo seguinte tmenda sub otltUtiVa, 

« Sub~titua-se o art. I.· pelo seguinte : 

Por conta do credito aberto ao g• verno no art. 
6. • da lei n. 32 de 18 de julho de 1892, serão 
estabelecidos seis nucleos coloniaP.a á margem 
de estra..:a!IJ de ferro e nos pontos j•1lga.dos 
mais convenientes, a juizo do governo. 

Sala dAs seS!ões, 18 de julho de 1895. - SILTA 
FORTES,, 

Em dlscnl!lll!!ão a emenda conjunctamente 
corn o pr(,jecto, ficou ella encerrada e adiada 
a votação, por falta de numelo. 

Eml9, submettidos á votação, for11m appro-
v~~.uos o projecto e a emenda sub.tituttva e 
remettidos á mesma commissão. 

P.ENDE DE PARECER PARA TERCEIRA DISCUSSÃO, 

58 Autoris" 0 governo do Estn~o a nen;aett!do em 21 do junb.o, por 
subvencionar com a quantia de oillCio n. "5' 
20:000$000 a um curso anneXú Apresentado em 22, foi a imprimir-se. 
á J!:scol& de M)nas de Ourocr~f::~~ Em primeira discussão em 26, toi 
onde se 1ecmonem as seo approvado e remetddo á com:ms~ão de orça-
disciplinas: mento e contas, que o apre~ent• u para se-

A ltbmetica algebra, deSAnbo gM· gunda em 2 de julho. 
r · ' 1 · h sicas e metuco e se enCI~B P áy matri· Em segunda discussão em 6, foi np-
naturaes, neces::~b:1ecimento. provado e remettido á mes.ma commissão, 
cuia no mesmo que 0 apresentou para terceira em 8. 

Em terceira discussão em 12, foi 
11 pprovodo e remettido á aancção éOO n. 11, 
por oilloio n. 53 de 13 de julho. 

communicou-te ao Senado. por ofHoio n. 44 da 
meemadab. 

Sanceionado 

LEI N, 129 DE 17 DE 1ULIIO DE 1895. 

. . /P 
za:: . .s&L&Zliliillli'i. • 
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d J·uoho, por 59 Autorisaogoverno a auxiliar, des- ftemet.tido em 2~ e 
de já, annualmente, até á quan- officio n. 260 
tia de I 0:000$000 a qualquer em- · . · se 
preza de opera lyrica, em boas Apresentado em 25, foi a. Imprimir· o • 

condições de organisação, que se _ em! de JU• 
proponha a dar na capihl do Em primeira dlscus~ao, 
Estacto uma seria de e!lpectacu- lho, foi r1.1jeitado e arch1vado. 
los nunca inferior a Tinta reei- cio n. 37 de 
tas, sujeitando previamente á Communicou-se ao Senado, por om 
o.pprovação do governo o pro- 10 de julho. 
~ramma do respecU TO reperto-torio. 

em o.o. de J·unho, pOl' 60 Declara que a garantia de juros de nemet.'tido ...,.., 
6 '/o ao anno durante 30 annos, dllcio n. 27. 
concedida pela1ei n. 83 de I. o • se 
de ju,!.lho de .181H para a con· Apresentado em 25, foi a imprimir· • • 
struoçao da VIa terren. de Ubera- _ em 3 de J,!l 
b!l. ao Rio Grande nn. Cachoeira l<.:m primeira dfscussu~ comrol~!ao 
do Maribwndo, será contada se- lho, foi approvo.do e remettido que o ap~
bre o capital maximo de....... de obras publicas e viação ferre:·d,

1
ta, sen ° 

9,000:000$000, não excedendo sentou ,,ara segunda na mesm leio afim de 
nunca de 50:000$000 o custo kl· dispensados a impressão e inters!rim.~nto do 
lometrico. entrar na ordem do dia, a requ 

sr. Faria Lo bato. p 
- em 4, foi a ; Em segunda discussu~m.m.issão, qu 

provado e remettido A mesma c 
9 o apresentou para terc~ira em ' !oi 

-o em 11, ~ Em t.erceirn di8cusflla -
0 

sob n. 
approvado e remettido á 118ncça ' 
por otl.clo n. 52 de 12 de julho. 

3 
dllo 

meio n. 4 Communioou-se ao Senado por o 
mesma. da t&. 

Sftneclonnda 

LEI N • 135 DE 20 DB JULIIO D I 18!)5. 

61 A t . ·unhO, u ortsa o governo do Estado a 1\enlett.ido em ~:; de J por 
oont~n!lto.r com quem melhores oillcio n. 29. 
c~ndiçoes ofi'erecer a construo- rimir~se. 
çao de uma via·ferrea, de bitola Apresentado nesta data, foi a imp 1' 
de um metro, que ligue a nova - eJII? ~ 
capital á estrada d_!} ferro Oeste Em primeh•n discusl"!u~mm.i~sao ~ .. 
de Minas, na estaçao de Gonçal· foi &.pprovado e remettido a c uo o apr 
V€s Fe~elra, mediante dlvereas obrae publicas e viação ferres, q 
condlçoes. sentou para liegunda em 28. A dC 

-o eJJI {pieS En1 Hegunda dl•cn~80 as segu 
julho, foram offerec1das 
CiliODdas: 

J ,. 
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Accresc.ente·SE) onde convier : 

Artigo, Fica o Presidente do E8ta,do 1\utori-
~ado a contraccar co~ quem m~ ia vantagens 
offi:·.cer ll construcçuo, uso· tl gf!zo do ra-
mal, que partindo da cidade de bvr&s, pas-
sando por S. João Nepomuceno e cidade de 
Tres Pontas, vá ter a.c; ponto ma.1s c•mveni· 
ente ll!.!. estr&.do. de ferro Musambiubo, en-
tre ~ estação fluvial e partida do ramal do 
Machado, com os mesmos favorefl o a lei n. t;.t 
de 24 de julho de 1!<93 e c:ntract 1 celebrado 
a 25 de l!bril dá 1894 com a C(.mpanhia es-
tradi:l de ferro Muzambtnho, ~>I esm cornpa. 
nhia não der cumpl'imento á i d: l~:-uras do 
referido ~coutracto nos proz .f! mU.-, estipu. 
lados. 

Sala' das sessões, 2 de júlho :ie 1895.- DELPIIIM 
MOR1HRA.-NUNRS PINllEIRo.-: AMILLO SoA• 
RES FILHO.-MANOEL DA SILVA -PADRE JoÃO 
Pio.-AGCSTINIIO PEREIRA.- LEOPOLDO COR• 
J.tEA.-F.l,RIA LOBATO,-RIBEIRO DE ÜLIVEIRA 
-SOUSA MOREIRA.- JUYENAL l'ENNA.- CO· 
NEGO ALVES. 

N.2 

Accrescerite-se onde conviEJr: 

Artigo. A conc~>.Esão para con•trucçãrJ de uma 
Unha ferrea de juiz de For1~ á J uutmga, se· 
gundo a lei n~ 88 de 20 de junho t:l~ 1894, se 
ta.rá de conformidade com o B.>guiute traça~ 
do: Part1rá a linha de Juiz ele f"ora, appro· 
ximar-se h~\ quanto possivel do dHr-icto de S. 
Francisco de Paula e, seguindo o v~< I I e do Rio 
do Peixe, tocn.rá na cidade de L1ma Duarte, 
no distrioto de Oloria, mumctpiü do Rio 
Preto, indo entroncar-~a c,:m f> S*pUCilby em 
Bom Jardim, municlpio do Turvo; u;yogadas 
ns disposições em contrario. 

Sala da ses1ões, 2 de julho de l8l15,'" 8il:TERIANO 
DE REZENDE. -RIBEIRO DE OLIVEIRA. 

Em discussão estas em~'nd&s e eul;metti· 
dat~ á. votação, for•m app1'ovadns c ;nJnncta-
mente com o projecto e r11mett1das com este 
á. me~m&. commis,;ão, q~e o a~re(e~tou para. 
terceira em 3, sen:lo dtspemam~ 11 tropreeEão 
do parecer, afim de entrar na ordem do dia, 
a requerimento do sr. Severlano de Re-
zende. 

Em t.ereeira diacus8ãa em 4, toram 
otrereoidas mais as seguintes emendflt' : 

',i 
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No art. 6. • depois d!lll palavras -o seguinte 
traçado -accreacente-se; 

Sob as condições determinadP.s nos arts. I.' • 
2. • e 3. • desta lei. 

Sala das sessões, 4 de julho de 1895. - SJYJ-
lUlNO DE REZENDE. 

N. 4 

Ao ar~. 4. • Depois das palavras -christia~~· 
Ottoni, diga-se :- ou Lafayette -; e o ma 
como no :projecto. 

Sala das sessões, 4 de julho de 1895.-RIBEIRO 
DE OLIVEIRA, 

Etn discussão estas emenda~ ~ submetU· 
das a votação, foram approvadas conjunct&-
mente com o projecto 11 remetttdas com este 
â commissão de redacção, que o ~prteentou 
com as respectivas emendas redigu1a~ atlp.al 
E~m 6, sendo dispensados o tntel'sttcio e a IM· 
pressão, a requerimento do sr. Leopoldo Cor-rea. 

Em discussão nesta data, foi approvtaidd: 
a redacção final d'as emendae e remet 
com o projecto ao senado por offioio ~ ·~ 3:~ 
em 8, que, conformando-se com a dect~ao na 
Camara, o remetteu á salJcção sob n • r>3, ~ 
12 de Julho segundo a commnnicação !ettll 
P01' omcio n. 46. 

Snnccionndo 

LEI N. 13~ DE 20 DE JULHO DE 1895. 

ô2 Estabelçee o peeulio'legal para 08 nemett"d .... ,.., d"" junho, por . tunccxonariospublieos do Elltado om . 1 o em ~~ ..., 
· • CIO n. 31. 

Apresentado na mesma •lata roi a lmprlmir-jse. 
Em primeira dh~·~u~são em 4 de .!1' 

lho, foi approvado e remettido á commtssa~ 
de constituição, legislação e poderes, que 
apresentou para eegunda em 9. 

Em l!legunda dlscu11siio por artigos~ 
em lO, Coram orrareciJall at segmntes exnen das: . 

-! \ 
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N. 1 

Ao art. 1. • depois da. da palavra- creado-
accrescente·se:-desde jà. 

Sala das sessões, 10 de !ulho de 1895. -NUNES 
PINHEIRO. · 

N.2 
Sup_prima·se o art. 3, •..:..conservando onde con. 

v1er o paragrapho. 
Sala das sessões, li de julho de 1895.-PAI>RE 

JOÃO PIO.-FERREIRA TINOCO, 

N.3 
Ao paragrapho unico, do art. 3.· 

supprimam-se as palavras-cuja aposentado· 
ria ou reforma exceder de 2:00G$ annual-
mente: -o mais como está no par11grapho 

Sala das sessões, 11 de julho de 1895. -DELPmAi 
MOREiltA. 

N. 4 

Ao art. 3. • Depois da palavra -peculio le-
gal- diga.se:-será facultativo - e suppri-
ma·se o resto do artigo-desde a palavra -
effectlvo- até o res1o. 

sala das sessões, 11 de julho de 1895.-C. PRA.· 
TES,-SEVERIANO DE REZENDE. 

Em discussão estas emendas conjuncta. 
mente com o projecto, foram approvados o 
art. I.· coma amenda n. l, ebem assim 0 
art. 2. ·, ficando adiada a di~cussão dos de· 
mais artigos e emendas, por 24 hal'lls, a re- · 
querimento do sr. Epaminondas Ottoni. 

Continuando a segunda discussão do projecto 
a partir do art. 3. •, com as emendas offere· 
reci!Jas, foram approvados o artigo e as 
emendas de ns. 3 e 4, sendo retirada pelo 
autor a de'n. 2. 

Em discussão OH demais artigos, foram 
offereoidas as seguintes emendas: 

N. 5 

Ao art. 4. • Onde se Jiz-ordenado de um mer. 
-diga.-se:-venclmentos de um mez. 

:' 

J 
) 

,., : 
i; 
I 
! . 
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N. 6 

Ao art. 5. • Onde se diz- ordenado-diga·se: 
vencimentol!l-;o mais como no projecto. 

N. 7 
},a 

AQ art. 7. • Onde se diz -ordenado- diga·se: 
-vencimentos. 

C) a .... 
Sup:primam·se as palavras- dous terços da-; 

o mais como no projecto. 
Sala. das sessões. 10 de Julho de 1895.-DEL• 

l11HM MOREI R.A., 

N. 8 

Ao art. 8. • Oa empregados aposentados ent~: 
rão com prestação durante 1 o annos ptra P.A.· 
zarem das vantagens do peculio lega .-
DRE JOÁO Pro. 

~- 9 

Ao art. 9.·, paragra.pho unico. t 
Em todas as hypotheses do artigo anteced:~ 

restituir-se-ha ao 1unccionario a soMmmaEIRA• 
que houver contribuido.-DELPIIIM OR . 

N. 10 

Ao § I.· Substitua pelo seguinte : . 
- meneiO· § 1. • Na tal ta destas pessoas, serao não te· 

nados os nomes da mãi vi uva ou que ão ti· 
nha sido casada, do pai i?vaJido,

1 
8~ i~ns ou 

verem outro amparo, das umas so e e:x:· 
Vluvas e irmãos menotàs, si viverem dos ti· 
:pensas de contribuintes sob seu~tecto,lb~UtadoS 
lhos maiores interdiotos ou lmposs 
de se manterem.-DELPHI:r.I MoREIRA· 

Ao art. 14 •. N.ll 

Substitua-se pelo seguinte : 
Impor· Art. 14. Por morte do contribuinte, a 
8 

ven· 
tanc\a correspondente á metade de seu da rs.· 
cimentos será percebida pelas peSS?08 na l!le· 
mil\a insoriptas nos termos de11ta lei 0 
guinte ordem proporcional: 

- estav-a 1. • Pela viuva e filhos, si nquella nao um!\ 
divorciada e vivia em fo.mtlia; sendr~ os ti· 
parte para a viuva e outra parte pa 
lhos e as filhas imlicadas no art. 13. 

~ .... 

-: . ~ 

' ' 
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2. • Pelos filhos e filhas, com igualdade, si o 

contribuinte era viuvo, si a vi uva estava di-
vorciada, si não vivia com o marido e filhos, 
si tornar a casar ou si vier a fallecer. 

3. • Pelos filhos maiores interdictos ou impos· 
sibilitados de se manteJ:em. · 

4. • Pela mãi sem amparo e pelo pai invalido. 
5. • Pelas irmãs solteiras ou viuvas e irmãos 

menores que se acharem nas condições do § 
1. • do art. 13. · - · 

§ I.· Quando 1:1. vi uva ficar gravida na epoca 
do fallecimento do contribuinte, o filho pos-
thumo terá direito a uma quota da pensão, 
que será entl'egue á viuva, em~uanto não 
for determinado o contrario pelo juizo de 
orphams. 

§ 2. • As disposições do artigo anteca<lente são 
~pplicaveis ao funccionario que se achar nas 
condições do art. 7. • e enlouquecer ou for 
victima. de desastre ou de enfermidade que 
inhabilite para qualquer occupa.ção. 

O§ 2. ·do projecto ..-§ 3. • 

§ 4. • Si o contribuinte não tiver família nos 
termos dos artigos antecedentes, poderá testar 
somente da metade da pensão, revertendo a 
outra metade para o peculio legal e, se mor-
rer in testado, reverterá toda·a pensão. 

§ 5. • A instituiçii.o do peculio legal reconhece 
as causas de desherdação do direito oi Til. 

Sala das ses~ões, 13 de julho de 1895.-DELPIIIM 
MOREIRA. 

N. 12 

Ao art. 17 .-Acorescimte-se in-,fine-exceptua-
das as pessoas dos menores, interdicto,'.! e ou-
tros que, privados da direcção de suas pes-
soas e da administração de seusjbans, estejam 
sob tutela e curadoria. 

Salo. das sessões, 13 de julho de 1895.-DELPIUM 
MoREIRA.. 

Em discussão estas emendas, submetti· 
das á. votação, foram. todas approvada.s con-
junotamente com os artigos .do projecto e re· 
mettido este á mesma oommissão, que o apre· 
sentou com as emendas redigidas para ter· 
ceira discussão em 20 •. 

PENDE DE TERCEIRA DISCUSSÃO. 

,, 

'' ~ 

'.,, 
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1895 63 crea na Imprensa Official do Es· Remettido em 2')' de juubo, por 

tado o lagar de ajudante do di· officio n. 31. 
reator e redactor; modifica a lei . . e 
n. 40 de 21 de julho de 1892 e Aprsentado na mesma data, foi a imprimiN • apresenta uma nova tabella de ~ de 
vencimentos dos respectivos em- Em pt•imeira dlscuss~o em tação 
pregados. julho, ficou ella encerrada e a dtado.a vo 

por falta de numero. 

SubmeUido à votação, em 3, foi a.l'P~o_yadfe~ 
remettido á commissão de constttu1çao~ 

0 glslação e poderes, qne, obtendo urgend~· 
apresentou na mesma data para sogun • 

Etn segunda discuf!llsão em 6, foi 
oll'ereolda a seguinte emenda: 

Na tabella iguale-se o vencimento ddo ~~i~~ 
impressor ao do mestre da officina e P ção. 

Sala das·aessões, 6 de julho de 1895.--SEVERIA.· 
No DB RI:ZENDB. 

Em di!;!cull!são a emenda conjuncta!De~~~ 
com o projtcto e submetttdos á votaças~ndo 
aqueUa rejsit!lda e approvado e~te, apre· 
remettldo á mesma commissão, <;_"J.e o 
~entou para terceira em 9. 

Em terceh•n discussão em 10, f~i 
approvado{e remettido á sancciio sob n. ' 
por officlo. n. 51 da mesma data. 

Communicou-se ao Senado, em 11 de julho, por 
otnclo n •. 40 • 

Sancclonndo 
. LEIIN. 128 DE: 12 DE rotno DE 1895. 

1895 64 Autorisa o presidente do Estado a nelllettido em 28 de~ junho, por 
mandar entrega,r á camara tnU· officio n 34 
niclpal do ~iranga, pela verba- • • . 
obras publicas- do orçamtlnto Apresentado em 2 de julho cor a imprimir-se. vigente ou do futuro, como in- ' · b 
demni~ação, a qua~tiade 28:000$ Em primeirardlf!llcussão em li, su ~ 
para ~ , canallsaçao ~ abasteci· me\tido á votação, foi rejeitado, sendo n mento,d agua potavel a referida mesma data archivado cidade. • 

1 · mco Communicou-se ao Senado, em 12, por 0 n. 43. 
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1895 

65 Autorisa o presidente do Estado a RemeUido em 6 dejulho, por offi-
contrate.r com quem melhores cio n. 36. 
vantagens offrecer, a construc-
ção de uma via ferrea, de bitola Apresentado em 8, foi a imprimir-se. 
de um metro, que, partindo da , 
cidade de Theopbllo Otto:~i ou Em primeh•a discussão em 10, foi 
de. outro ponto mais conveniente apJirovado e remettido á commissão de obras 
vá ter á cidade de Arassuaby, publicas e viação ferrea, que o ap\'esentou 
mediante diversas condições. para segunda em 8. 

Em segunda discussão por artigos, 
em 12, foi approvado e remettido á mesma. 
commissão, que o apresentou para terceira 
em 13. 

Em terceira discussão em 15 foi 
approvado !ll semettido á sancção sob n.' 14 
por officio n. 54 da!mesma. data. ' 

Communicou-se nesta data. ao Senado por officio 
n. 48. 

Sanccionado 

LEI N. 138 DE:20 DE JULHO DE 1895. 

66 Regula a. direcç.=io do serviço eMi· RemeUido em 8 de julho, por of~ 
~ario do Esíado. ftcio n. 39. · 

Apresentado nesta data., foi a imprimir-se. 

Em primeira discussão em 10, foi 
approvado e remettido á commissão de saude 
publica, que o apresentou para tegunda com 
o seguinte parecer e emendas : 

A'~commissão de saude publica foi presente o 
projecto n. 66 do Senado, sobre serviço sa-
nltario do Estado, e; entendendo que o mes· 
mo, com algumas emendas ampliativas, satis-. 
faz presentemente as necessidades do serviço 
de bygiene publica e que o mesmo foi ap-
provado em primeira discuasão na Camara 
dos srs. Deputados, é de parecer que esse 
projecto entre em segunda discus(ólãO.:l e seja 
approvado. 

As emendas que a commissão apresenta são as 
seguintes: 

Colloque·se onde convier: 

Capitulo: 

,j i 

l 
. ' 
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Art. A este serviço incumbem os trab~l~os d! 
desinfecção na capital e nos munim~10~ias 
remoção de doentes e cada.veres de mo es • 
contagiosas eu isolamento dos doentes remo 
vidos. 

Art. Para o desempenho destas .:run~ções .con-
starà o serviço geral de prophlla.xia de. 

a) Uma estação central de desinfecção na ca· 
pital do Estado. 

b) Tres estações sanitarias, oollocadas u:oa: 
Porto Novo, uma em Serraria o o~ ra ado 
ponto que a juizo do governo for Julg I to 
mais c. nveniente no município do Pouso A ' 

· annexa.s todas á estação r.entral. 

·mmi· c) Postos sanitarios nas hospedarias de 1 
grantes. 

tl) Hospitaes de isolamento. 
· - terà in· Art. A estação central de desinfecçao á todas 

sto.llação que lhe permitta attender ·doneo 
a~ ~xi~enclas do serviço; terá pessoali

1 
sutn: 

d!SCiphnado e material fixo e move infec· 
c~ente _para todos os trabalhos de de~cipios 
çao, nao so na capital, como nos mun 

8 
or· 

que. as requisitarem, e material d_!l trdancida· 
te, Isolamento de doantes e remoçao e 
veres de molestiaa contagiosas. 

rnam-se Artl~o. As estações sanitarias .de~ 1 Estado 
prmcipa.lmente à defesa sanitnr1a. 0 de mo· 
con~ra a importação e disseminação • uma 
lest1as epide:nico.s e comprehendem • ento e 
secção de desinfecção e uma de i!lolam 
observação de doentes. . 

· terão a P~ragraph~. Estas estações saJ:!itmas ar& o 
IUIStnllaçao e o material sutnmentes Pptos a 
fim a que se destinam, sempre prom 
funccionar. 

te seriJ.: Paragrapho. O seu pessoal perma~en aterial 
de um almoxarife responsavel pe 0 ~r-qação 
e dos serventes necessarios á cons deste. 

f ccionar, Paragro.pho. Quando tiverem de an. das-
terão e~tas;estaçõtls o pessoal necesaart10a'ctado 
tacado da estação centrai, ou oon r 
para esse fim. 
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Artigo. Os postos sanitarios das hospedarias 
de immigrantes têm por fim proceder á des-
infecção systematica das bagugans dos immi-
grantes qumdo for necessario executar as 
medidas sanitarias complementares. 

Paragrapho. Terão estes postos uma secção de 
desinfeccão e uma secção de isolamento de 
doentes. 

Paragrapho. O pessoal destes postos constará 
de um director, que poderá tambem ser me-
dico da hoSJledaria, um machinista e um ser-
venta. 

Parngrapho. Em tempos anormaes poderá ser 
augmentado o pessoal conforme nece~sario 
for. 

Paragrapho. Estes postos eó dizem respeito ás 
hospedarias destinadas aos immigrantes que 
vêm directamente de fora do Estado. 

Artigo. Haverá na ca'(lita.l um ho~pital de iso-
lamento edificado com todos os "perfeiçoa-
mentos modernos. 

Paragrapho. Como pessoal permanente, terá 
este hospital um almoxarife e os serventes 
necessarios á conservação e asseio do estabe-
lecimento. 

Artigo. Terá o serviço de prophylaxia o pes-
soel que o governo julgar conveniente e fica 
autorisado a contractar. 

Emendas: 

c Ao art. 3.• Emlogar dE>-temJlorariamente 1. 
- tliga-se : temperaria ou permanente-
mente. 

Ao art. 11 ns. I, li e paragrapho unioo. Sup-
primam-se. 

So.la das commiasões, 11 de julho de 1895. -
DUARTE DA FONSECA,-NUNES PINHEIRO, 

EMENDA AO PROJECTO N, 66 

A' respectiva tabelh de vencimentoo accrt.Js-~ 
cente-se: 

Almoxa.rife .......... ,. • • • • • • • • • • • 2:400$000 
servente ...•..•....•..... •' o,.," 9 ~o 1 :5'!00$000 
oirector do posto sa.nitario........ 6:000$000 
~iachinista. ................... , • • • 1:800$000 

sala das commissões, 11 de julho de 1895. -
DUARTE DA FONSECA.-NUNES PINHEIRO, 
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Artigo additivo: 

Fica o governo autorisado a, dl\sde já, fazer 
operações de credito para occorre~ ás despe-
sas com a execução da presente le1. 

Sala das commissões, II de julho de 1895. -
DUARTE DA FOJ:"SECA.-NUNES PINHEIRO. 

Em fllegunda dfscussiio, por artigos, 
o :projecto com as emendas da com missão, em 
12, submettldasá votação, foram eatasappro· 
vo.das O()Djunctamente com os arts. I.· • 2 4' • 
3. •. 4.·, 5.·, 6.·, 7. ·, s.·, 9.·, 10, 12, I 

1
6 

15, ficando prejudicados os de na. li e 13 pe a 
approvnção das respectivas emendas. 

Approvado o projeoto, foi, com as emendas, re: 
mettldo á mesma commiasão, que o apree 
sentou para terceira em 13, com o segumt 
parecer e redaoção das emendas : 

A' commla~ão de saude publica foram presentes 
o projeoto n. 66 do Senado do corrente anno, \ 
sobre serTiçÓ sanitario do' Estado, e ns emen· 
das ao mesmo otrerecldas e approvadaa em 
segunda discussão e entendendo de maxima 
urgencia sua adopção pua evitar. qu~ 
deixe de 11er regulamentado conven1ent: 
mente no corrente anno serviço de tan ~ 
monta e de tão vital interesse, é de par~ce 
que sejam submettidos á terceira discussao ~ 
nesta approvado3 o referido projeeto e reepe 
ctlvas emendas para o que na formo. do re· 
g!mento, o:fl'ere~e esta~ com' a rJeguiote redac• cao: 

EMENDAS APRESENTADAS AO PROJECTO N • 66, DO 
SENADO, SODRE SERVIÇO SANlTARIO. E .APPRO• 
VADAS PELA C AMARA DOS SRS, DEPUTADOS EM 
SEGUNDA DISCUSSÃO, 

N.I 

Ao art • 3. • Em logar de - temporarlameni~ 
- diga-se : - temperaria ou permanenie mente. 

N. 2 

Ao art. 11 ns. I, II e paragrapho unico. sup· primam-se. 

Artigo additlvo : N.3 

Fica o governo autoriso.do a desde já. f11zer ope· 
racões de credito para ~ocorrer á~ despesas 
com a execução do. presente lei. 
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Colloque·se onde convier : 

Capitulo: 

I
' SERVIÇO GERAL DE PROPHYLAXIA 

Artigo. A este serviço incumbem os trabalhos 
de desinfecção n.- capital e nos municipios, a 
remoção de doentes e cadaveres de molestias 
contagto$!lS e o isolamento dos doentes re-
movidos. 

Art. Para desempenho destas funcçihs. con· 
'· , atará o serviço gerl\l de prophilaxia de : 

a) Uma estação central de desinfecção na ca,. 
pital do Estado. . 

b) Tres estações sanitarias, collocadas uma em 
, Porto Novo, uma em Serraria e outra no 
ponto que, a juizo do governo, for julgada 
mais conveniente no município de Pouso Alto, 
annexas todas á estação central. ' 

c) Postos sanitarios nas hospedari'ls de immi-
grantes. 

d) Hospitaes de isolamento. 

Artigo. Aestação central de desinfecçiio terá 
installação que lhe permitta attender a todas 
as exigenolas do servico; terà pessoal idoneo 
disciplinado e material fixo e movei sufficien· 
tes para todos os trabalhos de desinfecção, · 
não só na papital, como nos municípios que 
os •requisitarem, e materie.l de transporte, 
isolamento de doentes e remoção de cadave-
res de molestias contagiosas. 

Artigo. As estações sanitarias destinam-se 
principalmentEJ á defesa sanihria do Estado 
contra a importação e disseminação de mo· 
lestiaa epidemioas e comprehendem : uma 
secção de desinfecção e uma de ob.servações, 
uma de is~lamento de doentes. 

paragrapho. Estas estações sanitario.s terão a 
inst!J.llação e o material sufficientes para o 
fim a que se destinam, sempre promptos a 
tunccionar. 

Paragrapho. O seu pessoal permanente será 
de um o.Imoxarife responsavel pelo material 
e dos serventes necessarios à. conservação 
deste. 

-I 

',1'. 
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Paragrapho. Quando tiverem de !uncc!o!:'ar. 

terão estas estações o pessoal neces~arJO des-
tacado da. estacão cmtral ou contractado para 
esse fim. 

Artigo. Os po.otos sanltarics das hosJie~arias 
~e lmpigrantes têm por fim procedex• a dt~: 
mf~cçao systematica das bagagens dos JIDlli1 
grantes e, quando for necessario. executar 
as medidas sanitarias complementares. 

Paragrapho. Terão estes postos uma. secç~o 
de desinfeccão e uma secção de isoiamen •0 
de doentes. 

Paragraplw, O pe;soal dest~s postos constará 
de um dire ... tor, que poderá tambem ser me· 
díco da hospedaría, um machinista e um ser· vente. 

Puragrapho. Em tempos nnormaefl po·lerá ser 
augmentado o pessoal, conforme necessario for. . 

Paragrapho. Estes pcstos fó dizem respeito ás 
!:lOspedarias de!ltlnadas aos immigrantes que 
vêm direotamente de fora do Eatado. 

Artigo. Haverá na capital um hospital de iso· 
lament1.1, edificado com todu~ os aperfeiçoa-
mentos modernos. 

Paragrapho. Como pessoal permanente, terá 
este hospital um almoxnrife "' os serventes 
necesaarios á. con~ervaçã.o e asseio do estabe· leclmento. 

Poragrapho. Quando funccionar esse bcspital, 
00!lt.raota~á o governo o pessoal clinico e ad· 
llllllJatrati vo necessnrio. 

Artigo, Ter~ o serviço de prophylaxia o pties· 
soai que o governo julgar convenienta e ca 
nuto!'hado a contractar. 

N.5 
A' respectiva tabella de vencimentos nccrescen· 

te·~e: 

Almo:x:ar!fe •••••••••.•••.• 
~erveute ................ . 
Director do posto samturio. 
Ma.ohinista ••.•••••••••••• 

2:400$000 
1:000$000 
6:000$ 00 
1:800$000 

Sa.ln. das coro missões. 13 do julho de 1895-Du.A.R· 
TE: DA FO!'iSECA,-NUNES PINIIElRO. 

j 
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Em 'terceira! discuscão em 15, fo-

ram ofl'erecidas mais as seguintes emendas: 

N. 6 

Ao art. 1. • (lettra. g), -depois das palavras-
sub·director- accrescente-se: -e o secre. 

' ta.rio. 

N. 7 

Ao art. 8. • (lettra n)-accrescente-se in-fine: e 
pelo'delegado de bygiene. 

Supprima·se a lettra -c- do mesmo artigo. 

N. 8 

Ao n. I da ta.bella ne vencimentos-depois da 
palavra - secretario- dig11-3e 5:000$000 em 
lagar de 4:000$. 

N.9 

A' emenda additiva offerecida pela commissão 
na (lettra b),-diga-se: comarca de Pouso Alt~ · 
-em vez de -município de Pouso Alto. 

Sala das sessões, 15 de julho de 1895.-NuNms 
PINHEIRO. 

Em dicussão estas emendas, conjuncta· 
mente com o projecto e submettidos á vota-
ção, foram ap:provadas com este e remetti.dos 
á commissão de redacção, que os apresentou 
redigidos afinal, em 16. 

Nesta data, a requerimento do sr. Nun('IS Pi· 
nheiro, foram dispenaados o interstício e a. 
impressão d1l. redacção finlil. afim de entrar 
em discussão. 

Em discussão e submettida á votação, 
foi approvada a redacção final das emendas e 
devolvido o rrojecto com as mesmas ao Se-
nado, por offiQlo n. 51, em 17, o qual, conror-
mando·se com a decisã() da cara: ara, o remet-
teu á sancção sob n. 69, em 20, segundo oom-
municação feita por officio n. 55, nesta data. 

Sanccionado 

LEI No 144 DE 23 DE JULHO DE 1895. 

' . 
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1895 67 Autorisa o presidente do Estado a Remettido em 10 de julho, por of· 

innovar o contracto celebrado tlcio n. 42. 
a 25 de abril de 1894 com a com-

1895 

panhia E. de F. Muzambinho. 
Apresentado em 11, fo~ a imprimir-se. 

Em primeira discussão em 15, foi 
appróvado e remettldo á oommissão de obfg~ 
publicas e viação ferrea, que o apresen 
para segunda em 16. 

Em segundo. discussão em 18, foi ~p· 
provado e remettido a mesma commiesao, 
Q?e o apreaeniou para terceira em.I9, stn~~ 
dupensadm~, em virtude de reque_ri.men o. • 
sr. EJlnminondas Ottoni, o lnterllticio e a d~ 
pressão do parecer, atlm de entrar na or e 
do dia da sessão seguinte. 

Em terceira discussão em 20, fico~ 
ella encerrada e adiada a vota\·ão por falt 
de numero. 

PENDE DE. V0TAÇÃO Elll TERCEIRA DISCUSSÃO• 

68 Revoga os arts. 2. • e 3. • da lei ll.emetttdo em IG de julbo, por 
n. 11 O de 24 de julho de 1894 o til cio n 52 
restabelece disposições da lei n: ' · . 
2 de 14 de. setembro de 1891 e · 
estabelece o modo como deve ser Apresentado em 17 foi a imprimir· se. feita a administração nos muni· ' 
cipios em que houver dualidade . · 
de camaras. Em prhneira discussão em 18, fol 

approvado e remettldo ó. commi~eão de ~
D_!aras municipaes, que o apresentou na se .. 
sao nccturna de 18. 

Em segundo. discussão por nr-
tigos em 20, foi npprovado o art. I.· 

Ao art. 2. • foram otrerecidns as seguintes emendas.: 

N. I 

O chefe executivo municilal não pode serre-eleito. 

Sala das seesõeP, 20 de julho de 1895. - PADRlll 
JoÃ.o PIO. · 

' .\ 
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Ao art. 2. • Substitua-se pelo seguinte: 

Para os municípios em que ha dualidade de ca-
maras, o governo nomeará uma intendencia 
municipal, que ficará investida de todas as 
attribulções da camara municipal, até que 
seja resolvido o recurso intentado nos termos 
do art. 75 n. VII da Constituição do Estado. 

Sala das sessões, 20 de julho de 1895.-RIBEIRO 
JUNQUEIRA.-FRANCISCO BRESSANE-RIBEIRO 
DE OLIVEIRA.- SILVA FORTES.- SEVERIANO 
DE REZENDE, 

N. 3 

Substitutiva: 

Artigo. Nos municípios em que houver dua-
lidade, Q :promotor de justiça requisitará e re-
metterá á Relação todos os papeis relativos 
á apuração eleitoral. 

Artigo. ·De ~osse desses papeis, o Tribunal se 
pronunciará, decidindo sobre a validade dos 
diplomas. 

Sala das se~sões, 20 de julho de 1895. -CAMILLO 
PRATES. 

N. 4 

lnclua·se onde convier o seguinte: 

' Artigo. 'A competenêia aas o.ssen:ibleas mulii-
cipaes estabeleoida no art. 6Z, § I.· da lei 
n. 2 de 1891, não se estende á approvação dos 
actos praticados pelos agentes executivos 
sem a necessaria o.utorisação das camaras mu-
nicipaes ou das leis em vigor. · 

Paragrapho unico. As assembleas municipaes 
que approvarem aotos illega~s das ~amaras 
mun!cipa.es e agentes executivos serao res-
ponsll bilisadas. 

Sala das ~assões, 20 de julho de 1895.- NUNES 
PINTIEIRO, ' 

'' 
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Em dl~cussão estas emendas, conjuncta• 

mente com o art. 2. ·, foi e !la encerr!lda, prt 
cedendo-se á votação nominal, em v1rtud~ e 
requeriml3nto do sr. Sab!no Barroso JuniOr. 

Submettida á votação o, de n. 2, substitutiva 
do artigo, responderam- sim - o.pprovan· 
do·a, os srs.: 

(!'' 

Ribe}ro de Oliveira, Agostinho Pereira, Ri-
be1ro Junquelro., Freitas Castro, Duarte da 
Fonseo~, Leopoldo correa Wenceslau Braz, 
Sousa. Moreira, Delphim M~reira, Bueno Bran-
dão, Benj~mln de Macedo, Francisco Bres· 
sane, Manoel Alves, Severiano de Rezende, 
Gmzaga da Silva, Gustavo Sertão e Alberto 
Furtado; e não, rejeitando-a, os srs.: 

Ferretra Tinoco, Nunes Pinheiro, Sabino Bar 
roso Junior João Pio Epo.minondae Otton ' 
C~millo Pra'tes, Theophilo Marques e Sat~g; 
mno Dantas; sendo approvada a referi 
emenda por 17 votos contra 8. 

'•' 
Em seguida, foi ofi'e~ecido o:seguinte requeri· 

mento: 

Requeiro o adiamento da. segunda discussão do 
proje~to n. 68 por 48 horas e que volte o pro· 
jecto a commissão com as emendas. 

'.· 
Sala das sessões, 20 de julho de 1895.- WEN· 

CESLAU BRAZ, 

' y ... 
'' 

Em discussão este requerimento, foi 
eu~ encerrada e adiada a votação por flllte. 
d~ null!ero, ficando Igualmente encerrada .a 
disoussao e adiada a votação dos arts. 3• ' 
4. • e 5.·. 

PENDE DE VOTAÇÃO. 
;;;;:; 

~ : 

:·, 

·.li_ 
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1894 

1894 

1894 

42 Crea. quinze cadelas centraes no Em 18 de Dlaio foi apresentado pela 
Estado. commissão de constituição, legislação e pode. 

res com o (Seguinte parecer: · 

« A coml!lissão d.e constituição, legislação e po-
deres, a que fo1 presente o projecto n. 42 do 
Senado, oreando quinze cadeias centraes no 
Estado, julga util e necessaria a idea capital 
do projecto; attendendo, porem, que sobre o 
assumpto precisa ser ouvida a commissão de 
orçamento, é de parecer que vá o mesmo pro· 
jecto á dita commissão. 

Sala das commissões, 18 de maio de 1895.-DEL· 
FIM MOREIRA.-SOUSA MOREIRA,- FREITAS 
CASTRO. 

Em vista. do parecer acima, foi remettido o pro-
jeoto á oommissão de orçamento e contas. 

PENDE DE PARECER PARA SEGUNDA. DISCUSSÃO. 

44 Autorisa o governo a conferir pre· Apresentado no dia 26 de abril. 
mios aos juizes de direito do Es· . 
tado. 

Em primeira discussão em 27, foi 
approndo e remettido á commissão de con· 
stitulção, legislação e poderes. 

PENDE DE PARlilOER PARA. SEGUNDA. DISCUSSÃO. 

47 Modifica o art. 1.• da lei n. 32de EDl. tew;ceira discussão .em 29 de 
18g2 sobre indemnisação de pas· abr1l, f01 offereoida pelo sr. Franc1sco Bres· 
soge~s aos immigrantes destma· sane a seguinte 
dos ao Estado· . EMENDA N, 1 

s. c.- 42 

c Esta disposição é extensiva aos contraotantes 
do transporte e introduccão de immigrantes, 
alteradas assim, quanto ao prazo do pagamen-
to, quer das passagens, quer do auxilio sup· 
plementar, as clausulas relativas os contra· 
ctos já celebrados pelo governo, 

A requerimento do sr. Wenceslau Braz, foi 
adiada a discussão do projeoto por 24 horas, 
voltando elle á commissão de constituição, le· 
gislnção e poderes, afl.m de pronunciar-se a 

·respeito. 
':.1 
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Em 30, foi apresentado pela commís;ão com 
o seguinte parecer e emendas: 

A oommlasão de constuição, legislação e pod17 
res, a que foram }lresE>ntes o proJeoto n. 
do Senado, de 1894 e bem assim a emend~ d~ 
deputado Francisco' Bressane, apóg minucws 
estudo, chegou ao seguinte parecer: 

Que >e~a. approvado o projecto referido com 69 
segumtes emendas: 

a) Supprimam·se noart. I.· as pa.IavrM-Paé 
gando durante a. proroglição rs juros, ele. at 
o final deste artigo. 

b) 'accrescente-se o .seguinte paragrapho unfco: 
Ellta disposição e extensiva aos actuaes con ra 

ctos para lntroducção de immigrantes.» ' 

Continlutndo em teroeira dlscassão em 2 ~e 
maio, !oi o projeoto approvado com as emeíl; 
das da oomml~tão; ficando prejudicada a 
n. I do sr. Franoisco Breseane. 

Remettldo nesta data á commissão de red3;; 
ção, foi por ella apresentado com as emen 
redigidas atl.nàl em 10. 

Em discussão n redncçiio fina:~ 
em 14, foi approvada e remetttdo o proje~C
ccru as emendas ao Senado, em 15, por 

010 flato n. 8, que o devolveu em 20, por otn da 
n. 16, por ter sido alli rejeitada a pa~te 
emenda referente ó. Iettra b. 

Apresentada em 22 entrou em discussão de~ 
29, sando confirmada a deoieão do se na 0 

0
,. 

r~m,•ttldo o project·J á commis:;ão de rded~c
çao, que o apresentou redigido aftoal, e 
cordo com o vencido, em 3 de junho. 

Em discussão n redo.cçiio fincl~ 
em 5, tol appronda e remett1do o pdrcJJ de 
~ eancção sob n. 2, por otncio n. 37 e JUnho. 

Communicon•ae no Senado por otncio n. 18• 
desta dMa. 

Snneelonndo 
L'llll N, 117 DB 7 ])lll JUNHO DE 1895 • 
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1894 50 Crea segunda vara de direito 

comarca de Juiz de Fora. 
na Em primeira. discussão em 4 de 

maio, foi approvado e remettido a commissão 
de justiça civil e crimínal, que o apresentou 
para segunda em I I, com o seguinte parecer 
e emenda: ' 

<A commissão de justiça oi vil e criminal, á que 
foi presente o projecto n. 50 do Senado: 

Considerando que o referido projecto consulta 
uma necessidade muito reclamada; 

Considerando, porem, que o augmPnto de uma 
vara. de juiz de direito, sem o augmento de 
uma promotoria, sera quasi que illusoria 
por isso que a boa marcha na administraçã~ 
da justiça. :será, do mesmo modo que actual-
mente, retardada em mií.3S do promotor, em• 
hora. empregue esse a maxima actividade· é 
de parecer que passe o projecto n. 50 á ~e
gunda discussã) e que seja approvado com as 
seguintes emendas a.dditivas: 

Ao final do art. I. 0 accrcscente-se «e bem as-
sim uma outra promotoria,,.. 

Ao final do paragrapho unico do art. 1• accres· 
cente·se «aerviado:um promotor junto a 
cada uma dellas•. 

Em segunda discussão em 15, foram 
offerecidas as seguintes emendas: 

N. 1 

Ao art. 2.·. 
supprlma·~e depois da palavra-judicial-e os 

de orphams. 

sàlll das sessões, 15.de maio de 1895.-Juu. 
NALPENNA. 

N. 2 
Onde convier, accrescente-se: 

Artigo .. , A nClmeação para o cargo de Juiz 
de direito, nesta cre 1do, obedecerá ao dis-
posto na. segunda parte do art. 25 da lei 
n. 18 de 28 de novembro de 1891. 

sa.Ia. das sessões, 15 de maio de 1895.-Rt· 
B <'IRO JUNQUEIRA. 

.• ! 
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N. 3 

Ao artigo 2. ·-su:pprima·se. 

· Sala das sessões, 15 de maio de 1895.-J. BUENO 
BRANDÃO, 

Submettidos a votação 0 projecto e emendas, 
foram approvados aquelle com as emendas 
da commissão e as de ns. 2 e 3, ficando pre· 
judicada a de n. I. 

Remettido o :projecto com as emendas á mes~a 
c?mm~ão, o apresentou esta para terceira 
ducuseao com o seguinte parecer: 

A comm!ssão de justiça civil e criminal é d: 
pareoor que o projecto n. 50 do seno. 0 
pas~e á terceira dlsous~ão e seja approvado 
com as seguintes emendas conforme o ven· cido: ' 

Ao final do artigo I.· accrescente·se- e uma 
segunda promotoria. 

Substitua. Hj a ·m·ateria contids no parugrapha. 
unico- pela seguinte. -A nomeação. paro 
}lreenohimento da Eegunda vara de direijo 
se fará de accordv com a segunda parte 0 
artigo 25da lei n 18 de 28 de novembro de 1891. • 

Su~prima-se a ma teria contida no art. ~·: e 
diga se-o serviço das duas varas de direitO 
s~rá desempenhado cumulativamente, me· 
~Iante distribuição, servindo um promotor 
JUnto a cada nmadellas. 

O mais como estó. no projecto. 

Sala das commissões 17 de maio de 1895.-
Rumxno JUNQUEI~A. - CAMILLo SoARE9 FI· 
LliO.-SABINo BARROSO JUNIOR. 

Em tet•ceh·a discussão em 27, toi 
otrerecida a seguinte sub-emenda: 

« S_!lpprlmam·se as palavras des!e- a nomea· 
çao etc., até 1891 no parngrapho unico do 
art. I.·. 

Sala das sessões, 27(de maio de 1895.- RAVL 
PENIDO. » 

A requerimento do ar. Cam!llo Soares Filho, 
V~lt~ram o projecto e emendas á me~ ma co~
missao, que o apresentou de novo em 12 e 
Junho com o seguinte parecer :i 
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c A commissão de justiça civil e criminal é de 
parecer que o projecto n. 50, do Senado, passe 
á terceira discussão e seja approvado com as 
seguintes emendas, conforme o vencido. 

~' I 

• N. I 

Ao final do art. I.· accrescente·se :-e uma 
segunda promotoria. 

N.2 

SUbstitua-se a materia contida no paragrapho 
unico pelo seguinte :- a nomeação para pre-

' enchimento da ~egunda vara de direito Be 
fará de accordo com a segunda parte do art. 
25 da lei n. 18 de 28 de novembro de 1891. 

N. 3 

Substitua-se a ma teria contida no art. 2. • pelo 
seguinte :- o serviço das duas varas de di· 
reito será desempenhado cumulativamente, 
mediante distribuição, servindo um promo-
tor junto a cada uma dellas. 

O mais como està. no :projecto.!> 

Sala das commissões, 12 de junho de 1895.-Rr· 
BEIRO JUNQUEIRA..-S. BARROSO JUNIOR.-CA• 

I MILLO SOARES FILIIO. 

Continuando em terceira discussão em 17, fo· 
ram approvados o projecto e as emendas 
ns. 1 e 3, e bem assim a sub emenda do sr. 
Raul Penido, .ficando prejudicada a de n. 2. 

Remettido nesta data á comwissão de redacção, 
apresentou esta, em 26, a redacção final das 
emendas, sendo approvada em 28 e devolvi· 
dos o projecto e emendas ao Senado na mes· 
ma data por officio n. 29, que, conforman· 
do· se com a decisão da camal'a, o remetteu á 
sancção sob n. 61 em 8 de julho, segundo a 
communicação feita por ofllcio n. 38 da rete· 
rida data. 

Sanccionado '1 
! . LEI N, 123 DE li DE JULHO DE 1895 • 

1894 51 Dispõe sobre concursos :para coroar· Em primeira discussão em 27 de 
abril, foi approvado e remettido á oommis· cas de primeira entrancla. são de constituição, legislação e poderes. 

PENDE DE PARECER PARA SEGUNDA DISCUSSÃO, 

c"" I 
c~ 
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1 Reconhece deputado eleito pela Da segunda commissão de po .. 

4.a circumscripcão eleitoral do deres. 
Estado o cidadão Desiderio Fer· 
reir!\ de Mello. Apresentado .em 18 de abril, foi a imprimir-se, 

t.endo soffrtdo segunda leitura em 19 e sendo 
approvado em 20 do reterido mez. 

AROHIVOU·SE, 

2 Reconhece deputado eleito pela 2.8 Da segunda COilllllissão de po .. 
circumscripcão eleitoral do Es· deres. 
tado o dr. Raul Penido. 

Apresentado em 18 de abril, teve segunda lei· 
tura depois de impresso, a 19, t-endo. appro-
vado a 20 do mesmo mez. 

AROHIVOU•SE. 

3 Reconhece deputado eleito pela 2.• Da segunda coJDJDissão de }lo-
circumscripção eleitoral do Es- deres. 
tado o dr. Francisco Mendes Pi· 
mental. Aprel!lentado em 18 de abril, foi a imprimir-se 

tendo tido segunda leitura em 19 e sendo 
approvado em 20 do mesmo mez. · 

.A.ROIIIVOU·SE, 

4 Reconhece deputado eleito pela l.a Da oegunda coJDmissã.o de p 0 .. 
oiroumscripção eleitoral do Es· deres •. 
tado o dr. Camillo Soares de . . 
Moura Filho. Apresentado. em 18 de abrt.l, foi a imprimir-se, 

tendo soffrtdo segunda Ie1tura em 19 e sendo 
approvado em 20 do referido mez. 

AROIIIVTU•SE. 

5 Reconhece deputado eleito pela. 5.3 Da segunda com.nli~fllão de po-
circumscripcão eleitoral do Es- deres. 
to.do o padre João Pio de Sousa. . 
Reis · Apresentado em 18 de abril, foi a imprimir-se 

· tendo tido segunda leitura em 19 e sendo 
o.pprovado em 20 do mesml mez. 

A.ROIIlVOU·SJil, 

S, C,- 43 
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6 Reconhece deputado::; eleitos pala Da pr~meira. comrnit3siio de IJO' 

4.• circum~cripçib eleitoral do d<wers. 
Estado os senhoreg dr. Carlo~ . . . . .., · ir-se, 
Ferreira Tmoco, Eduardo Au· Apresentu,lo em 19 do r.br1i, fo1 a Hnpriipn ,.

0
_ 

gusto Pimt>ntel Barbosa o majc-r tendo so1Irido sagundflo leitura na ~0!'~'-\1; 011 Josó Bernartles de Faria. cturna da mo?m:l t:ata, :-en .• o approva 
sessão nocturna de 20 do referido mez. 

ARCIIIYOU·SE. 

7 Reconhece deputados aleites IJela Da prhneh·a connnhu·;ão de po· 
5.• circumscripção eleitcrat oo ü.e1·et.-;. 
E~h.do os senhores d!'s. Sabino . · se 
Alves Barroao Junior, Augusto Apresentado em 19 de abril, foi a impr~~1 r~lC: 
Clementino da Silva, Garlindo tendo tido segundt\ leitum em ~esoa~o em 
dos Santos Pinto e coronel Theo. c tu ma dt\ m~smL< data e t:Jond(} u pprov~ 
philo Marques Ferreira. sessü.o. nocturn(l. Je 20 do rcf(n-ido mez. 

ARCIItYOU•SE. 

8 Reconhece depmodos eleitos pela ll:}:l. tn·i~neit•n comn.l.i!Ol~;ão de po • 
2.a olrcumscripção eleitoral do d.cret~.\ 
~stado os ~en~wres dr.~. Jose Fe· . . . · ir-se, 
hppe de l~I-mtas Cilstro, Henri. Apresentado em J!) do nbnl, l'm a Impr1~0 noc· 
qce Duarte da Fonseca. Fr«n· tt>ndo so!Irido segunda lciturn r:rn :es~do em ci~co Acgusto Pinto de:Moura, tm·na da mesma dutu. o sendo npprov 
tenente-coronel Agostinho José t.:eS!ÜO nocturna do 20 do reft~r!CO mez. Pereira. e :maj~r Juvenal Coelho 
de Oliveira Penna. ARCI!IVOU SE. 

d po· 9 Reconhece deputados tleitos ]lela Da xn•irneira. commissão e 
3.• circumscripção elmtoral do dt~rc~». 
Estado O!! ~enhores dr, '\Vences- . ·r-se 
lau Bruz Pereira Gomes, Julio Apresentado em 19 de abril, foi a imprn~~ no! 
Bueno Br.:mdão, Fraucisc::> Bri\s· tendo soffrido segunda. lelturu em soss 
~aD:e de Azevedo, drs. Benjumin cturna. da mesma dntil.. 
~~uilherme de Mtlcedo, Jo~é Ri· <JO 
beiro MontPiro Junqueirn, Adal !Em. dif.4(~llfi!l'lâo na sessão ncc~urn~ 1e {;ni 
be~to Dias I<~erraz dl\ Luz, Del· foi ofl'erccid.o pelo sr. Mendes PI,men e l~são 
plum Mormro. da Costa Ril:eil'o requerimento para quo voltasse a co~~~ erto 
e Domingos Rodr;gues Viotti. o parecer na parto referente uo dr. Atib~Udade 

Ferraz para. esta julgar do. incompa 1 
por elle aUegada. · 

· . t vol· L?oi approva.do o parecer e o requer1men o, <Jl 
tancto aquelle 6. cJmmissão respectiva em,.. 
do referido mez uo abril. 
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10 Reconhece deput~:.àos eleitos pelo Da primeira commj~~Eão .c.ie po-
primeira circum~cripcão eleito· deres. 
rul do E;tado os sx·s drs. Cr:.rlo~ 
dL\ Si! v& I:<'orteH, Felippe Nune,. Apresentll.do ."m 19 de abril, foi a imprimir~se, 
Pinheiro Jooé Tavares de Mello, tend:J r.ofl'wl.o segunda. leitura. lllJ. r:;es~ão 'no-
Benvenuto da Silveira Lobo e cturna da mesma data e serJdo approvado 
Francisco Ribeiro de Oliveira. na sessão nocturoa de 20 do citado mez. 

ARCIIIVOU-SE ~ 

11 Reeonhece deputados eleitos p<:lfa Da primeira comiissão d.e pode-
que.rtt\ oírcnmscripçã.o eleitoral rei!!!. 
do fi!gtndo os st·s. urs. Ft•andsco 
Jo:'é CGelho de Mouro., Leopoldo Apre~entr,llo em 20 àe e.brU, foi a imprimir-se 0 
Correu, Franci~co de Faria Lo- tendo soffr•ido S"gundfl leiturH. e.rn Sf~são nt,-
IJ~.to o concgo St~turnino Dant~.e 11tnrn?, dt.\ mesma. data, foi o.ppl'OV<Hlo em 21 
Bt>rbooe. do mesmo mez. . 

ARCHIVOU·3E. 

12 Reconhece . deputado ;.leito. pela D;l !>rime.tira com missão de po-
quinta. CJrcumsc~Jpçao eleltoral deres. 
do Iiistndo o sr. dt·. Augusto 
Gonçl1lves lla Sousa Moreira. Apresentado em 20 de tl.bril, foi o imprimir· se. 

Sotireu segunda leitura em l:li'SEão nccturna. da. 
weBma dato, sendo nppruvad.o em 21 do 
mesmo mE"z. 

ARCIIIVOU-SI~. 

13 Reconhece dllputa(los eleitos põl!i !Da pril'meh .. n commiismã.o de po-
qninte. circumscripçiio ~.l~Jtural dell.•ef.Y. 
do JJ:~~to.do os senhor<:s llJDJOr Ge· . . . . . • 
tuílo Ribeiro de carvalho e .dr. Apresentado .em 21 de nbr1~. f01 o. mprirolr-sa, 
Francieco Nunes Coelho Jumcr. tendo noifr1do s:gnnda lm turo. em 24 drJ mes-

mo mez. 

tEm discus~ãoêm 25, foi ello. ndiada per 
oito dias, a requerimento do sr. Bueno Bran-
dão, ~eodo njm tt\.da. um(A emenda do sr. João 
Pio ao refer1do l'equerim,)nto, reduzindo 0 
prazo do adtamento a 24 horars. 

Entrando o parecer em discus~fi.o em 4 de maio 
recebeu uma_ emenda eubstitutíva do tirr: 
Bueno Bro.ndao, reconhecendo depat.ados cs 
srfl. Getulio oe Carv!llho e Vesco de Azevedo 
oendo rejeitada. c. ern>?nda e approvado opa~ 
recer na. mesma datfl.. 

AitCIII'VOU·Slll. 

'I 

·' ,' 
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14 Reconhece deputados eleitos pela Da p1•imeira commissão de po• 
sexta oircumscrlpção eleitoral det•es. 
do Estado os senhores coronel . ·mir-se, 
Ignncio Carlos Moreira MurtQ, Apresentado a 21 de abril, fo1 a

2 
i~~~ mesmo 

coronel Manoel Jo!é da Silva, dr. tendo tido 1:1egunda leitura em Epaminondas Esteves Ottoni, pa- mez. 
dre Pedro Celestino Rodrigues 
Chaves, coronel José Felizardo a emen· 
Francfort de Abreu Bicalho, co· Em diseusl'lão em 25, recebeu um rova· 
nego ManoEl Alves Pereira e Ca- da do sr. Wenceslau Braz, que foi n~~ando 
millo Philinto Prates e manda da conjunctamente com o parecer, ~o secções 
que se sobresteja no reconheci- as requislçoes de livros extepsiBvas ~i~ta Ex-
mento do cidadão padre Gustavo eleitoraes de Gouvea, S. Joao ap ' 
Teixeira Serrão, diplomado em trema e Fortaleza. oitavo logar, ate que sejam pre-
sentes á commiesão os livros de 18 da 
assignatura dos eleitores que Foram feitas as requisições por oillcio n. 
nesta eleição votaram em toda a mesma data. 
comarca de Minas Novas, e bem 
assim os livros referentes ao ui-

1 
do sr Ro-

tlmo alistamento de eleitores es Em virtude do requerimento n. 
18 

de inato, 
taduaes na referida comnrca, li- drlgues Chaves, approvado .ell!. respectiva, 
vros estes que com a maxlma ur- voltaram os papeis á commisEno u 

0 
pare· 

genoia deverão ser requisitados qUe em 20 do mesmo mez aaresen~~nhecendo 
por intermedlo da mesa. cer n. 43, que foi appro-ya 0• r~ipçiio 

0 
pa-

deputado pela referida CI!cumso 
dre Gustavo Texelra SE.>rro.o. 

• ~o de po· 15 Annulla o diplomo. conferido 11.0 Da primeira comm•ssa 
dr. HoracioAndrade e reconhece deres. 
deputado [eleito pelo. primeiro. 
circumscripção eleitoral doEr.- . . rimlr-se 
tado o sr. coronel Senriano Nu- Apresentado em 24 de abril, fot a 1~!ocumen· 
nes Cardoso de Rezende. o parecer conjunctamente cnm ? Andrade, 

tos apresentados pelo dr. Hornclo Lobo. 
· a requerimento do sr. Benvenu o 

• olvido que Tendo a Camara em 26 de abril res osse dado 
o parecer tivesse segunda leitura e f dente de 
para a ordem dos trabalhos indepen achavam 
1m pressão dos documentos,, quà ]te posição dos 
em autogra.pho na seoretnrJO, d 6 leitura na srs. deputados, teve elle~egun a 
mesma data. 

beu uma Entrando em dlscmsão em 27, rece to Lobo, 
emenda substitutiva do sr. Benv~fo~acio An· 
reconhecendo deputado o sr. dr. vado 

0 
pa· 

drade, sendo ella rejeitada e appro 
recer. 
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16 Indefere o requerimento do cida· Da commissão de comnwrcio 

dão Agostinho José dos Santos e estatistica, industrias e artes~ 
outros, J!edindo a celebração de • 
um contracto com o governo 
para cultivo da syphonia elas• Apresentado em 1. ·de maio, foi a imprimir-se 
tica e outros vegetaes. • 

Tendo tido segunda leitura em · 2 de mo.io, foi 
approvado em 6 do mesmo mez. 

AllOIIIVOU·SE• 
' 

17 Manda que se requisitem do go- Da commissão de jusUça civil 
verno as informações necessarias e ci·iminal. 
para poder resolver sobre o re· 
querimento de d. Rita Carolina Apresentado em 2 de maio, foi a imprimir-se 
Torres, professot'a de instrucção tenrl.o tido segunda leitura a 4 e sendo ap~ 
primaria da cadeira do Macuco, provado em 6 do mesmo mez. 
comarca de S. Domingos do 
Prata. Fez·se a1req~isição ao governo por officio n. 22 

de 7 de maiO, sendo ella satisfeita por officio 
de 9 do mesmo mez. 

ARCHIVOU·SE. 

18 Indefere o requerimento do carce-· Da c?-m!Ilissão de justiça civil 
reiro da cactea de Villa Nova de e CIIIDinai. 
Lima, João Faustino doa Santos, 
solioitando pagamento de seus . 
ordenados no valor de 480$000 Apresentado em 2 de maio, teve segunda Iei-
annuaes, por pertencer a referi· tura depois de imJ!resso, em 4, sendo appro-
da villa á comarca .de Sabará vado eml6 do mesmo mez. 
que é de terceira en~rancio. ARCIIlVOU•SE • 

19 Manda que se archive o officio da Da commissão de justiça civil 
camara. municipal de Piumhy, e criminal. 
pedindo para ser elevada á se- . 
gunda entrancia a comarca do Apresentado em 2 de maio, foi a imprimir-se 
mesmo nome, por ser ~ssa ~~- tendo tido segunda segun~a leitura em)~4 ~ 
dida nttentatoria da dlSpOslçao rJendo approvado em 6 do c1tado mez. . 
contida no art. 112 da Consti- '·-... 
tuição estadoal e mais do artigo ARCIIIVOU·SB. 
2·, paragra:pho unico, da lei n. 
11 de 13 de novembro de 1891. 

. ' 
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·• ivil 20 Mando. que ee archive a indicação Da. eoinnli~!'!ão de ju!Stiça c 

da cama1a municip::-.1 de ~·Jose e e1•iminal. . 
de Alem Parahyba, pedindo a . . a imprimir-se, 
decret•1ção de uma lei que isente Apresantado em 4 de maw, fo~ 

6 
e sendo n.p· 

o~ vereadores dos trabalhos do tendo tido s~~und!l. leitura e 
jnry. provado em 7 do me3mo mez. 

ARC!IlVOU·SE. 

• " civil 21 Manda que sejam archlvados cs Da connnissão de justll~,a 
oillcioa de interessados no foro e crhninu.l. 
da comarcl'. do Rio Novo e do ee- . . imprimir-se e 
crivão do 2. ·oficio da Oliveira, Apresentado em 4 dA mo:IO, fOI em G, fot ap· 
p3dindo a desannexação doi'! car- tendo tido segundo. leitura 0 torios do jury e tribunal corre- provado em 7 do mesmo mez. cionaldcsdojudicial e notas, por 
não convir a decretação &ingu-
lo.r de!lsa meclida, devendo, en- ARCIIIVOU·SE. trottmto, tomar.~e (·m conside-
ração o pedido, em tempo oppor-tuno. 

• • • chril 22 Manda que eej~rn n.rchtvados um II)a. eomtnis"'•ão de Jnsh~n 
projecto do t[•belliüo da BoJ. Vh- e (_•rimin;.,l. . 
ta d.o T:~m~dal, abolindo as cns- . .r,.,unda lei· 
tas JUdl~Ia!H~s, e repre~entnçõe~ Apre~entado em ·1 de ID!liO, teve 6 ndo l\pJirO· 
dos esor1vaes de appellaçõts do \Ura depois de impresso em 6, se 
Tribunal da Reinção e de fOiici- vndo em 7 do re1imdo mez. tadores de causas na comarca 
~e Jui:.: de Fora, por ser o pro-
Jacto attentatorio do principio ARCIIIVOU·SE. economico de remuneração ao 
trabalho, e, quanto às represen-
tações prn· já terem sido ntt~:.n· 
didas pelo regimento de custas. 

. . - •a ci"il 23 Mll.nd!'- que se archive a represen- Da eomtnh•são ele Jnstllç.. t~çao dos eerventuarios do jus- c crhninul. tiça no foro dn. Dtamantinn pe-
d!ndo remuneraçiio Para os' ser. . . itnir·Sfl, 
VIços prc~tados ex-oficio, p;:,r já Apresentado em 4 de mah, fOI 8 1 m~r e sendo 

. se a~líarem os referidos scrvon. tendo aoJfcido segundo. Ieitura em tu~riOs bem remunerados pelo approvo.do em 7 do cihdomez. regimento de custas. 

ARCIIIVOU·SE. 
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24 ,yfond<~ que se nro1live a indicação Da commir;;;sao <le obra§ ]l)ubli-
do sr. Juvenal Penna, pedindo cas. , 
para qc.e se oficiasse ao presi- , 
dente do E~t~do, no sentido de Apresentado em 6 de maio, teve S•'gnnda Ieí.:. 
serem tom'~<dUS cnergicoa pr.:>vi- tura, depois de impre~so em 7, sendo appro-
dencias, afim de cessarem as in- -vudo em \i do mesmo me~. 
numeras Inegulat·idade~ da es-
traàade ferro Leopoldina, por jà Ancmvou·sE. 
terem sh!o tomada'.l taes provi· 
dencios, conforme consta. do jor-
nal cfll c ia!. 

25 Reconhece deputado elt-ito pele. se· l'Dla comnliflf§ào ~~e cont51tiitui<~.ão 
gun.Ja circumscrípçíioo eleitoral legitSiação e .[}odei·es. · .. 

26 

27 

do Estado o dr. Alberto Augu~to 
Furtado. Apresante.do em 7 de m~io, foi~ !IDprimir·!it'. 

Dispensada a segunda Jeitu:-~:~, a 1·eqmmmento 
do sr. Mendm~ Plm8ntel, foi ap.?l:'ovado em9 
do referido mez. 

ARCIIIVOU SE • 

Mtmrlo. que se nmett.l:'!. a.o dr. pre- Da oeommi8são de u•epre:sen'tu-
sídente dog~.ttv.l~, para attonder ç?es, req:uea•nnl.en'tos e l)et.i· 
c'm:10 f'or de JUStJÇ:), de accordo {~oes. 
com os recur~os orçamento.rws, u 
represent,;.çu,o d<~ C~utoricl!ldes ci· Apresentado em 7 t1e mo.io, fol a imprimir-se. 
vis judiciarhls e membro;l do 
fôr~ da comarca de Mtn• de Hes· Dispensada a segur:da. bitUN, a requerimento 
!Jauba, pedindo a construcção de do sr. Mendes Pimentel; foi approvado .em 9 
uma ca<Jen. do refer1do mez. 

Remetteram-se a. representação com os docu-
mentes ao dr. Secret;,rio da Ageicultura, por 
oíllcio n. 23 de 11 de maio. 

Manda qua se remetto. ás .commis· Da coo:nnissão d:e t•epresenta· 
sões dr) f:ilHlde publica e orça- ções, requerhnent,os e [leti-
Ínento pttra o~ devidos effeito~, ções . 
a repreaJUtaÇ<1o ou oppsllo d!- • . . 
rigtllo uo congresso pelo dr. A11resentaao em 7 de maiO, foi o. imprimir-se. 
José Cesario de l''Gi'h> Alvim, pe-
dindo 0 saneamento da zona da Dispensada a segu~da leitura, a requp.rimento 
matt1~. do sr. Mendes Pt oentel. entrou em discus~ão 

em 9 e, tendo o ar. Raul Penido offerccido 
'uma emenda para que se arcbivass{) o paro· 
cer, foi e lia. retirada, a requerimento de seu 
autor, sendo rejeitado o parecer na mesmo. 
data. 

AROIIIVOU-SE. 
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28 Indefere n re_Presentação do con- Da commissão de represcn!ti: 

selho dietriCtal da Fortaleza, çõcs, reqncrimentos c P 
município de Salinas, pedindo ções. 
auxilio para construcção de um 
predio destinado ás suas sessões, . . . ir-se, 
por ser ease nssumpto Q.e inte- Apresentado em 8 de maio, fot a tmprtm \'O· 
resse local, para o qual não fal· tendo segunda leitura em 9 e sendo app 
lecem us recursos consignados na vado em lO do referido mez. lei n. 2 de 14 de setembro de 
1891. 

ARCJliVOU•SE. 

29 Manda 9.ue'se remetta ao go!erno Da comnlissão de reprcsopn:a: 
p1ra mformar a reclnmaçao do çõcs, re(JUCI'imentos e 
cidadão Manoel Gomes de .1\.rau- ções. 
jo, pedindo indemnfsação da 
quantia de 2:636$882, por pre- . ir se 
juizos sotrridos na construcção Apresentado em 8 de maio, foi a lmprtmse~do 
da :ponte sobre o rio Verde, em tendo soffrido seO'unda leitura em 9 e 
S. Francisco de Sales, comarca. approvado em 10"' do c1tado mez. do Fructal. 

. d s retario da Remetternm·se os papeis ao r. e; de maio, 
Agricultura por officio n. 24 de I fllcio 
sendo as informações ministradas por 0 
lirlo na sessão de 12 de julho. 

30 Indefere o requeril!lento ~o dire· Da commissã~ de rcprcscn!~i. 
ctor da Companlna Lyrica Ita. ções rcque

1
·imentos c P Jlana,, yerdini Albino, pedindo ções: 

o auxiho de 10:000$ para trazer 
sua companhia a esta cidade 

• · ·r·se Apresentado em 8 de maio, foi a lmpr:~ ap~ 
tendo tido segunda leitura em 9 e se 
}lrovadoem 10 do mesmo mez. 

ARCIIIVOU SE. 

31 Op!~: :ol4a adpprovDaçãlofl da ind!ca- Da com missão de justiça civil 
"""" • o sr • e m Moreira i i 1 no seatido de reunirem-• • e cr 1n nu • m . - l -e ne co Dlissoes de ustiça oi vil 0 cri- · 1 
minai das duas camnras P A . gunda Ie • elaborar um projecto d 1 1 ara pre3ontado em 10 de maw, teve se do eiil 14 
cesaual. e e pro- tura depois de impresso, em 11, sent â coxn· 

approvado e rornottido na mesma da a 
missão do redacção. ' 

i 
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32 Annulla o diploma c~nferÚlo fl:O Da c_omm_!ssão de constituição, 
candidato Bento Xavier Carnal- Ieg•slaçao e pode••es. 
ro e reconhece deputado eleito 
pela segunda circumscripç~o Apresentado em 14 de maio, foi a imprimir-se. 
eleitoral do Estado o dr. Lmz · 
Gonzaga da Silva. Dispensada a leitura em 15, a requerimento do 

sr. 'Yence~lau Braz, foi approva.do em 16 do 
referrdo mez. 

AR.CIUVOU ·SE, 

33 Manda que se remetta. ao governo, Da commissão de negocios in-
para tomar as providencias que · ter-estaduaes. 
o caso exige, uma representação 
do conselho districtal do Campo Apresentado em 15 de maio, foi a imprimir-se 
Místico, reclamando contra in· tendo tido segunda leitura em 16 e sendo ap: 
vasões de autoridades jud!oiarias provado em 18 do citado mez. 
da comarca de Soocorro, Estado . 
de S. Paulo. Remetteram-se os papeis IW dr. Secretario do 

Interior por ofiicio n. 27 de 20 do mesmo 
mez. 

34 Declara nada haver que deferir so- Da commissão de ••epJ.•esenta-
bre o officio da camara municipal ções~ requerimentos e peti-
de Pouso Alto, enviando a aota ções. · 
da installação do Lyceo « Pomo 
'Aitense »e pedindo. auxilio p_ara Apresentado em 16 de maio, foi a imprimir-se. 
o referido estabelecimento, vtsto . 
não terem sido satisfeitas a~ Dis~ensa.ds a segunda leitura !Jm 1~, a reque-
exi"encias consignadas nos arts. rtmento do sr. Bueno Brandao, fo1 approvado 
334" «usque» 340 da lei n. 41 de em 21 do mesmo mez. 
3 de agosto de 1892. 

AR.OIIIVOU·SE. 

35 Requer se solicitem do dr. Pre~i- Da_ commissão. de representã. 
dente do Estado minuciosas m- ç~es, ••eque;.•uuentos e peti· 
formações !!Obre o requerimento çoes. 
do collector de Juiz de Fora, 

s. c.-;J: 

Antonio Caetano Rodrigues Ror- Apresentado em 16 de maio, toi 11 imprimir-se_. 
ta, pedindo abone em suas con· , . · 
tas da importancia pelo mesmo Dlspensa~a a segunda lmtura em 18 de maio, a. 
paga ao proprietario da casa em requerimento do ar. Bueno Brandão, foi ap-
que funcciona a aula de instru?· provado em 21 do mesmo mez. , 
ção primaria da referida ci-
dade Remetteram-se o requerimento e documentos 

• ao dr. Secretario do Interior por officio n. 29 
de 22 do referido mez, sendo prestadas as in· 
form!lções por officto n. 563 da Secretaria das 
Finanças, de 2 de julho. 

'i 



h,·j 

1 ' 

·,:• 

; I· 

:\··\. 
\ 

' 

: •, : 

i '\ 

L 
: .. 
I 

" 

r.: 
... ··r~:~:~-.,,~~,.-.-,"':~.'"~-~~~~~2'1J;&;~j~~~i~~~~~,i~~~~@'&:ii:Sii'l~~~~~~~t2il~~Ifi~;:;c""i""-~-"'"~~'"'~;...,.:!:"'"i"'"~~~r:.·"~'·~·· 

i. 

/ 

I 

'' 

o z 
~ 'l'RANSUMPTO 

-346 = 
-

ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

-----~ --------------------------------------------------------------
1895 

l81l5 

1895 

i 
I 

J895 

36 Manda que se archive o reque1•i- Du., commSssiio de rep••esent~
mento do professor de instruo· ções, l"equeriment;os e petl· 
ção primaria da Leopoldin~, çóes. 
Olympio Clementino de Paula . . . 
Correo., pedindo contagem do Apresentado em 16 de maio, foi a impr1m1r-~e, 

. tempo que exerceu o magistE~rio sendo disFensada., a requerimento do sr. 
particular, por não lhe aprovei· Bueno. Brandão, a segund~ leitm·a em 18, foi 
tar tal contagem pela. lei n. 41 approvado em 21 do referido me:t. 
de 3 de agosto de 1892 e por te-
rem sido abolidas as aposenta- Aucmvou-sE. · dorias. 

37 Opina pela não a:J~provação da pro- Da cotnmissiio de instrucçiio 
posta da co!lgreg~ção da Escola I•nblica. 

, de pbarmaCJa, pedindo augmento 

38 

39 

de prep~ro.torios para matricula Apresentado em 16 de maio, foi a imprimir-se. 
· no referido curso. Dispensada a. seetunda leitura em 18, a reque-

rimento do sr~Bueno Brandão, foi approvado 
em 25 do mesmo mez. 

ARCI!IVOU•SE. 

Madndda ques aeja. ar~hivndo ,O officio Dn comrnil'!siio de justiça civil o r. eoretar10 das Fmanças _ 1 • 
de 7 deJ'ulho de Jgn>:> em . t' e cr •n•nal. , d "N• VIs a 
J.glh~rj~ 3I8~a3 leqiune. ~ide 2? de Apresentado em I 7 de maio, foi a imprimir-se • . " , e .... nguiU a · 
c?mpetenc1a privativa. do juiz' de 
~~~:~~ da capital para. a.s causas Dispensada a segunda leitura, a requerimen~~ 

• do flr. Bueno Brandão, f,>! approvado em MJ 
do mesmo mez. 

ARCIUVOU·SE. 

Manda que se a.rchive o oillcio do • _ • il 
bacharel SUvino Soares de Mello Dn C(!tnmuul!uo de jtu~tiç:.t ctV 
otrerecendo á consideração d, e Crlnllnal. , 

~:-em~~~~~dfc~~~ei~~! ::o~~~:~~ Apresentado em 17 de maio, foi a. imprimir-se. 
das causas que correm no jut Dl · to 
de paz visto já terem sid ;o apensada. a segunda. leitura, a requertmen .,

5 tendtdàa essas necessidades ~ f · ao sr • Bueno Brandão, to i approva.do em "' 
leis ns. 105 de 24 de Julhoe ~ do referido mez. 
1894 e 18. de 28 de novembro de 
1891. Aucmvou sE. 

.• 

' \ 
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40 Manda que a represento.ção de ha- Du comnlli8são de retlresentn .. 
bttn.ntes do districto do Fonseca ções, requerimentos e pet:i-
municipiode A1vinopolis, pediu- ções. 
do a construcção de predios para 
as escolas primarias, seja remet- Apresentado em 20 de maio, foi a imprimir-se 
tida á commi~ão de orçamento tendo tido segunda leitura em 21 e send; 
pura dotar o governo com < s re- approndo em 24 do mesmo mez. 
cursos necessarios para execu-
ção do que preceitua a. lei n. 41 Remetteu-se á commissão de orçamento. 
de 3 de ago~to a e 1892, nos a.rts. 
331 e 332 e p~r<~graphris. 

1895 -'1 Declara, nada haver que deferir so· Da commãg~;ão de rept•esenta-
bre o requerimento do cidadão çõe!!!, requet•imentos ·~ pet.i-

1895 

18~5 

Joaquim José da Silva Ab, advo· çõe~. · 
gado provisionado em La vr:as do . ·· 
Funil, pedindo pagamento de Apresentado em 20 de r.-aio, foi a imprimir-se 
bonorarios por processos .crimes tendo soffrido segunda leitura em 21 e send~ 
em que decalltu a justiça publi· approva.do em 24 do refeddo mez. 
ca, vi~tú como os a.dvogaios que 
acoeitam expontaneamenteo JS.· ARCmvou-sE. 
trocinio de reos pobres exercem 
um acto de banemerencia, n:ão se 
achando no c1uo de serem equi-
parados a funccionarios publi-
cas nas condições do que \)recai-
tua o art. 18 da lei n. 17, com-
binado com o art. 55 da lei n. 
72. 

42 Manda que se remetta á commis· Da commissão do reJ)resen.tn .. 
•ãode orçamento, para providen- ções~ reqnel"iment:os e peti-
~iar de accordo com oa arts. 331 çóes. 
e332 e§§ da lei n. 41, a repre- . , , 
sentação ·do conselho distrt~\a1 Apresentado .. em ~O de maio, teve segun,ltt lei .. 
de s. Domingos do Rio de Petx.~, tura depots de l~pre:sCJ em 22, sendo appro ... 
pedindo auxilio para conclusuo vado em 24 do Cltllodo mez. 
das obras do predio destinado as . 
escolas pr1marias do referido R~metteu-se· na mesma data á commhsão indi;. 
di~tricto. cada. · 

43 Reconbece~do deputsd2 eleit~ pela Da c_omm_issão de constituição, 
sexta ctrcumscripçao elettora.l legislaçao e poderes. · . 

I 

do Estado o padre ,Gustavo · Tei· . . . . 
xeira serrão. Apresen~ado em ~o de mato, f01 a Imprimir-se ... 

Em du!!cussao em 22, o sr. Sabino Bar-
roso Junior requereu o adiamento da. mes· 
ma por 10 dias, sendo nominal votação. 

Foi rej~itadC' o requerimento pot' 25 votos con· 
tro. 8, sendo approvadó o parecer, que archi.;. 
vou-se. · 

Fizeram declarações de vo~os os sre. Ferreira. 
Tinoco e Desiderio de Mello. 

'· 
' 

' ·. . ;-~>~";.,~ 
·.. .. ' .. ' ' . ·r·_.,._,· 

r'• ,:.'' ; ' '\ _·,· ', ;, '!. 
------~---~· ..... ·;;,. _: 

===::::;;:;;~;..__---o..~· ..;. · .... 
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1895 

44 Manda qne se archive a indicação Da commissão de obraM publl• 
do sr. Wenceslau Braz, ViEitote· cas. 
rem sido tomadas pelo governo . 
federal energicas providencia~ Apresentado em 21 de maio, foi a imprlmlr·:Ó 
no sentido de melhorar as condi· tendo tido segunda leitura em 22 do mes 
ções da Estrada ae Ferro Cen· mez. 
trai do Brasil, e que novas pro-
videncias pretende tomar para o PENDE DE DiscussÃo. mesmo fim. 

45 Manda que o officio da camara mu- Da commissão de rcpresen':i-
nicipal. do Alto Rio Doce, fazen- ções, requerimen'tos e pe • 
do ver a necessidade da construc- ções. 
ção de uma nova cadea, seja re-
mettido ao dr. Presidente do . . . e 
Estado para providenciar como Apresentado em 21 de maio, foi a Imprimir~~o 
for de justiça, por tratar-se de tendo tido segunda leitura em 22 e se 
assumpto de sua competencio., approvado em 25 do mesmo mez. para o que se consigna verbl an-
nual no orçamento, i da 

Remetteu-se o officw no ar. dr, Secretar 0 ido 
Agricultura, por officio n. 3Z de 28 do refer 
mez. 

46 Declara nada haver que deferirso- Da comJnlssão de represen::.: 
bre a representação do conselho ções; t'equerimen'tos e P 
districtal da Conceição do Turvo, çõeM. 
pedindo verba para canalisnção 
d'agua potavel, visto não falle- . 1 se , 
cerem recursos para taes obras Apresentado em 21 de maio, foi a imP[~m ~ÍdÓ 
na lei n. 2 de 14 de setembro tendo soffrido segunda leitura em"'"' e 
de 1891. approvado em 25. 

ARCIIIVOU•SE. 

47. Ind~fere a segunda parte da peti· Da conunissào de conuncrci~· 
çuo do bacharel .Antonio Fali· estu'tietica, indus'trias e ur'te • cio ~agaldl, porque a inter-
ve~çao. do Estado nos trabalho~ . . e. 
de IniCiativa particular não pode Apresentado em 22 de maio, foi a imprimiN extender-se no auxilio do indus-
trlas .especlaes, deixando de pro- Tendo tido segunda leitura em 2·1, !oi appro-
nunCiar-so sobre a primeira par. vado em 29 do referido mez. te, por tratar do nsmmpto a lei 
n.~27 de 25 de junho de 1892. 

ARCIIIVOU·:m 

·I 

. '• 

'. 
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1895 48 Opina. que se solicitem infor: Da commlssão de rept•esent,a. 
maçõe do governo sobre a repre ções, requerimen'tos e pet,f. 
sentação da camara. municipal do ções. 
Fructal, pedindo, ou indemnisa-
ção do que despendeu, em con-
certos da cadea e sala do jury, Apresentado em 22 de maio, foi a imprimir-se 
ou reversão do dito predio á ca· tendo tido segunda leitura. em 24 e sido ap-! 
mara. proqado em 29 do referido mez. 

Remetteu·se a representnção ao sr. dr, Secre-
tario da Agricultura para informar por otn· 
cio n. 34 de 30 Q.o citado mez. ' 

1895 49 Manda. que se a.rchive a represen- Da commissão de saude pu· 
tação da. cama.ro. municipal da blica. 
Leopoldina, pedindo auxilio do , 

1895 

1895 

Estado para os municípios da 
zona da matto., flagellados por Apresentado em 24 de maio, teve segunda lei-
epidemias, visto como tratam dú tura depois de impresso em 27, sendo appro· 
assumpto os projectos ns. 88 do vado em 29 do mesmo mez. 
Senado e 42 da. Camara.. 

ARCIUVOU•SE. 

50 Indefere o requerimento do cidadão Da commissão de obras publi· 
Luiz Antonio de Oliveira Castro cas. . 
pedindo privilegio para. constru- · · 
cção de uma. via ferrea entre S. Apresentado .em 24 de mai?, foi a imprimir-se, 
Sebastião de Maria.nna e PoJ!te tend.o soffr1do segundalet~ura em 27 e 11endo 
Nova em vista das inform11.çoes approvado em 29 do referido mez. 
da S~cretaria. da Agricultura. 

ARCIIIVOU·SE. 

Manda que se remetta ao gover_no, Da com.missão ~ de obt•as lluhli-
para tomal·O na devido. cons1de· cas, . 
ração o officio da camara muni· · . 
cipal, de s. Gonç'l.lO do SapUC!l Apresentado em 24 de maio, foi a imprimir·se, 
by, pedindo verba. para os con· tendo tido segunda. leitur\1- em 27 e sendo a.p· 
certos da respectiva. cadea. provl\dO em 29 do mesmo.mez. 

Remetteu-se ao dr. Secret!l.rio da Agricultura., 
por ofllcio n. 34 de 30 de maio. 
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52 Manda. que se archive a. represen- Da commissiío de histruc çãO 
tação dos habihntes do Morro publica. 
de s. Sebastião nesta capital, pe . se"unda.lE'Ji· 
dlndo a creaç[o de uma cadeira Apresentado em I .. de JUUho,3tevr l approvado mixta, não só por ter sido trans- tura depois de impresso em ;e 0 1e~ida por fttlt!l de frequencia a em 10 do mesmo mez. que ali i existia' como por haver 
uma outra. a dous kllometros de ARcmvou-sE. distancia que ~atisfaz a referida população, 

53 Manda que se remetta. ao presi- Dn commissão de obras pu bli· dente do Estado, para tomal·os cas. 
ne. devida consideração, o pro. . . . rimir-se. 
jecto n. 19 de 1897> e os omcios Apresentado em 3 de junho, foi a IIDP · 
das camarAs municipaes dtl Mon· requeri-
tas Claros, Cabo Verde e Sete Dispensa(! a a seguuda leitura etp. 4• ~ovado em 
Lsgoas, todos referentes à con- mento do sr. Raul Penido, foi app 
struc,ção de :pontes e concertos de lO do referido mtz. 
estradas de rodagem. retario da 

Remetternm-se os papeis ao dr •d S~i do citado 
Agricultura, por oatcio n. 40 e mez, 

54 Manda que St'jam a.rchivadaa as Da cornrni~sào de consti · •tuicão, 
seguintes repre3entações: Icgislac;;iio e podere8. 

D 'd d- J é R"b · t S""'uuda lei· os ct a aos OE 1 etro de Oli- Apresentado em 7 da junho, eve ·d appro· ve~~a e Antonio, Alberto Gllmes tura depois tl.e impre~so em 8, :~en ° 
Batao .contra netos da camara vado em 18 do mesmo rnez. munictpal do Gnarará; 

Dos membros da assemblea munici· 
pai de Mar de Hespanhe. contra 
aotos do presidente da respe-
ctiva municipalidade; 

De contribuintes do município do 
Guarará contra netos da raspe • . ctiva camara; 

!Je contribuintes do município de 
Grão Mogol contra impostos lan. 
çados pela respectiva. muntclpa· !Idade; 

De contribuintes do município da 
Conceição contra. dispoeições de 
estatutos municipaes; 

Dos cidadãos Alfredo de Abreu Ri· 
beiro e Candido de Araujo con· 
tra netos da camnra municipal de Sabará; 

AR.OIIIVOU ·SE. 

I 
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1895 Do , cidadão Candido de, Ar11.ujo, 

1895 

1895 

vereador municipal de Sabará 
contra decisão aa referida ca· 
mara; 

De habitantes da Varzeada Pan-
tana, município de Sabará, con-
tra actrs da respectiva camara; 

Do dr. Pedro da Matta Machado, 
denunciando f.tctos íllegaes pra-
ticados pela municipalidade da 
Diamantina; 

De diversos contribuintes do muni-
cípio da Bagagem, contra 11\ctos 
dt\ respectiva camr.ra, visto te-
rem sido taes documentos re-
mettidos ao Congresso em 1893 
e não tendo esta se fJl'onunciado 
a ,respeito ficaram ipso facto ap-
provados os actos das respectivas 
municipalidades, na. forma do 
art. 75 da Constituição Estadoal. 

55 Opina pela approvnção da moção Da eomnlissão especial com. 
do sr. Benven1_!to Lob~ c~m a , posta dos senbot•es: Duarte 
Eeguinte redacçaQ sub~~t1tut1va: da Fonseca~ Nunes Pinheiro~ 

'-Venceslau Bt•az~ l[belfiim ~fo
reira e Ribeh·o ..Junqueira. ' A Camara doa !srs. deputados Ia-

menta profundamente nll graves 
. occurrencias qaa se deram nesta 
cap1tal e passa a ordam do dia. Apresentado em 7 de junho, foram a requeri· 

m~nto,do _sr. ~uarte .d!l- Fonseca, dispensados 
a 1myr~ssao. e _mterstimo para· entmr em dis-
cussao 1mmedu~tamente, sendo approvado na 
mesma data. 

ARCHIVOU•SE. 

56 Manda que se remetta ao governo, Da com'mif.lsão de t•epresenta. 
para providenciar de accordo ç'!es~ r-equerimentos e pef.i. 
com l!S leis ns. 15 de 17 de no· çoes. 
vembro de 1891 e 3246 de 30 de · · 
outubro d(> 1884, a petição doca. Apresentado em 8 de junho, foi a imprimir-se 
pltiío Miguel Teixeirn quima- . · . . • 
rães, pedindo indemnlsaçao pe~a. DIS:Jlemada a segunda leitura _em 10, a reque-
JJOnte que construiu sobre o no r1mento do sr. Bueno Brandao, foi approvado 
Grande na estrnda que liga os em 18 do referido mez• 
municípios do Tu\'VO e S. João 1 • 
d'El-Rey. Remetteram se os pape;a ao dr •. Secretario da 

Agricultura por oll!cio n. 43 de 19 do mesmo 
mez. 

I 
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1895 

1895 

1895 

D . - d preseut:.t· 57 Indefere o requerimento dos em· a commtssao e re >eti· 
pregados do Externato do Gy· ções, requerimento8 e I 
mnnsio Mineiro, pedindo equi· ções. 
paração de vencimentos. · 

Apreeentado em 10 de junho, foi a imprimir.se. 
rimento · Dispensada a segunda leitura, a reque rovado 

do ar. Augusto Clementlno, foi app 
em 18 do referido mez. 

ARCHIVOU•SE. 

58 Indefere o requerimento do cida- Da commissão de rep1•ese;:!~i. 
dão Clementino Luiz Pacheco, ções, requerimentos e 
porteiro da Escola de pharma· ções. 
cia, pedindo para serem seus , · . 
vencimentos equiparados aos de . . · ir-se. 
egual categoria no.s demais re· Apresentado'em 10 de junho, f01 a 1mprrm 
partições. · . nto do 

Dispensada em li a leitura, a requern~~o em 
sr. Augusto Clementino, foi approv 
18 do mesmo mez • 

ARCIIIVOU·SE. 

·. ntn· 59 Indefere o requerimento de d. Es- Da comrnissão de re1u•esepeti· 
meraldina Candida de Oliveira, çõe~, re(JUerimentos e 
pedindo pagamento do tempo ções. 
que exerceu provisoriamente o . . ·mir-se. 
magisterio n' Agua Limpa, mu- Apresentado em 10 de junho, for a 1mprr 
niclpio de Campo Bello, em vista reque· 
dos arts. 28 e 29 da lei n. 41. Dispensada a' segunda leitura em ltli, a !oi ap· 

· rtmento do sr. Augusto Clemen no, 
' provado em 18 do reterido mez. 

'ARCIIIVOU •SE. 

60 D 1 . ercio, ec 1\ra que, em vista do disposto Dn cornnlissão de cornrn ar· 
no art. 22 da lei n. 27 de 25 de estatlsticn, industrlas e 
Junho de 1892, deve o cidadão tes. 
~ap.oe1 Lino da Costa Braga di- da lei· 
rigrr ao governo a sua pr-tiçilo Apresentado em 11 de junho, teve segdunappro-
sobre Ucença para extrabir turs. depois de Impresso em 12, son ° 
gommas e resinas em terrenos vado em 18 do mesmo mez. devo1utos do Estado. 

ARCIIIVOU•SE. 

I 

y 
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61 Opina pela concessão da licença Da commissão de representa-
requerida pelo sr. deputadodr. ções, reque••imentos e peti-
Francisco José Coelho de Moura. Qões. 

Apresentado em 11 de junho, foi a imprimir-se 
tendo tido segu:.da leitura em 12. ' 

Entrando em discussão em 14, foi ella encer~ 
rada, ficando alliada a votação, que teve lo-
gar em 17, data em que loi approvado. 

Communicou-se ao licenciado por officio n.l5 
de 18 do.citado mez. 

62 Manda que se arcbive a represen· Da commlssão ~de representa· 
tação da mesa administrativa da ções, requerimentos e peti-
casa de caridade de Sabará, pe- ções. 
dlndo um auxilio especial, alem . . 
do consignado no orçamento, Apresentado em 11 de junho, teve segunda lei-
por ja ter sido submettido á tura depois de impresso em 12, sendo appro-
apreciação do Congresso o pro- vado em 18 do referido mez. 
jecto n. 107 de 1895, que versa · · 
sobre mataria congenere. ARcuxvou-sE. 

I 

63 Manda que se .,remetta á commis· Da commissão de reprel!lenta-
são de instrÜcção publica, par!\ ç~es, requerimentos e peti-
emittir seu parecer, o requert· çoes. 
mento do dr. Agostinho Penido, 
pedindo uma recompensa pela Apresentado em 12 de junho, foi a imprimir-se 
invenção de seu methodo de en- tendo tido segunda. leitura em 14 e sendo 
sino. approvado em 18 do citado mez. 

Remettido em 19 á commissão indicada, esta 
apresentou em 27 o parecer a. 74. 

64 Manda que se remetta á commis.:. Da commiesã.o de representa-
são de orçamento, para provi· ç~es, ·requerimentos e peti-
denciar de accordo com o art. çoes. 
331 e paragrapho ·da lei n. 41, _a . 
representação da camara mum· Apresentado em 12 de JUnho, teve segunda lei· 
clpal da Bagagem, promptitlcan tura depois de impreRso em 14, sendo appro-
do-se a concorrer com a metade vado em 18. 
da despesa. para acqutsição de · 
um predio destinado ás escolas Rem~tteu-se á commissão indicada em 19 do 
de ínstrucção primaria. refertdo mez. 

s. c.- 45 

Jl 
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1895 

1895 

1895 

65 Declara nullcs os votos dados no Da commissão de constituição, 
candidnto Adalberto Dias Ferraz legislação e Ilodercs. 
da Luz, pela terceira circum- . . . e 
scripção eleitoral do Estado, por Apresentnrlo em 12 de junho, foi a JmpriDllN • 
ser o mesmo incompatível ex-vi tendo tido segunda leitura em 14. 
do dispo3to no n. 4 do§ 2. • do ··co 
art. 197 da lei n. 20 de 26 de Em digcussão em 18, o sr. Francifoi 
novembro de 1891. BressDne apresentou um substitutivo, q

1 
u:nto 

o. impr1mit•, concluindo pelo reconhec m 
do candidato. 

Em 19 foi rt'j 3itndo o substitutivo, sendo 
approvado o paxecer. 

Communicou-se no governo por officio n. 44 de 
20 do mesmo mez. 

66 Mando. que se aguarde a. lei de Da conlnlissão de co!nnlerc!~.: 
concessão de privilegiospara re. estat.istica, industrius e 
sol ver-se sobro a. petição da. Fran- t.es. 
cisco Gonçalves Rodrigues Lima . ·r ~e 
e outros, pedind:> privilegio para Apresentado em 18 de junho, foi a. imprnm ·~ • 
extracção de oleo de sementes eque· 
olenginol!as. Dispensaria. n segunda leitura em 19, at ~u ell1 

rimento do sr. Mendes Pimentel, en r 
discussão em 3 de julho. 

. re· Pelo sr. Carlindo Pinto foi otrerecJdo u:ecer á 
querimento no sentido de voltar o pa 
commiesão respectiva. 

t ão do Encerro da o. dlscusEão, foi adiada a vo ~ç 
requeriinento, que toi opprova~o em ;ctiv<l, 

Devolveu-se o pa.recer á commls~uo resp tou o 
que, em 11 do mesmo mez, apresen 
px-ojecto n. 146. 

67 M d ~ creio, an a que o cidadao José Batbino Da corunlissão de conun nt"• 
de Noronha dirija sua petição, est.at.lstica, indust.rius e 
pedindo auxilio pecuniarto para tes. 
o desenvolvimento da industria da te i· 
sericlcolo., ao governo, a. quem Apresentado em 20 de junho, ieve segun 
d9~Pete em determinadas con- tura depois de imprebaO em 21. 
l~oes conceder premias aos · i etla 

cultores do bicho de seda, ns::;im Entrando em discussão em 3 dejulp.o. fo 
como aos fiadores da mesma. encerrada, ficando adiada a votaçu.o. 

A pprova.do em 4. 

ARCIIIVOU·SE. 
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1895 

1895 

1895 

68 Manda que se e.rchive t\ represen- Da comtnissão de saude pn-
tação da cama.ra municipal do blica. 
Pomba,solidando medidas rela- . 
tivas ao saneamento dr.. zona da Apre~entado em 21 de junho, foi a ímprimir-se. 
matta, por j.l se acharem em dia· · 
cmsão nas duas casas do Con- Dispensada segundl!l leitura, a requerimento do 
gresso projectos referentes ao sr. Mendes Pimentel, foi approvado em 8 
nssumpto. · de julho. 

ARCHIVOU•SE, 

ô9 Manda que se nrchive a represEm- Da commissão de ~~ept-esentn· 
tação de diversos habitantes de ções, requerimentos e peU-
Santo Antonio da Vttrgem Ale- ções. 
gre, município de S. Lomingos 
do Prata, pedindo n construc- Apresentado em 22 de junho, soffeeu segunda. 
ção de casa para escolas prima- leitura depois de impresso em 25 sendo 1p. 
rias, visto tal despesa devet• cor- provado em 8 de julho. ' 
rer p:r conta do respectivo con 
selho dlstrlchl, na rorme. da lei ARcmvou-sE. 
n. 2 de 14 de Eetembro de 
1891. 

70 Manda que se o.rchive o. repre~en· Da comnlissão de representa-
ta.ção da camara mumcipal do ções, requerhnent.o!!l e peti• 
Rio Branco, solicitando um auxi· ções. 
lio de 600:000$000 para o sanea· 
meoto da respectiva cidad_e e Apresent~do em 22 d~ junho, foi a imprimir, 
districto de S. Geraldo, vulto tendo t1do seguda !e1tura. em 20 e sendo e.p-
nchar-se o Cengreoso tratando provado em 16 de JUlho. · 
do a~sumpto por meio de medi· 
das geraeg. ARCIIIVOU SE. 

71 Manda que se remetta no presiden· Da commissão de representa .. 
te do Estado, para providenciar ções, requerimentos e peti-
como for de justiça, um reque· ções. 
rimento de d. Francisca Baptis-
ta Carneiro, fazendo ver a injus · 
tiç!:lo ~ue soffreu pela suspensão Apresentado em 26 de junho, teve segunia lei· 
da cobranç!l. de pedagio da ponte tura depois de impresso em 27. 
do Rio das Velhas, no Ioga r de-
dominado- Pontl'-1- entre S. 
Miguel e S. Seb:lstião da Ponte Entrando em discnseão em 3 de julho, f~i ella 
Nova. encerrada :ficando adiada a votação. 

Approvado em 4 do referido mez, remetteram-
se os documentos ao dt•, Secretario da Agri-
cultura, por officio u. 48 da mesma data. 

• 
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1895 72 Declara nada haver que deferir re- Da. commissão de obras publi• 

lativamente á reclamação da ca- ca.s. 
mara municipal do Turvo, fa da 
zando ver a necessidade da des· Apresentado em 26 de junho, teve segun 
apropriação da ponte sobre o rio leitura depois de Impresso em 27, sendo ap-
Gcande, na estrada que vai a provado em Itl de julho. 
S. João d'EI·Rey, por já ter esta 
co.mara se pronunciado a re- ARcmvou-sE. speito. 'I' 

1895 73 Indefere a petição de Honorio José Da. commissã? de co!llmer~~~ 
Freire e sua mulher, pedindo esta.t.istica, tndustrJal'!l e 
transferencia de sua :fazenda do tes. · t 

1895 

1895 

districto da Canna Verde para o · d lei· 
de Perdões, visto ir de en· Apresentado em 26 de junho, teve segon a ro· 
centro ao art. 112 da Constitui- tura depois de impresso em 27, sendo app 
ção do Estado. vado em 16 de julho. 

ARCHIVOU·!E • 

74 Faz diversas considerações sobre o Da. eommisl'!lão de instru~çúo 
methodo <Agostinho . Penido:., pubica. 
mostrando a inconvemencla de . e 
llUa ad?p~ão e conclue deixando Apresentado em 27 de junho, foi a impr1mir-s • a? .arbitriO da Camara premiar, 
SI JUlgar conveniente, ao autor ri· 
para animal-o a corrigir, emen- Dispensada a segunda leitura em 28, a reque m 
dar e melhorar o referido me- mento do sr. Raul Penido, foi approvado e 
thodo. 16 de julho. 

AROIIIVOU·SE. 

75 Manda que se remettam ao gover- Da. commiss=-
0 

de obras publl· ou,,para tomar na consideração cns. a 
que,merecer, as representações 
das c~maras municipaes do Car- Apresentado em 27 de junho :foi a imprimir-se. mo da Bagagem e de Alvinopolis ' 
pedindo a decrotação de verbas . 
no orçam~nto, nquella para a Dispenllada a segunda leitura em 28, a requeri• 
Ucobnserbvaçao da e.strada entre mento do sr. Raul Penldo :foi npprovado em era :t e ~aracatu, e esta para 16 de julho , 
a construcçao de uma estr<~.da • 
de rodagEim,que se dirija a Santo Remetteram-se ao dr Secretario da Agrlcul· 
Antonio da Vargem Alegre. tura por officio n. 56 de 17 do mesmo mez. 

' 
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76 Indefere os pedidos constantes das Da commissão de representa-
peçllS "Protocoladas sob ns. 163 ções, requerimentos e pet:i-
V, 165, 156N. e 151 V., por tra- çóes. 
tarem de assumptos de interesse · 
puramente local e por não com· Apresentado em 27 de junho, foi a imprimir-se. 
portarem 1aes despesas os re-
cursos orçamentarios. Dispensada a segunda leitura em 28, a reque-

rimento do sr. Raul Penido, foi approvado 
em 16 de JUlho. 

AROIIIVOU·I!E. 

77 Declara nada haver que deferir Da eommissão de representa-
sobre o requerimento de d. Isa- ções, requerimentos e peti· 
bel Alves de Freitas, prot&ssora ções. 
do dtstricto do Onça, municipio . 
de Pitanguy, pedindo adi,mta- Apresentado em 27 de junho, foi a imprimir-se. 
mento de 450$000 para concer-
tos do predio particular em que Dispensada a segunda leitura em 28, a reque. 
funcciona a respectiva escola, rimento do sr. Raul Penido, foi approvado 
para não firmar um mau prece· em 16 de julho. 
dente, não baseado em lei. 

AROIIIVOU•SE. 

78 Indefere o requerime~to de Adria- Da_ commissã? de represen.ta-
noGismondi, porteiro do Exter· çoes, requerimentos e peti-
nato do Gymnasio Mineir?, pe- ções. 
dindo serem seus venCimen· 
tos equiparados aos dos portei· Apresentado em 27 de junho, foi a imprimir-se. 
ros das secretarias de Estado. 

Dispensada a segunda leitura em 2~, a reque-
rimento do sr. Raul Penido, foi approvado 
em 16 de julho. 

AROUIVOU·SE. 

79 Mandaque se arcbive a petiç~ode Da cO!DJ.!lissã~ de co!llmercio, 
. Ant 1nio José Mathias, pedmdo estatu!!tica, •ndustru\s e ar-
"tramferencia de sua fazenda do tes. 

districto de s. José do Barroso, . . . . . 
comarca do Rio Branco, para Apresentado em 27 de JUnho, tm a Imprimir-se. 
Conceição do Turvo, comarca do . . 
Piranga, em vista do disposto no Dispensada a segunda leitura em ~8, a reque-
art. ll2 da constituição do Es· r1ment? do sr. Raul Penido, to1 approvado 
tado. · em 16 JUlho. 

AROIIIVOU·SE. 

( 
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1895 80 Manda que se archive a represen- Da commi@são de c:unaras mo· 

tação de contribuintes do muni- nicipaes. 
cipio de Uberabinha sobre reso. . d 1 i· 
luções da respectiva camtr.ra rnu- Apresentado em 28 de Junho, teve ~egun a ~o 
nicipal, em vista dn lei n. 2 de tura depois :!e imp1.'esso em 2 de JUlho,sen 
14 de setembro de 1891 e por approvo.do em 16 do mesmo mez. 
entender que devem ser manti-
dus, por não irem de encontro á ARCIIIVOU·SE. Constituição. 

1805 81 Declarai que, em vista da lei n. 2 Da comllli&são de camaras mu· 
I de 14 de setembro de 1891, deve nicipaes. 

ser mantida a. deliberação da as· . 
semblea municipal das. Sebas- Apresentado em 28 de junho, teve segunda~~~ 
tião ao Paraiso, contra a qual tura depois de impres~o em 2 de julho, sen 
representou a respectiva muni· apgrovado em 16. cipalidade. 

ARCIIIVOU·SE. 

1895 82 Mandl'!.quese O.!'chive a represen· Da commi"'siio de camara~ mu· 
tsção de municlpes de Piumhy, niclpaes. 
contra delibet·aç.ões da respectiva . . 
camara municipal, por não terem Apresentado em 28 de junho, teve segudda ler 
os reclnmai.tcs provado as suas turo. depois de impresso em 2 de julho, sen ° 
qualidades de contribuintes e approvado em 16. mesmo que o provassem não lhes 
assistir razão e direito. ARcmvou·sE. 

1895 83 Declara, relatlvamente á reclama. Da commissiio de camaras mu· 
ção de contribuintes do munici· nlcipaes 
pio do Guarará, contra o lança. • . 
mento de Impostos, que deve ser Apresentado em 3 julho teve Éegunda lettuá&o 
manti~o ? acto da respectiva depois de impreESO em 4, sendo opprova O 
municipalidade. em 16 do referido mez. 

ARCIIIVOU·SE. 

1895 84 Dec!ara, r~Iativamante á repreaen- Da com missão de caroaras mo· 
çao da_ camara. municipal da niclpaes. 
Conce!çao, que o Imposto de tran-
smissão ~e Propriedade immovel Apresentado em 3 de julho, teve segunda le~: 
inter V1v9s. .deve ser cobrado tura depois de imprea~o em 4, scmuo appr 
pelo mumCJpiO onde for situado proVDdo em 16 do referido mez. o mesmo movei, em face do art. 
2. • da lei n. 2, de 28 de ou tu- Ancmvou-sE. bro de 1891, addiccional à Con-
stituição do Eitado. 

\~ 

\' 
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85 Manda que se archi.ve a represen- Da commissão de camaras mu-
tação de contrHmintes do muni- cipaes. 
cipio de lhjubá e que seja man-
tido o neto da respectiva cama· . 
ra municipal cof:!tra o que re- Apresentad~ em 3_de JUlho, teve segunda Iei-
chmaram, por nao aer elle con· turA dep01s de ImpNJsso e::n.·4, sendo appro-
trario á Constituião e ás leis. va.do em 16 do referido mez. 

ARCHIVOU·SE. 

88 Manda que se envie ao governo, 
para mformar, o requerimento Ds commissão de represent;a-
de Manoel Ferreira da Silva, pro ções. :reque1·i meu tos e peti-
fessor de instrucção primaria de çõe!!ll. 
Lima Duarte, pedindo pagamen-
to do tempo que interinamente 
exerceu as funcções de promotor Apresanto.do em 11 de julh0, teve flegunda lei-
de justiça da referida comarca.. tura depuis de impresso em 12, sendo ap-

provado em 16. 

RemeUeram-se os l)apeis no dr. Secretario do 
Interior, por offic10 n. 57 lle 17 do citado 
mez. 

87 Declara nada haver que deferir 
sobre 0 requerimento de d. Clau· Da commi101são de representa-
dianna Augusta. de Macedo, pe· ções, re<Juerimento8 e peti-
dindouma. p!lmão para a subsis· ções. 
tencia e educação de seus filho~, 
em fac" do art. 105 da Consti· . 
tuição Jo Estado. Apresentad? em ~ l de julho, te"Va segunda lei-

tura depoiS de Impresso em 12, sendo appro-
vado ém 16 do referido mez. · 

A.RCIIlVOU SE. 

88 1 defere a petição do dr. João Mar· Da col!'~issi!o de c?mmercio, 11 tins da Silva, pedindo favorea · est;atllstaca, andus~r1as e art.es. 
para esta balecer um~ fabrica de 
vidros, depois de tazer diversas . . 
con!:!lderações sobre o assmnpto. Apresentad~ em 1_2 de JUlho, teve segunda le1· 

tura depoiS de Impresso em 13. sendo appro-
vado em 16 do citado mez. 

A.RCillVOU·SE. 

-~~ 
l,,~_....._ 
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1895 

1895 

-
89 Manda que se archivem as repre- Da commissão de commercio, 

sentacões da camara municipal estati11t.ica, induatl-ias e artes. de S. João Baptista, pedindJ 
augmento de seu município com . 
desfalque dos de Diamantina. Apresentado em 16 de julho, teve segunda let· 
Peçrmha e Bagagem, por não ha- tura d.epols de impresso em 17. ver disposição de lei em que se 
baseie semelhante pedido. d 

Em discussão em J8, foi ella encerra a, 
ficando adlad~~o a votaçao. 

Approvado em 19. 

ARCHIVOU•SE. 

90 Manda que ae requisite do governo Da commissã.o de câmaras mu· 
. copia dos antos legislativos sobre nicipael!f. 

as divi~as dos munlclpios de Bam 
buhy e Piumhy, bem como; do d lei· 
diatricto de S. Roque, sobre o Apresentado em 19 de julho, teve se_gun a z 
qual estabeleceu-se o conflicto tnra depois de impresso em 20 do ottado me • existente entre as duas camoras, 
solicitando-se das respectivas mu-
nicipalidades a remessa dos do· PENDE DE DiscussÃo. 
cumentos que a respeito possui· rem. 

' 91 Manda que se requisitem copias Da. commlssão de camar as mu· 
das actas das seEsões da assem nlcipa.es. 
blea municipal de S. Domingos . · · · 
do Prata, em que foi discutido c Apresentado em 19 de julho, teve segundiatl~l~ 
respectivo estatuto, afim de po- tura depois de impresso em 20 do c a der pronunciar-se sobre um re- mez. 
curso interposto por diversos ci-
dadãosresidentesnoreferidomu- PENDE DE DiscussÃo. nloipio. 

ll2 Manda que se oficie ás c9.maras Da. commlssao de ca.maras mu· municipaes do Alto Rio Doce e nlcipaes 
Barbacena para queremettam no • · 
Congresso os tltulús e documentos 
que poesuam, afim de por elles Apresentado em }g de julho teve segundo. lei" 
sere~ resolvidas as questões di- tura em 20 depois de impresso. visor1as entre ambM. 

2EMDE DE :DISOUSSÃO. 

\' ·' 

I 
I 
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1895 

1895 

1895 

1895 

1895 

93 Manda que se archive o requeri- Da com missão de justi~a civil 
mento de d. Rita Carolina Tor- e criminal. 

• res, justificando o abandono da. 
cadeira primaria do Macuco, co- Apresentado em 19 de julho, teve s&gunda lei .. 
marca de S. Domingos do Prata., tura em 20, depois de impresso. 
e pedindo indulto da pena que 
lhe foi imposta em vista das in- PE!'IDE DE DIScussÃo. 
formações do dr • .Secretario do 
Interlor. 

94 Manda que se archive a reclama- Da commissão de jusU~a civil 
ção do bacharel Arthur Ribeiro e criminal. -
de Ohveira, juiz de direito da 
com'l.rca. de Caethé, contra dis- Apresentado em 19 de julho, teve sEgunda lei-
posição da lei n. 45 de 6 de ju- tura, depois de impresso, em 20. 
nho de 1893, visto ter sido 111 re· 
ferida disposição revogada pela PENDE DE DiecusSÃo. 
lei n. 118 de 7 de junho ui· 
timo. 

95 Manda que se archi'lle o officio do Da commissão de jusUça civil 
cidadão João Cordillo, pedindo e criminal. 
providencias contra disturbios 
ho.vidos em S. José dos Botelhos, Apresentado em 19 de julho, teve segunda lei· 
por fallecer competencia para tura depois de impresso em 20. 
isso ao poder legislativo e por 
ser extemporanea, por demasi~· PENDE DE DiscussÃo. 
do tardia, qualquer intervençao 
legislativa. , 

96 Manda que se remetta ao Presi· Da commissão de negocios in-
dente do Estado, para tomar as te•··estaduaes. 
providencias reclamadas, um of· 
ftcio da camara mun]cipa.l de Apresentado .em 19 de julho, teve segunda lei .. 
ouro Fino sobre invasoes do ter· tura, depo1s de impresso, em 20 do referido 
ritorio mineiro por autoridades mez. · · 
judlciarias do Estado de S. PENDE DE DISCUS~'ÃO, 
Paulo. , 

97 Manda archivar o requerimento Da commissão de justi~a 
de Pedro Luiz Nunes Alvares e e criminal. · 
outros, denunciando o conselho 
districtal da Lagoa Formosa de Apresentado em 20 de julho. 
Patos, por falta de cumprimento 
de deveres, por serem taes re PENDE DE SEGUNDA LEITURA. 
clamações da competencia de 
respectiva assemblea municipal. 
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1894 120 Manda archivar a reclamação do Da commissão de camaras mu. 

cidadão Rl)berto Rodrigues Mon- nfcipaes. 
ção, escrivão dojury da comarca 
da Boa Vista do Tremedal, l'e- Approvado em 29 de abril de 1895, sendo ar-!ativa ao pagamento de custas chivada a reclamação. 
em diversos processos, por não 
se achar ella revesUda dos oa-
racteristicos exigidos pelo art. 
70 da lei n. 2 de 14 de setembro 

~ 

de 1891. · 

' 

1894 121 Manda archivar a reclamação do 
bacharel Basilio da Silva San-

Da mesma commissâoe 
tiago, juiz de direito da comnrca Approvado em 29 de abril, sendo archi.vada a 
do Rio Pardo, contra o lança- reclamação. 

· mento de impostos pela respe· 
ctiva camara municipal sobre os 
empregados publicas federaes, 
estarluaes ou municipaes, por ja 
ter sido attendida essa medida 
no projecto n. 44. de 1894. 

I 

" 

1894 122 Declara, relativamente ás recla- Da mesma commissão., 
mações de diversos contribuintes 

Approvado em 29 de abril de 1895, tendo-se do cofre municipal da Leopol-
dina que deve ser mantido o disso dado conhecimento á camara municipal 
acto 'da respectiva camara mu- da Leupoldina, por otncio n. 11 da mesma 
nicipa1 transferindo para logar data. 
distante o cemiterio da rererida 
cidade. 

' 

1894 123 Manda archivnr as reclamações dos Da mesma commissão. 
professores da escola normal de 

Approvado em 29 de abril de 1895, sendo ar-Montes Claros e de divers~s .c~n-
tribuintes daquelle mummpro, chivadas as reclamacões. 
contra impostos ~anç.ados Jlela 
respectiva munimpahdade, em 
vista do projecto n. 44 do anno 
de 1894, que curou do assum-
pto. 
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TRANSVMPTO ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

1 Requer que os papeis referentes á Do s•·· Rod1·igues Chaves e ou-
eleição da sexta circumscripçã.o tros. 
eleitoral do Estado sejam remet· 
tidos á commissão de constitui· 
ção, legislação e poderes, afim de Apresentt.do ~In I~ de· maio, ont~ou nes~a 
pronunciar-se sobre o reconhe- data e)l1 discus·ao, sendo approvado e re. 
cimento do 8. • candidato diplo- mettidos os .iHpeis r~ferentes à eleição á com-
mado pela referida circumscri- missão indicada, que apresentou em 20 o pa-
pção. recer n. 43 ~obre o assumpto. 

s. c.- 47 

Vide este p:uecer. 

Neeta data, 20 de maio, al"'esentou o sr. Sa.. 
bmo Barroso Junior a seguinte 

DECLARAÇÃO DE VOT.) 

Declaro que, se estivesse presente na se~são da 
Camara dos Der-utados de 18 do corrente, te-
ria votado cou a o requerimento n. 1 apre-
sentado pelo sr. padre Pedro C!lestino Ro. 
drigues Chaves. 

Si esse requerimento tem por fim un!co serem 
os papeii:l referentes á eleição da sexta circum-
scripção enviados á commissão de poderes, 

·a Camara votou uma. inutilidade, porque t!:\es 
papeis, nos termos do regimento, devem est~r 
na pasta. da. c)mmissão ou na secretaria, á 
disposição da commissão. 

Si, porem, o fim do requerimento e determir!ar 
que a commissão dê p!l.recer sobre a eleição 
dos· representante da sexta circum~cripção, 
dispens'1ndo .o exa.me dos livro9 de assigna.-
turas dos eleitores. revoga.se a decisão que a 
Camara dos Dt> puhdos tomou em sessão de 
25 de abril, appruvando o parecer n. 14 da 
primeira commis.>ão de poderes, que exige o 
exame dos ltvros «por honra da illustre re-
presentação do norte, por honra. dos illustres 
chefes políticos daquella zona, por honra. 
deste Cor. grPsso,pela tro.nquillidade de Minas 
e porque todos nà3, principalmente os mem: · 
bros d11.s corpornções polit\c1s, que Yivemos 
da confi<l.nçll publica, não temos 16 a obriga-
ção de ser b~iosos, indepén lentes, honestos, 
recto3 e prob1dosos; mas temos tambem o de-
ver de ptnecer sel Cll>, Esta deci8ão sobre ma-
teria da mais grave importanc·a e em que 
mui justamente o illustr<ldo relator da pri-

. meira commissão de pCideres, sr. Mendes Pi-
mentel, empenhou a hor:.ra. da Cam~ra, quan-
do fundamentou ú puecer n. 14, dev!.D. e deve 
ser irrevoga..yW. para a Ctl.:lar~ dos Deputa-
dos. 

'' 
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1------------------------- ----- -------------------------
1895 

1895 

1895~ 

2 Requer que todos os project~s rela- Do t•a·. "-3CVet••ano ""' . de Rezende. 
tivo:s á creação de c::~dGiras de . t nesta data 
instrucção primaria, já im- Apresentado em 22 de maio, e~ rou remettidos 
pressas ou dados p~ra p~i~eira ~m díscuss~o, ~en~o approva 013• ~ tm ns. 88, 
ou segunda discussu.:.o, JSeJam. re- a commulsao Indicada os proJ;;0 

3
3 

35 3
6, 

mettidog á commi8Sao do ms- 93, e U9 de 1894, e ~s de ns. ~, • • 
trucção publica, afim de, no.~ 41, 14, 46, 48, 49 e vi de 1895. 
termos do regimento, serem re- . cionados 
fundidos em um ou dous proja- A!gun~ dos projectos nc1ma ~~~ 

131 
de 

ctos para segunda discussão. ncham-se ref~ndido::~ nos d;> ns. 
8 e de 25 de JUnho de 180<>. 

Vide ost~s projectos. 

3 Requ~r se requisite com urgencin Do f'!t•, .. Jouo Pio. do governo do Estado informn-
çãt~ sobro a data em qua fo- · d ta 
ram nomelldos os desomblJ.rgu.. A~resentado em 25 de maio, entrou nesta a 
dores da Relação deste Estado. . mn dif;cueslo, sendo e.pprovado. 

Solicitou-se a. informação do dr. Secretario d~ 
Interior, por officio n. 31 de 27,que ~ prea 
!ltou por ofllcio n. I d~ primeirn secçao n 
meama data. 

4 Requer que, em demonstração do Do at•, ~!Iendes Phuentel e ou• profunuo pezar com que a. Ca- trol!'!, 
mara recebeu a noticia do passa- · 
manto do gran:le brasileiro - Apresentado em 30 de maio entrou nesta. .data 

. Salda~ha Marinho, se suspendu em discus~ão, sendo o.pprovado unamme-
a se~sao. mente o suspensa a sessão. 

A requerimento do sr. João Pio e outrog, insa· 
riu-~e na neta um voto de pezar pelo mesmo motivo. 

5 Requer que se requisitem do go- Da commissuo de obras puhli-verno informações sobre a con· cas. 
veniencia do projecto n. 05 e 
emendas, relativas á estrada Apresant9do em 18 de junhc, entrou nesta data f~rrea do Paraopeba! enviando. em discussão sendo approvado. se-lhe o referido proJecto com os ' 
documentos ao mesmo refe. Pediram-se as informações a.o dr. Secretario de 
rentes. Agricultura por officio n. 42 da. mesma .data, 

enviando-se-lhe junto o :projecto e mais do-cumentos. 

' 
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Re<!uer que, por intermedio da Do sr. Gonzaga da §Uva. ' 
mesa da Camara dos deputados, 
se peçam ao governo do Es· Apresentado em 25 de junho, entrou nesta data 
tado informações sobre os fi\- em discm~ão, ficando el_la adiada por haver 
ctos occorridos em S. Paulo pedido a palavra o ar. S1Iva Fortes. 
do MuriG.hé a respeito da depo· 
sição do agente executivo e pre- Em discussão em 26, foi retirado pelo 
sidente da respectiva camara autor e na mesma data archivado. 
municipal, e quaes as providen-
cias tomadas. 

· 7 Requer que se lance na acta. da Do sr. &fendes Phnentcl e ou-
sessão de hoje o seguinte: t.ros. 

A Camara dos deputados ao con- Apresentado .~m. l •: de julho, entr.ou na mesma 
gresso Mineiro, consternada com data em dxscuseao, sendo unammemente ap-
1:1 noticia do fo.Jlecimento do be· provado. 
nemerito bt·asileiro, marechal Remetteu-se, por ccipia. o requerimento ao 
Floriano Pdxoto, oRalvarlor dos exrn. sr. dr. President9 d11 Republic~ e ás 
instituições republicanO:il, · res'Jl· redacções dos seguintes jornaes : 
ve, como sincero. homenngem à p i ,r · 1 · · memoria do íllustre morto, « a Z», «·'?01~n& »: _«Correw. ~o Mlnt\8», «Treze 
C)D!Jignar na actn. desta Res•ão d~ Março», Dutrw do NohCiaS» e .a:E~ta.do de · ' • ' ' :llhna•·» um voto de frofundissimo pezru· · • . 
pdo. irrep().ravel perda. de uma A requerimento do :,;r. João Pio, foi dele"'adaá 
vida tão preci<'S!l á Repub!•ca mesa a fil.culdade de nomear a :r.esp~ctiva 
B:·a,;ileira ; dar pezames 11.0 go- commissão, pelo que o sr. presidente nomeou 
verno federal e á imprensa re· pJI•e:. compol-(l. cs srs. deputc<dos : 
publíc!!na ; fazer-se representar Padr' João Pio de S·'U'a Rel·s d L ld , h' nt funebre na C:ipt· < · ~ ' , r. copo o n:J s; une 0 , ·. Correa. e dr. AuguBto Clementino da Silvae 
tal l·edernl. po~ uma comm.sEâo, em virtude de requerimento do., D d •' 
que depositara uma coroft. em de :Mello extrahiu·se umu, copi;r~ut~l ~~Io 
nome da Camara dos deputados da acta da presente ses•ão que foi re e~t~a 
do Est&d? de Minas; e a~~istir á exm.• sr.• d. Josina Pei~oto viu;~ed. 1·t 
ó.~ exeq~nus e m1ssas w!emnes, · lustre morto. ' 0 1 
que fo.ra celebrar no setuno dia , 
ao p&s~amento, levontando·se !nserm-se n11 cela um voto de profundo pt~zar 
immediatamente a ses~ão. smpendendo-~e a ses1ão. ~ 

8 Requer que se consigne na acta o Do sr. Francisco D:t•essane e 
seguinte: ou.t1·o~. 

tO povo do Estado de Minas Geraes, 
por• intermedio de seus legítimos Aprese~ntado em I.· de julho, entrou em dis-
representantes nes~o. cn.St\ do cus~ao na mesma dutJ., sendo approva.do una-
Coogr~s~o Mineiro, desohdflmen- mmement:a, o que communio.m-$e à familia 
t>\ soprehendido pela infausta do benemtn>ito Marechal Floriano Peixoto ou-
noticia do fallecimento do b me- viandc-se-Jhe por copia o requ\'lrimento.' 
merito marechal Floriano Pei· 
xoto, glorioso ealvadore consoli-
dadot• du Republica Braslleira, 
cumpre o dol~r~so dever de apre: 
sente r os seus smceros pezümes a 
ex ma f&.ruilia daquelle grande pa-
triota brazileiro. que, coberto de 
bençnms,acaba de penetror nos 
umbraes da immortalidade». 
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INDIGA~ÕES APRESENTADAS NA GAMARA DOS DEPUTADOS EM 1895 
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~ TRANSUMPTO ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

----------1------------------------- ----------------------~'-------------

1895 

1895 

1895 

1895 

1 Indica que, por intermodio do dr. Do sr. "'WVenceslau Braz e ou-
Presidente do Estado, sa repre· "tros. 
sente ao ministerio da viação 
e industrias, pedindo energica~ Apresentada em 24 de abril, foi remettida. á 
providencial~ contra. as irregu- oommissão de obras publicas, viação fenea 
larldades ela Etltrada de Ferro etc., que apresentou, em 21 de maio, o pare! 
Central do Brasil, no tocante cer n. 44, opinando pelo archivamento da 
nos interesses da lavoura e com· indicação. 
mercio deste Estado. 

Este parecer foi a imprimir se e acha-se pen-
dente de discussão. 

2 Indica. que n Camara., por inter· Do s1· • .Juvenal Penna. 
medio dn. mesa, ofiicie ao sr. dr. , 
Presidente do Estndo, no ~entldo Apresentada em 29 de abril, foi remettida á 
de se tomarem energicas provi- commissã.o de obras publicas, viação ferrea 
deu cios afim de ce:~~arem na ínnu- . e to., que apresentou, em 4 de maio, o pare: 
mera'l irregularido.des da estra- cor n. 24, mandando t.rchivar a indicação 
da de .ferro Leopoldina, que tem · 
sido de todo ponto pr<>judiciv.l á Em discussão em 9 de maio, foi .appro-
lv.voura, ao commercio, nos p'l.r· vado o parecer e a.rchivada n indicação. 
ticultnes e até ttO!.I cofres do Es· 
tado, na zona por ella servida. VIDE o PARECEit N. 44. 

'3 Indica que as commissões de con· Do s1 ... Ribeiro .o:Junqueira. 
stituiçíio, legislação e poderes se 
reunam para falarem cobre a Apresentada em 4 de maio, foi remettida a 
elegibilidade dos recem-forme.- .commissão de constituição, legislação e po-
des em academias da outros Es- deres. · 
tados, dando a e~se respeito pa- PJ?NDE DE PARECER 
recer, que d&verà ser sujeito ó. 
discussão do Congresso, afim de 
estabelecol' um precedente. 

4 Indic!l. que a Camnra dos Depute.· ID>o sr. Delfim Nrloreil·a. 
dos, por int.ermedio da mesa, 
convide o Senado, afim de que Apresentada em 7 de maio, foi remettida á com-
as oommissões da justiça civil e missão de justiça ci vil'e criminal, que apre-
crimlnal das duas. camaras se sentou em IQ. o parecer n. 31, opinando pela 
reunam para exammarem os re· sua approvaçao. . 
Iatorios dos juizes de direito das 
diversas comarcas do Estado, e, Em discussão este parecer em 14 foi 
attendendo âs duvidas e dltncul- a.pprovado,sendo remettida a indicação á c'om-
dNdes celles -propostas e suscita- mis:ão de redacção, que apresentou-a redigi-
tlus sobre as leis de procets"J, ela- da afinal em 22. 
borem um projecto de lei a res· 
peito, que resolva essas mesmas En:1 disc~ssão a redac~~o final, 
duvidas e prezncha as lacunas em 25, fo1 approvada, commumcando-se ao 
da lei. Senado e remettendo·se-lhe, por copia, a in· 

dicação em 27, por officio n. 10. 

Ntquella camara foi a mesma approvada em 
sessão de 29 de maio, segundo a. communica. 
ção feita em officio n. 18. 
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1895 1 A Ca.mara dos Deputados lamenta Do sr. Benvenut,o Lobo. 

profundamente as,graves occur-
rencias que se deram hontem 

Apre$enhda em 7 de junho, foi remettida, em nesta capital, pede a Deus que 
fiquem nisio e passa à orde:n do vista do art. 3.· da resolução n. 3 de 19 de 
dia. maio de 1892, a uma. commíssã.o especial, com· 

posta dos srs. Duarta da Fon~eca, Nunes Pi-
nheiro, ·wencesll'lu Braz, Delfim Moreira e 
Ribeiro Junqueira. 

A requerimento do autor, foi concedida urgen-
cia para tratar-se do assumpto, e por isso 
suspendeu-se a sessão, reti-rando-se o. com-
missãopara formular o respectivo parecar. 

' 
Reaberta a sessão, apresentou a commis~ão o 

parecer n. 55, opinando pda approvação da. 
moção, com a. seguinte redacção: 

c A Camara dcs srs. deputados lamenta pro-
fundamente as graves occurreucias que Ee 
deram nesta Capital e pa~sa a ordem do dia:~>. 

A requerimento doEr. Duarte da Fonseca, re· 
lator da commissão, foram dispensadas as 
formalidades regimentaes, pelo que, entrou 
em discussão o referido parecer, sendo ao-

o 
provado unanimemente, com excepção do 
sr. João Pio, que fez declaração de sm voto. 

A.RCIIIVOU SE A MOÇÃO. 

secretaria da Camara dof.! deputados do E$tado de Minas GeraeJ, 18 de novembro de 1895. 
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