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Exm sr. Presidente e mais membros da Camara 
dos 0eputados do Estado de ).finas Geraes. 

Desempenhando-mo do dever que me é imposto pelo § 1,1 do art. 2.o do regula-
mento desta secretaria, apresento-vos o Relatorio e Synopse dos trabalhos da Camara dos 
srs. Deputados, relativos á segunda sessão ordinaría da segunda legislatura do Congresso 
mineiro. 

De conformidade com a lei n. 124 do 11 tle julho tle 1895 e om cumprimento do tlis-
posto no art. 17 do regimento interno da Camara dos Deputados, deviam começal' as ses-
sões prepamtol'ias em 12 de junho, mas, por falta de numero sufficiente, só começaram em l3 não tendo-se installado o Congresso om 15, dia marcado pela lei acima citada, por não 
ha'ver comparecido nmnero legal do srs. congressistas. 

A 17, verilicado esse numero, fizeram-se as devidas communicações, realizando-se então 
nesse dia, à uma hora da tardo, n, sessão solemne de installação, depois da qual separa-
ram-se as duas camaras para encetarem seus trabalhos. 

Nas duas primeiras flossões ordinarias. da Camara dos Deputados, de accôrdo com as dis-
posições contidas nos arts. 5 e 45 do regimento interno, foram eleitas a Mesa e as commis-
sões permanentes, quo, ~om. oxcopção da tle obras publicas, se conservaram ate o final, 
moditicadas apenas, provisoriamente, conforme se acham notadas. 

Alem destas, foram tam bem eleitas, no correr da presente sessão legislativa, diversas 
commissõos mixtas e ospociaes. 

A l\Iesa o as commissões acima referidas se constituíram peht seguinte forma: 

COMlVIISSOES PER!\tiANENTES 

ltlcsa ( <Jommissão de policia) 

Eduardo Augusto Pimentel Barbosa- Presidente. 
Francisco Ribeiro de Oliveira- J.o Secretario. 
Tenente-coronel Agostinho Josó Pet•oit'a - 2.o Secretario. 

Dr. Francisco Mendes Pimentel - Vice-Presidente. 
Supplentes dos Secretarias : 

Dr .. José l\Ionteil•o Ribeiro Junqueit'a. 
Capitão Dosiderio Ferreira do Mello. 

<Jo•n•nissão ele constituic:ão, legislação e }lmleJ•cs 

Dr. Delphim l\loreira da Costa Ribeiro. 
(I) Dr. Jose Folippo de Freitas Castt·o. 
(2) l\Iqjor Getulio Ribeiro do Carvalho. 

{1) Su!Jstitnido tempor.>ri:,mentc 11clo sr. dr. llau\ l'cnido, nomeado em (! de julho. 
(2) Idem idem pelo sr. dr. Francisco Aug-usto Pinto de i\loura, nomca1lo na mesma data •. 
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Orçamento c contas 

(i1) Dr. Francisco l\Iendes Pimentel. 
Julio Bueno Brandão. 
(4) Dr. Augusto Clementino da Silva. 

l•'or-.:a }ntblica 

(5) Dr. Wenceslau Braz Pereira Gomes. 
Coronel Severiano Nunes Cardoso de Rezende. 
Dr. Francisco José Coelho de Moura. 

Ucprcscntaçõcs, rcqucrintcntos c })Ctições 

(6) Dr. Carlos da Silva Fortes. 
(7) Dr. Francisco de Faria Lobato. 
Dr. Augusto Gonçalves de Souza Moreira. 

Justiça civil c criminal 

Dr. Sabino Bar·roso Junior. 
Dr. Josó Monteiro Ribeiro Junqueira. 
Dr. Luiz Gonzaga da Silva. 

Cantaras ntnnici1mes 

(8~ Dr. Raul Penitlo. 
(9 Dr. Camillo Soares do Moura Filho. 

(lO Capitão Desidcrio Ferreira do Mello. 

(;ouunercio, estntistica, ilulustrins c nrtes 

Conogo l\Ianocl Alves Perei~a .. 
Major Juvonal Coelho do Ohven•a Ponna. 
coi·oncl Manoel Josó da Silva. 

Agricultura, nliuns, colouizac;ão, terras c bosques 

(11) Dr. Leopoldo Corróa. 
(12) Coronel Thophilo Marques Ferreira. 
Coronel Ignacio Carlos Moreira Murta. 

(31 Suhsliluido tomporariarncnlc pelo sr. coronel Ignacio Carlos Moreira ll[urla, nomeado em 1• de 
sctcrnhro. 

(4) ldcrn, idem pelo sr. dr. Fclfppc 1'\unes Pinheiro, nomeado na mesma data. . 
(f>l Jelern, idem pelo sr. Dclphim Moreira ela Cosia l\iheiro, nomeado em 7 de JUlho. 
1G1 lelcrn, ielem pelos srs. drs. Delphirn :\lorolra da Costa lli!Jeiro, nomeado em 2 de junho 

e disp?nsaelo, a pedido, em \J de julho, c crmego saturnino Dantas JllrJJosa, nomeado em 21 desse 
mez. 

(7) Idem, iclom pelos srs. paelre .João Pio ele Sonsa 1\eis, uomcaclo a lO c dispensado, a pedido, em 
15 de julho, coronel Scvcriano Nunc~ Cardoso de nczcnde ·e Simcão SLylita, nomeados a H! c 21 do 
mesmo mcz. · 

!8) Idem, idem pelos srs. padre Jo:io Pio ele Souza 1\eis, drs. .Juscelino Barbosa c Fclippc Nunes 
Pinheiro. uomeaelos em 2G ele junho, U d'J a~osto é 15 ele setembro. 

,g, .tlwrr, idem pdo ~r. tlr. Francisco lllcndcs ~'imcntel, nomeado em 7 de julho. 
(10: lclcrn, ielcm pelo~ srs. clrs. Fnlippe 1'\uncs Pinheiro, Jos~ Carneiro de Hezende o Uenrlquc Duar-

te da Fcnscca, no ,.cados em 7 do jnlllo, 12 d1l agcsto c lf> de sclemhro. 
(11) Iclcm, idem pelos srs. cJrs. Jo3é c·.m10iro ele llezentlo o Juscelino Barbosa, nllrneaclos em 2G de 

junho e 2 de setembro. , 
(12) Idem, idem pelos srs. padre Joae11lim Soares Callxto c Simcão Slyllta, nomeados em ~G de Junho 

e 2 de setembro. 

l . i 
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Obras J>nblilllas, viac;iío rerrca, tclcgrnJ•hos, navegação ({e rios, cstl•atlas, pontes 
c canaes ' 

f
l3) Dr. Alberto Augusto Furtado. 
I4J Dr. Epaminondas Esteves Ottoni. 
15) Dr. Jose Tavares de I\lello. 

Ncgocios intcr·el'tt:uluaes 

Dr. Carlinilo dos Santos Pinto. 
Dr. l3envenuto da Silveira Lobo. 
Dr. Carlos Ferreira Tinoco. 

Insti•ncc;ão Jmblic:t e cil'ilisac;ão ({C in(lios 

(lG) Padre João Pio do Souza Reis. 
Coronel Francisco l3rossane do Azevedo. 
(17) Camillo Felin to Pratos. 

Saútle publica 

Dr. Henrique Duarte da Fonseca. 
Dr. Folippe Nunes Pinheiro. 
Dr. Francisco Nunes Coelho Junior. 

Uctlacc;ão (le leis 

(18) Dr. Francisco Augusto Pinto do Moura. 
(19) Padre Pedro Colestino Rodrigues Chaves. 
(20) l\laj ór Jose Bernnnlos de Faria. 

COMMISSÕES MIXT AS 

'l'l'ibunal CSJ>ecial tle jnlga.niento 

Sonadores : 
Desembargador Fredorico Augusto Alvares üa Silva. 
Dr. João Gomes Robello Horta. 
Dr. Virgilio 1\Im·tíns do lllello l•'rnnco . 

(13) suhstitui!lo trmporarinmcntc pelos srs. drs. Henrique Duarte da Fot.scca e Carlos tia Silva For· 
tes, nomeados em !J dl' julho c lB de agosto. 

(Hi Idem, idcn1 P<·!os Hs. dr. Wenceslau Braz Pereira (;omes e major .Jose Bernardcs <lo Faria, no· 
meados l'lll 5 e 13 de ::gosto, c dolinilivamcntc pelo sr. dr .. Juscelino Barbosa, eleito em 5 de setem!Jro, 
por !laVr)r rc unci.Hlo o Jo:.:ar a 3 c niío ter arccitnllo a reeleir;.ão em . .[ do mesmo mcz. 

n;,) Idem. idem Jlr lo sr. coronel Iguacio Carlos i\loreira l\lurla.nomeado em a lle julho c acceilnndo 
a fCC!Cir;üo a 'J de SC(C:II!JI'O, JlOl' haver reUUIJCiado O Jogar a :\ COiltinUOU a lazer parte da CO!llffiÍSSàO. 

(11\) Irlcm, í1lem pr~lo sr. r!t·. Fr:utciseo ~lenllc'l Pimentel, 'nomca1lo em H c lS de jnllw. 
(17) Idem, irlcm pr·lo mesmo sr. dr. Franr;isco Meulle,; Pimentel nomeado em lo de agosto. 
(!81 ldt•m, ide:n pr)IOs Hs. llrs. lt 111! l'úairlo, .José Carn·liro de' Hezcndc e Augusto Clemcntino da 

Silva. nomeados em 8. 1:Z o 15 do srtcmhro. 
(19) Idem. illem pelos srs. dr. llaul Ponido c padre .Joiio Pio de Souza Hcis, nomeados em 20 do in· 

lho c l5 ilc selembro. , 
(20) Idem, idem p:~los srs. drs. C:•rlir11lo dos Santos Pinto Camillo Soares de l\loura Filho, José i\lon-

leiro llihciro JuiHJliCira c llemil]uc Dum·to lla Fonscc;1, non\eados em 13 e 20 de julho, 8 c 15 lle SC· 
lilmhro. 
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Deputados: 

Dr. \Venceslau Braz Pereira Gomes. 
:Ur. Camillo Soares de l\Ioura, filho. 
Dr. Raul Penido. 

Desembargadores : 
Adolpho Augusto Olyntho. 
Antonio Luiz Ferreira Tinoco. 
João Emílio de ltezende Costa. 

6 

E~nutimuloi·a nos coucnrso"! ele ntagis~raelos 

Presidente : 

Desembargadot' Adolpho Augusto Olyntho. 
I\Iombros : 

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

Dr. Henrique do .Magalhães Sales. 
Dr. Francisco Luiz da Veiga. 

Supplcntes: 
Dr. Bernardino Augusto de Lima. 
Dr. Camillo Augusto Maria de Britto. 

~onunisro~ão ntixta,, inctnnbidll ele estuclnr o fU'ojee!to elo cocli~o elo I•rocesso 
m•intinal e pro}lor as moelificações CJtle julgar uecessa1·ias 

Deputados : 
Dr. \Venceslau Braz Pereira Gomes. 
Dr. Jose Carneiro do Rezende. 
Dr. Cmnillo Soares de Moura Filho. 
Dr. ,José Monteiro Ribeiro Junqueira. 
Dr. Raul Penido. 

Senadores : 
Dr. Joaquim Alvares do Abreu o Silva. 
Commendador Antonio Martins Ferreim da Silva. 
Conselheiro Frederico Augusto Alvares da Silva. 

Conunissão •nixta, incuntbida de estucltu· e tn•opor os nteios ntais cou,•enientes 
ele ti\Zer ent})restilnos (t Iavout•a elo Estado 

Deputados: 
Dr. Francisco Mendes Pimentel. 
Dr. Augusto Clementino da Silva. 
Major Juvenal Coelho do Oliveira Penna. 

Senadores : 
Dr. João Gomes Róbollo Horta. 
Dr. Joaquim Antonio Dutra. 
Dr. Camillo Augusto .Maria de Britto. 

~ 

I 



7 

c01unlissão mixta, inctunbitla tle t•ever a lei n. IO:i, tle 2,1 tle jnllto tle l.S9-1~ 
sobre t•egilueuto ele custas e IH'O}Jor as nlodific:tções Jn•ccisas 

Deputados: 
Dr. Delfim Moreira da Costa Ribeiro. 
Dr. Josê Carneiro de Rezende. 
Major Juvenal Coelho de Oliveira Pcnna. 

Senadores : 
Dr'. Levindo Ferreira Lopes. 
Dr. Vir(J'ilio I\Iartins do Mello Franco. 
Commendador Joaquim Antonio Gomes da Silva. 

COMlVIISSOES ESPECIAES 
Couunissão encarreg:ula tlc pro1uovc•· :tCilUi:.,ição tlc livros I•:u•a a biblioHwca do 

· Congrc."iso · 

Dr. Augusto Clementino da Silva. 
Dr. Frrncisco Mendes Pimentel. 
Dr. Epaminondas Esteves Otton~. 

Conunissão CSJJCcial, inc1nnbicla tle estntlar c tlar )J:U'ccer sobre unt 1olbct.o aJJl'C• 
sentatlo }Jclo sr. ne}ntüttlo 'l'heopltilo JUarqncs, sob o titulo «Ent prol da: 
L:n•otu·a.» 

Coronel Theophilo Marques Ferreira. 
Dr. Leopoldo Correa. 
Dr., Francisco José Coelho do Moura. 

APANHAMENTO DE DEBATES 
Em cumprimento do disposto no n. 1 do artigo 22 do regimento interno, estabeleceu-

se hasta publica para o serviço stenographico relativo á terceira sessão ordinari<t, em 
1897, tendo sido apresentadas duas propostas pelos cidadãos Arthur. Rosembourg e Fran-
c'olino Camen, as quaes, abertas com as formalidades do estylo pelo sr. presidente da 
camara em 14 de setembro, nesta secretaria, onde se achavam reunidos os demais mem-
bros da commissão de policia, foram minuciosamente examinadas pelos mesmos que 
depois de conferenciarem entre si, acceitaram a do cidadão Arthur Rosembourg ú. ra~ão d~ 
0:0008000 mcnsaos, com o qual se firmou contracto em 15 do citado mez deixanào dtl ser 
acceita a do cidadão l<'rancolino Camen pela~ razões. exaradas no respectivo termo de 
abertura das propostas, que se acha transcrrpto no livro de contractos ás fls. W7 c 108. 

Existo uma motivada pelo fallecimento do exm.o sr. Padre Gustavo Teixeira Serrão, 
deputado eleito pela G: circumscripção eleitoral do Estado. 

Eleição 

Por acto do oxm.o sr. dr. Presidente do Estado, datado de 22 de junho, foi designad.() 
o dia 15 do agosto do corrente anno para se proceder á eleição na G: circumscripção elei-
toral do Estado, aum de preencher-se a vaga acima mencionada. 
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Licença 

Pelo parecer n. 101, do 20 de junho, da com1.nissão do ropresontn(:.ões, requerimentos, o 
petições, approvado em sessão de 23, foi concedida ao oxm. ~r. d?PULado ~r: Leopoldo ~o~·
rêa licença por dous mezos para tratamento do sua saude, conlonnc sohcttou em ofiiciO 
de 18 do referido mez, o pelo parecer n. 18,1, de 27 do julho, da mesma commissão, 
approvado em sessão de 30, foi egualmcnte concedida ao exm.o sr. deputado dr. llenvc-
nuto da Silveira Lobo licença não só para faltar aos trabalhos da presente sessão, como, 
para pormanecor fora do Estado, conformo solicitou em otlicio do 30 do junho. 

Secretaria 

Do accordo com a resolução n. 8 de I O de agosto do corrente anno, foi ro~tabolccida 
para o ofllcial encarregado do resumo dos debates o extracto das sessões durante as ses-
sões ordinarias o extraordinarias a gratiticação mensal de lOOSOOO, constante da resolução 
n. 5 de 8 de julho de 1893, tendo sido, tamhom, em virtude daquolla resolução, lllOllifi-
cada a tabolla de vencimentos dos respectivo~ empregados. • 

Por acto de 23 de Julho do corrente anno, foram concedidos pelo sr. presidente da 
camara noventa dias de licença, na forma da lei, conforme requereu, c em vista do attcs-
tado medico que apresentou, ao oflicial desta Secretaria cidadão João Baptista de Freitas 
que esteve em gozo da mesma até 21 de setembro, data em que reassumiu o exerci cio. 

Durante a sua ausoncia, foi llosignado pn,ra substituil-o o amanuonse da Secretaria, cidadão Joaquim Ildofonso Pinto Coelho. 
Por acto de 4 do julho, foram ogualmonto concedidos pelo sr. presidente da camara, 

conforme requereu e em vista do attcstado medtco apresentado, ao continuo cidadão Fran-
cisco José de :Araujo, noventa dias do licençtt p~tra 0 mos:n? 11m, achando-se no gozo da 
mesma ate 12 do agosto, data em que roassumm o oxorcww. 

Para substituil-o em sua auscncia, foi designado o servente, cidadão João Damasceno Pinto. 
Por neto de 5 de setembro, foram egualmontc concedidos, na forma da lei, polo sr. 

presidente tltt cnmara, novontit dias do licença para o mesmo 1im, segundo requereu o em 
vista do attestado medico quo :tprosentou, ao S!~rvonto desta secretaria, cidadão Honorio 
José das Noves, quo 9stcvo om l?o.zo da mesma desde 8 do citado mez até 21 do novembro, data em que roassumm o oxorctcJO. 

Continuam supprimidos á proporção que vagarem os legares de sub-diroctor, ele dous amanuenscs o do um servente. 
Segundo determina o § 3. 0 do artigo 21 do regimento interno, foi no.mcado em IG do 

setembro o sr. deputado dr. Sahino Barroso .Junior para occupar o lagar do Secretario 
da Camara, durante o intorvallo desta para a sessão seguinte, do cuja nomeação deu-se conhecimento ao governo do Estado, 

Uibliotltcca 

Por otTicio n. 'H, de 28 do novembro de l8D~l, solicitou-se do presidente do Estado a 
expedição de ordens aflm de ser recolhida ao Banco da Rcpublica a quantia elo 20:000i:OOO, 
constante da verba do n. 28, § l,o do art. 2.'' da lei n. ~lO, do 21 do julho do 1892, importan-
cia esta destinada a croação o manutenção da bihliotlwca annoxa à esta soorotarla, e por 
o!Il~io n. 1:~:~, do 12 do julho da l8~H, solicitou-se qo dr. So.crotari,? das Finanças a oxpe-
dlçao do ordens no mesmo sentido, relativamente a quantm do :J:OOO ,000, constante tia 
verba do n. 2~l, § I.o do art. 2.o da lei n. 63, do 25 !lo julho de 1893 . 

. Acha-se, pois, como so vó, recolhida uo Banco da Rcpuhlica a importancia do 2G:OOo;ooo 
d~stinada à bibliothoca, tendo sido nomeada om 20 ~lo junho do 1885 uma com missão e~po
Clal, ~omposta dos srs. deputados Augusto Cloment~no, l\lcndos Pimentel o Epaminondas 
Ottom, para, de accordo com a mosn, estudar os motos do fawr ac<tuii;ição do livros para a mesma. 

Em virtude tias moções apresentadas pelos srs. deputados João Pio e Camillo Pratos 
foram lançados na acta votos do posar pelo fallccimonto dos srs. dopntados comncl .JosÓ 
Felizardo Francl'ort tle Ahrou Bicalho, padre Gustavo Teixeira Scrrão llülllHior Carlos For~ 
reira Alves,o do D. Antonio Maria Corroa de Sá o 'Benevides, Bispo do' Maria nua. 

.\ 
1\ 
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Cougratulul.)ões 

Em 7 de agosto, foi approvada pela camara uma moção congratulando-se com a Patria 
pela reintegralisaç[O do territorio nacional, om virtude tht restituição dl\ Ilha da Trimlaue. 

J<'nsão 

Durante o poriouo legislativo, reuniram-se as U.uas camaras em congresso : Em 
17 Lle junho para a sessão solemno tle installaçtlo i orn Hl, 2,1 o 25 de agosto para resol-
ver sobre o veto opposto pelo exm. sr:- tlr .. ~resit~ento do Estado ao proje~to de lei n. 24, de 5 
de agosto do corrente anno,rcferente a log1tnnaçttO e posso de terras, c, íuuümente,e,n 17 do 
setembro para o encerramento dos trabalhos. 

Sessões 

5 u 

De 13 ue junho a lü de setembro houve 73 sessões na Camara dos srs. D3putados, 

assim discriminadas : 
Em junho: Preparatorias nos tlias 13, 14, 15, Hi o l7 ................ : .. ....................... . 

Ordinarias nos dias 18, lU, 20, 22, ;~3, 25, 2ü o 27 .............................. .. 14 

Em setembro : Ortlimu·ia~ nos dias l, ~~. :3, •1, 5, 8, U, lO, 11, 12, 14, 15 c lü., ........•.......•.•.• 

')~ -<> 

21 

13 

73 

Em julho: Ortlinarias úos dias 1, ;~, 3, 4, ü, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 27, 28, ;~\l o 30 ........................................................... . 

Em agosto : · OrLlinarias nos dias :1, 4, 5, ü, 7, 8, 10, ll, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 
72~l o :H •.•••....••••••.••••....•. • •. • ••. • •. · .•• • •• • .• • •.••••••••• • • • • ·• • •• • • • 

• 
CORRE::;PONDENCIA OFFICIAL 

Fornm expedidos pellt Canuu·a dos Sl'S. Deputados no corrente. l\nno : 

omdos 

AO SBNAilO 

N. GO. Do H do junho, commtmicltmlo n?lo haver nume1'0 legal para a instullação do 

Congrcs~o i N. ül. De lG do mesmo mez, communicantlo ja havo1' numero legal par<t a installação 

do Cong:t•osso i N. n:2. Do lO <lo mesmo moz., communieanüo l\ rooloiçtí.o U.os membros da Mesa· 
N. G:.l. Do ~5 do mesmo mez., comnnwictwdo tt eleição dos membros do Tribuhal os-

:pecin,l o bem assim a dos da eommissrio julgadortt nos concursos de IWtgistt•ados · 
N. ü,L Do :23 üo mesmo moz, tmnsmittindo a proposição n. 44, tornando o~tonsivo no 

estabelecimento do instrneçfio, dirigido polos Saleshwos, na ciLlado do Tiradentes o auxilio 
auetorizado pollt lei n. 43, de :22 de nHÜO do 1893 i ' . N. l\5. Do :2G do mesmo mcz, propondo a nomeaçilo do uma commissão mixta para o 
íim. do ap1·osentar um projcct.o _modillcativo da ~ci n. 105, do ;~,1 do julho de ImH, sobro 
rcgunonto de custas i c comnmntctwdo lt nomeaçao dos membros quo üovcm fazer parto da 
rel"orida commissllú i , N. Gil. Do i.lfl do mesmo mez, communicando a rejeiçuo do projecto, remettiüo a esta 
C<_un:tra om 18\J.l, :;oh n. ,H, ctne ttnctoriz<Wlt o governo tt eont'orit' promios aos juizos do 
Llll'Ol to ; · · 

S. C.--~2 

\~ 
' 
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N. ü7. Do 2 do julho, transmittinuo a proposição do lei sob n. 45, croando cadeira1 
de instrucção primaria; . ' . t l u' 

fi 
f 

J ~.· 

N. ü8. De G do mesmo mez, transmittindo .a p_roposiçilo do lei sob n. 4G, 1son anc o ~ 
c ualquor imposto cstadoal as machinas pm:a? 1abrJCo, do 1n:o~uctos lacteos; ·~ 1 

N. 60, Do oito do "'""'' "'"'• tcan,.mttmdo a pcopoe<çao soh n, ·17, oonocdomlo h conç·t ao dosembat'"nuor Amador Alves da S1lva; · 
N. '10. Da mes1'na data, communicando a approva<;ão tl:t indica<;ão do sr. deputado \V eu- . 

coslau Draz; . . . . , j'! 
N 71. Do ü do meww mez, romottondo a proposição do lo1 sob 11. '18, dotormmando ~ 

1 
gm·au'tta do j ucos oonoediún pela !oi n. 75, do 20 do .i ui h o <lo 1803, <'o lo ti YO a B. F. út I ! Barra do .Joqui tibà; 

N. 72. Da mesma data, propondo a nom~a<;ão .!lo uma commissão n~ixta, com o 1im ~o . , 
ehborar um projocto conecmento a omprostunos a Iavam·a; o commumcando a nomoaça~ ú~s momb<·os qtio dovom lhzm· Da<-te <lo M<>!'ida oonnni"U~; . _ . 

N. n. Do 10 do mesmo mez, transnuttmdo as pPoposJr,,oes do l01s sob ns. 4a, 50 o vi, 
as duas ultimas :.wompm~hadas do documento;,;, !t primoil:a, tratando da prohihi<;ilo do con-
cessão o venda do lotenas ; :t segunda, auctot'!Zando a mnovação do contracto colobrad<• 
com a companhitt E. F. do Porto Novo do Cunha ao Wo l'arclo; o a toJ•coira, concodondó 
privilegio para a construc<;rto do uma E. F. quo ligue as cidades do Loopoldina c t;, Joã\' 
Nopomucono; c devolvendo acompanhad:t do emendas a proposiçli.o n. 57, sobro nucleo> coloniaos: 

N. 7•1: Da mesma data, transmittindo copia autlwntica da mensagem di!·igida ao COJt-"l'osso pelo presidente do Estado; . 

b N. 75. Do 13 do mesmo mez, ?Ommuni?ando quo, não tendo so1l'rido altcl'ar.~rro algunu 0 
projocto n. G7, do Sonado,auctorrzaudo a mnova<;ão do contJ·acto colclJrado com a compa~ nhia E. F . .1\Iuzambinho, foi romottido á sanc<;ão, sob n. 21 ; · 

N. 7ü. Do lG do. mesmo moz, tmnsmittindo a proposiçfto elo lei sob 11. 5:~, concodond(' 
licon<;a aos tabolliãos das comarcas do Patrocínio o Saharà, acompanhada dos documento~ rospoctivos ; · , 

N. 77. Do 17 do mosmo moz, transmittindo a proposi<;fio do loi sob 11. G:l, auto1·i~andq 0 
"OVeJ•no a eoncodor privilegio a Francisco Gonçalvo,; ltocl!·ignos Similo para o ostaboloci~ mo~lto de Uzinas 11os tülTonos dovolutos nos nmniciilios !lo Sabtu·à, Caothó o Santa Luzia. 

N. 7il. De :2:!- elo mesmo moz, trnnsmit.tiiHlo as lll'oposir;õos sob ns. G-1, 5G o 5fi, <t JH'i~ 
meim tratando da construcr;ão da E. F. do Gan!laroll:t; a segunrla, discJ•ilninando as divisa~ 
dos di'strictos do Sm1ta lUta da Ibitirlü_ca, munic~pio t!o•llm·bnceua, o Concoi<;ilo da Ihitipoea, 
município do Lima Duarte, o a torco1ra, auctol'lZ:tll!lo o govoJ•no a l'nzor opora<;ilos do Cl'o-
uito para as coustt·uc~õos das estradas .c!~ forro, j:'t aut,,riz<~das, o cor.nmunienndo quo: 
tendo a Camam se conloematlo com a tlccisao do Sonaclu sohr·o n lH'opo:>u.~ão u. j(j do 1H9'i 
auctorizaudo o govor·no a reoJ'ganizat· a socrotaritt da agl'icultur·a,o romottou à sanc~~rro, S!;l\ 11. 22; . . 

N. 7a. Do 2:3 do mosm? moz, commuu!cautlo a.rojoir;ão da proposic,,ã_o n. 70, do Souado; 
ereando um Ioga!' do contmuo ua Junta Conunorcml o llHn·cando voncunentos dos rospo-etivos ompJ·ogaclos ; . ~ 

N. 80. D:t mesma data, transmittindo copia authontica tla proposir;fío desta C:unam on• 
viada ao Senado, soh n. :2~, que altor;t as Iois ns. '11, tlo :l do agosto do 18a:2 o 77, do IH c1J uozombro do l8a:l ; . ' 

N. 81. Do :28 do I.nos.mo mez, tr·ansmittintlo as Jll'OJlOSi<;õcK :-::oh ns. G7 o Gi-l, aqnol!ai 
concorlentlo .GO ~I' do ~HJ.llHlo das ~mstas ai'l'ceat·laclus pelo Estar! o aos juizos do tliPoito, rn·o1 
mo toro.< da .1 H< bça o .I""" sn l"t< tu tos, o os 1>, tmtand" do <nM<·ioula no I" te<·na '" <lo G )'· mnasio 1\linoiro ; 

N. B·2. Do 2D do mesmo moz, kmsmittinrlo as IH'OJHlsi<;oo:,; ,;oh ns. GD o fiO, H!JUolia, con. 
ccrlondo um anuo !lo liconr;a ao nmann<)nso l'odl'o Soar·os, o esta, ostalwloeondo o on:sin!; 
agr·icol;t no Estado; o tlovo!vontlo o pl'ojeeto n. na, .oloviuHlo os vencimonto:c; elo ollieial !lo 
gabinete da prositloncia, acompanhado do uma emenda oll'oJ·ecicla pob C:tmal'a · , 

N. fl:l. Do :30 !lo mesmo 1nez, eommunicando quo subiu ú sanc<;:1o, :;;oh n. ~:l a rn·opo~ 
siçfio n. ~I, do Senado, ![Uo ostaboleco nova talJolla elo vencimentos para os c 1 ;1 pro"a!io~ da ltola<;ao. b 

· . N. ":'· Do -1 do «gO<I<>, t"u«m il, ti'" i<> ''" !«'<> !><>sicoos '"h '"· I) 1, 02, 1): :, IH o 1;;; " I«' i_ 
mon·a, lixando a Jo_rça publrea !lo E~t;ttlo pam 18!)!; _;t sognnrla, auctrJl'izawlo o gr;vot'llo :~ de~tJOndoJ· a quantia do ::0:000), J>m·a lltclhf!I'~tr a lJJh.lto~hoca !lo Tl'ibunal da ltoln<;ão; a to!'.: ceu·:~, con.cotlondo u.m_anno d? liconr;a a.o .Jlll.z _elo dn·o1to do Caothó; a qnal'ta, <lce!nranclo' 
applicavcls aos oscrr':'aes ~lo_Estaclo :~s <llSIJOstr;oos da !oi n. !:lO, tio 17 do julho r lo lHas, 

0 

a 
qumta, an.n~llantlo tltsp~lSL<;~os d?~·l?IS IH'omul~ada;; pela emnar·a municipal do Alvinopolis,: 
As proposJ<;oos sob ns. bl, G.l o ü<.> lomm acompanhadas rio tlocnmouto:>; 

1 



1t 

N. 85. De 5 do mesmo mcz, devolvendo, acompanhada das emen(las oJTerecidas pelo 
senado, a proposiç;\o n. ':2-7, de 18\)5, por terem sillo approvadas algumas emenllas e re-
jeitadas as domais i 
· N. 8G. Da mesma dat:t, communicando que, tendo sido rejeitada a emenda unica 
oiTcrccidn pelo senado ;\ propoHiçilo n. o:;>,, de 18\H, sobre legitimação do torras, foi 
remettida. ú s:uH'çiio soh n. 24 ; 

N. 87. !lo 6 do mesmo mez, transmittindo a proposiçi\o sob n. GG, mouiflcnndo a lei 
n. 112 uc ~:3 do julho de 1~\H, que tmta <la organisa<;ào da força policial; o communi-
cando 'que V)]li\o a c:unara se conformado com <t uecisf\o do senauo sobre a proposição n. 
36, de 18\JG, rdatin. á dosohstrucc;ào do rio Paracatú, remetteu-a á sancção, sob 
numero 25 · 

N, 88. 'De 8 do mesmo mez, tnw.smittindo as proposições soll ns. 67 o G8, a primeira. 
annullando o privilegio concedido pela cnmara municipal de Ubcralm a Joaquim Velloso 
do Rezende e a segunda auctol'iznndo o governo a dospendct• n. quantia nocossaria para 
eri"il' na cidade rlc :\linas, unm estatua <tO general Gomes Carneiro, acompanhada dos 
doc"un~entos o communicn tHlo quo foi rcmettiLla á sanc<;ào sob n. 2G a pt•oposição do 
senado, que' trat[t tlo JWOenchimonto do vagn.s que si ahrirom no mesmo sénado; 

N. 8\J. De 18 <lo mesmo mcz, remettondo os documentos quo sct·viram de base á 111'0-
posi<;iio n. 5\l, dos te armo i . . . 

N. !lO. !lo 12 do mesmo moz, sohcttando os documentos quo set·vn·am de base ao 
parecer n. :2, de 2G de junho do 18\JG.; . . _ , 

N. \Jl. Da mcsnut data, transnnttmdo as lll:OJ?OSI!ocs sob ns. Gü, 70, 71, 72 e 73, a 
Primeira anctot·izando o governo a conceder pr~v!leg10 pn.m unHL estr~t~a do rerro da 
Saúdo n. s. Domingos do Pt·ata; a scgunün. auctortzctndo o governo a mothllcar o traçado d\ Estrada de Feno de .Juiz de Fora à .Jacutingn.; <L terceit·a. auctorizando o governo a 
p~·orogar por oito meze.s o pra.zo eonccüid_o á companhia Estrada do ~ot'l'O Oeste do l\Iinas, 
pam cntt·c~m· ao tm!ogo o mmt~ do P1~anguy i a quarta, auctortsando o. govomo .a 
conceder hcen<;a lH\l'<t a cxplorac;ao tl:t ll11C<t nos toncnos dovolutos, e a qumta auctort-
sando o govomo a subsicliar, annualmcnte, n. camara municipal do l\Iar d'Hespanlla 
com a quantia de 5:000:.000 pam lll!lan~Jtonçilo do coll~gio. da roroyitln. cidade;. _ 

N. \J2. Da mesma data, commumwndo que sulnu tt sancçao a propostçao n. 43, do 
1805, declarando liVl'o de imposto, pelo prazo ·de 5 annos, a exportação de aguas 
mineraes; N. o:.l. Do 13 do mesmo mcz, communicando a t•cjcição da pt•oposição n. 55, do 1895, 
do senado, Jü·mrmdo a permancncia do Externato do Gynmasio l\linciro em Ouro 
Preto i 

N. !)3 A. Do 14 do mesmo moz, communicando quo sulJiu tt sancç:to, sob n. 28, a 
proposiçào n. 56, de 18(:6, auctcll'i:mndo o governo a iazcr opol'ações de credito para 

. occorTct• ús despesas com as ostt·adas do feno auctorisadas })elas leis ns. 135, 138 e i39, 
de 20 do julho üc 1890 i 

N. 9-1. De l7 do mesmo mez, transmittindo as proposições sob ns. 74, 75 e 76; a 
primcit•a auctorisando o govcl'!1o a aln·ir um oeedito supplcmcntar na importancia do 
5588(t~7 ; a segunda trnnsl'orinüo o convet·tcnüo cadeiras de instrucçrro primaria o a 
terceira mantendo as duas c~ulciras do instl•ucção primaria na colonia indigona do Itam-
bacury, sondo a ele n. 7,1 acomrmnha1la de documentos; · 

.N_. ü5. ~po 18 do mesmo mef:, communicando quo su.biu à sancção,' sob n. 2\l, a pro-
po:nçao n. '', elo sonaL~o, auctortsamlo o govemo a auxtlinr com n. quantia do 80:000$000 
ú construeçilo chs o11lctnas daR escolas de D. Bosco, na Cachoeira do Campo o corn a do 
20:000:\\000 a conclusfto d1ts obras da casa salei'Jiana mt ·Ponto Nova · ' 

N. üü. Do l \.l do mesmo moz, transmitt.il:do a pruposiçl\o sob r{. 77, ém;ando a receita 
o flxantlo lt despesa üo Estado pal'tt o cxet•ctcto do l8<J7 i 

N. ü7. Do :zl do mesmo moz, communicantlo n. rqjei1,:to dn. }_Woposi,;rio n. 7,1 do se-
nado, relativ<t à clegihiliüaüo de prol'cssol'es lllihlicos de ensino sccunlltwio par~t cargos 
municip·aos ; 

N. U8. D<t mesma ela ta, transmittin1lo a pl'OIJoíliçüo n. 78, isentando do pagamento 
de juros os exactorcs puhlicos, acompanhada dos documentos ; 

N, ü9. De 2Z do mesmo moz, romottonclo as proposições soh ns. 7\l o 80 · a pt•imeira 
auctorisnmlo o governo a dcspcntlet•pela. Vel'ha. - obras publicas - a. <tuanti'a noccssaria 
para a conclus~to das oht•as elo e(lificio da Acaclemia do Commorcio de .Juiz do Fúra, e a 
scgundtt auctorisando o govemo ·~ mandar l'azct• os estudos das condic,~ôos ospeciaes da. 
zona da matta, victima(l:t llOl' molcstias infecto-contagiosas; 

N. 100. Do 2·1 do mesmo mcz, trnnsmittindo a proposição soh n. 30, acomvanhadtt de 
uocumcntos, auctorisando a innovaçrio do contracto celebrado com o Dancei' Inicin,dol' do 
l\[elllommcntos IJara a construcc;úo da E:>traüa do Ferro de João Gomos á Pimnga ; 
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N. 101. Da mesma data, communic:ando quo foi romettida ú sanct,~ão sob n. :lO a 
preposição n. 55, do 18!.JG, estabelecendo as divisas dos districtos do Santa Rita da Ibitipoca 
o Conceição da Ibitipoca ; 

N. 102. De 2G do mesmo mez, transmittindo sois documentos relativos ús pro-
posiç,ões ns. 54, I O, 1, 37 e 0, todas rola ti v as a estradas do forro; 

N. 103. Da mesma data, dovolvon,lo a proposição n. \JG, do senado, acompanhada do 
uma emenda, o1TorociJ.a pela camara, com os documentos quo lho serviram do 
base; 

N. 10:1. Do ~8 do mesmo mez, transrnittindo a proposição sob n. 8:~, o documentos, 
concedendo tros armes do licença ao escrivão do orphams da comarca do !'ouso Alto, 
Joflo Guilherme Ferreira !lo Castro, e communicando (JUO subiu á sancção sob n. 31 a 
proposição n. 78, do senado, subvoncionamlo com 20:000$000 o curso annoxo ~t Escola 
de minas; 

N. 105. Do 28 do mesmo moz, transmittindo com documentos a proposição n. 83, 
declar·ando nullos os actos praticados pela camara municipal do Turvo; 

N. 100. Do 2\J do mesmo mez, trammittindo a proposiçóo sob n. 8·1, determinando 
a epocha om que dovom ser feitas as oloiçõo::; municipaos o contendo outras disposições 
sobro eleições ; 

N. 107. Da mesma data, trnnsmittindo, acompanhada do documentos, n proposição 
sob n. 8G, auctorisando o governo a ilm?var o cor~tracto celebrado com a companhia 
Viação Ferrou Sapucahy e elovando o carntal garantido; 

N. 108. Do 31 do mosmo moz, romettondo, acompanlmda do documentos, a proposi-
ção sob n. SG, auctorisando o governo a irmovar o contracto cclolmtdo com a companhia 
Estrada de Forro Oeste do Minas_. tornando extensiva a gnrantia do juros do capital do 
2,4\J~:080~~~75 gasto na construcçao do tl'echo entro a ostaç;lo do S. Francisco o a llaaa do 
Puraopoba; 

N. 10\J. Da mesma data, comrnunicando rJuo surJiu á sancçuo, soh n. :r~, a proposição 
n. GI, fixando a força pdlica do Estall~ J!ara o oxorcicio elo 1807; 

N. 110. Do 1: do sdomhro, transnuttmdo a t•cprosentac;ão e docmnontos da camara 
municipal do Cm·vollo, relativos ao auxilio solicitado para a conclusão da canalisar;ão 
dagua potavol para ar!liOila cidade ; , , . _ 

N. !li. Da mesma data, transnuttmr1o a proposrçao soh n. 87, croantlo dois Gy-
mnasios, um orn Diamantina o outro om Pouso Alegro, o supprimindo as escolas normacs 
existentes nossas cidades ; 

N. 112. Da mesma ~<\ta, transmittindo a rn:opo~ição sob n. 88, nuctorizando o governo 
a innovar o contl'acto lorto com a companl11a hstratla do Forro l\Iuzamhinho para a 
consttuc:ç~o do prolongamento do ramal for:roo da Campanl.m :~tô o rio Sapucahy ; 

N. 11:3. De 2 do mesmo moz, c<:mmunrcando quo subm a sancc;ão, sob n. :J:J, a pro-
posição n. UI, da camara, auctorrzando o gover·no a subsidiar armualmonto com a 
quantia do 5:000S000 ao collogio do iustrucção primaria o secundaria do l\Iar d'Hos-
panha; 

N. 114. Da mesma data, enviando a proposição sob n. 8\J transferindo e convertendo 
cadeiras primarias ; ' 

N. 115. Da mesma data, dovolvonclo com os documentos a propo~ição n. fll, do sena-
do, acompunhada do uma omonda oll'orocida pela cantara., relativa it Iicouça a diversos 
fun~cionarios do justiça o á professora da cidudo do Serro, d. Chrh,;tina Amolía do 
Querroga; 

N. -l!G. Do 3 do mesmo moz, romottondo a roprosontação dn cantara municipal do 
Po<;os do Caldas, solicitando providencias do Congresso no sontic.lo elo melhorar as con-
dições sanitarias do local onde tom sódo a referida villa ; . . _ 

N. 117. Da mesma (lata comnmuicando quo tendo a camara conürm:J do sua domsno 
anterior, relativa á proposiçiTo n. 27, do 18\JÕJ et~eando o cargo do delegado auxiliar do 
chefe do policia, a remottou á sancc;:~o, sob n .':H ; 

N. 118. Ila mesma data, transmittindo as proposições sob us. UO, DI, 02 o o:l, a pri-
meit·a auctorisando a fundação do charqueadas no Estado ; a segunda auctorisawlo o go-
verno a relevar aos colonos dos uucloos coloniaes- S. João d'El-Itüy, ltodt•igo Silva o 
Maria Custodia, da divid:t dos mesmos para com o Estado; a tercoir;t equiparando os ven-
cimentos da professora !la escola primaria denominada- Francisca Botelho - aos dos 
professores das escolas urbanas; o a (lUarttt auctorizando o governo a garantir juros 
aos capitaes gastos na fundação o custeio do colonias agrícolas o pecuaritts no 
Estado; 

N. 1 1\J. Do 4 do mos mo moz, transmittindo a proposição solJ n. Ü·l, ttuctorizando 
o governo ri in novar o contracto colo brado com o dr. ,J o só Alexandre do l\!oum 
Costa ; 
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N. 120. Do 5 do mesmo mez, communicando que subiram á sancção, sob n. 35, a 
proposic;ã? n. 75, do se!utdo, auctorizando o governo a construir lll!la est~·aua de !'erro 
que, partlndo da Estaçao do Prados, na Estrada do Ferro Oeste de Mmas, va ontroncar-se 
na estrada do ferro que liga Bello Horisonte à linha Oeste de Minas ; e sob n. 3G 
a proposição n. 74, da camara, auctorizando a abertura de croditos supple-

. mentaros · 
N. td. Da mesma data, transmittindo as proposições sob ns. 95 e 9G, aquella trans-

feriwlo o instituto agronomioo de Itabira para as proximidades da nova Capital, e esta, 
acompaniHlÜ<t do documentos, concedendo um auxilio de lO:OüOSOOO á Santa Casa da ci-
dade do Passos ; . 

N. I~Z2. Do 8 <lo mesmo mcz, devolvendo a proposiçfí.o sob n. GO, de 18\JG, sobre a 
organisaçflo elo ensino prolissional rn:il!lario, acompanhada das emendas do senado, visto 
terem sido approvadas algumas e rq)OJtadas outras ; 

N. 12él. Da mesma data, commuuicando quo subiu à sancção, sob n. 37, a proposição 
n. 58 do 1891i, quo ti·ata de matricula no Internato do nymnasio Mineiro; 

N'. 124. Da mesma data., romettendo as proposições sob ns. 97 e 98 ; a primeira de-
terminando a tám quo se dovo dar pam o pagamento <lo imposto de exportação referente 
ao toucinho banha e fumo ; o a segunda acompanhada do documentos, concedendo 
licença ao t'enonte Catito e ao juiz do direito da comarca de Cataguazes, dr. Jose Fer-
nandes Tonos ; 

N. 125. Do U do mesmo moz, devolvendo, acompanhada das emendas do senallo, a pro-
posir;ão n. 't7, ore;anclo a. receita o Jlxar~d~J a despesa para o exercício do 1807, visto terem 
sido appr·ovüdas algumas cmenda'l o ro.)el tadas outras ; . 

N. 12G. Da, mesma data, pl'Opondo a'-> senado a nomeação do uma commissão nuxta, 
em virtu<le do uma indicaçfío do sr. deputado \Venooslau Braz para o 11m de estudar o 
projocto do codigo do processo civil o criminal ; e cc.,mmunicanllO a nomeação dos mem-
bro:., desta camara quo devem fazer parto da rol'erida commissão; 

N. 1~27. Ih mesma <lata, communicando quo suhiu á sancc;ão, sob n. 38, a p1·oposição 
n. 70, do Wü!i, auctorizando o goYonw' [t modi1icar o tmc;aclo da Estrada elo Forro do Juiz 
de Fom à Jacuting:t : 

N. 1:~8. Do lO do mesmo moz, devolvendo a proposição n. 35, de HlU\ croantlo uma 
caixa cconomica, do Estado, acompanhada das emenllas do senado rejeitadas pela 
camal'a · 

N. li,D. Da mesmtt data, devolvendo a proposição soll n. 79, do Senado, visto tor a C a-
mara conJlrm:ulo SU[t decisão, relativamente às omomlas por olla oll'orocielas sol)ro au-
gmonto do vencimentos do thosonreiro da Secretaria elas Finanças. ' 

N. t:lO. Da mesma clnt:.t, tmnsmittindo as proposições soh ns. U'J o 100, aquella aucto-
riznnclo o governo a entrar om accôrdo com a. companhia E. F. Leopoltlina, atim do por 
ella ser construída a variante do quo trata a lei n. I:3G, do 20 llo julho do 1805, e esta tt 
contractar o prolongamento da E. l<'. do Dollo liorisonto ú Gonçnlvo~ Ferreira, da cidade do 
Itapocorica à da Formiga, o dovolvondo a proposição n. 'JO sobro a E. F. üa Samlo a S. Do-
mingos do Prata, acompanhada das omondas do Sonadc, visto torom sido rejeitadas ;LS, de 
ns. 2 o ~ ' 

.N_~ J:JJ. De 11 do mesmo mo.z, COltll1llll1iC~ll1<lO CJUO I'Olllotten à sanc<;fio sob 11. 3\J (\ pro-
Jl0Sl9ao n. S:~, do Son~>.do, auctor1snndo o governo a contractar n coustr·uc<;fío da E. F. que 
pnrtmdo.,~o Bom l{otu·o, na E. F. EsJ~il'ito Santo o l\Iinns, vit à Bm·m Long<1. ' 

N. !.>:~ .. Dn mesma .data, transnuttindo a proposic;ilo sob n. 101, abrindo ao Presidente 
do Estado <ltversos crcchtos supp1emontares, na impcrtancia do 17:74G.~288. 

N. t:n. Da mosm:. data, comm uuicanuo a rqj oiçüo do proj o c to n. 02, do Senado, de 
1805, quo trata do poeulio legal. 

N. 1:H. Ilo .l;?,<.lo mesmo moz, comnm!tictmdo a l'o.i.oi<;ão do projocto n. 35, do Senado, 
concedendo ttUX!llo do :20:000; ao gymnasw do norte, lunclmlo om Diamantina. 

N. til;). Da m~smn data, communicando qn? subiu ú snncção soh n. :10 o projocto n. SG 
do Senado, andot'JS:tnLlo o governo a contralur um omprostimo oxtomo ate á somma de · 
sessenta e cinco milhões do francos. 

N. 1:3íi: Da mesma data, dov<~lvondo. a proposição n. 78, de 18\JG, isentando do paga-
monto elo .Juros os oxactoros pubhcos existentes ate 1895, visto tor sido rejeitada a emenda 
n. 2, oll'erecida polo Sonatlo. · 

N. !él7 .. Da .mosin:t data, dovolVOill~O a proposição n. 79, do 18\JG, acompanhada das 
emendas oflül'OcJdas polo Senado, auctol'Jzando o govomo a concluir a Academia de Com-
mareio do .Juiz do Fora, visto tor sido approvada somonto a emenda n. 1. · 

N. 1;ls. Do 1,1 do mesmo moz, devolvendo a proposição n. 8,1 de .189G sobro oloíc;ões 
muuicipaos, por torom sido rejeitadas todas as emendas do Sem~do, com' cxco}1çilo da de 
ll. l. 
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N. 130. Da mesma <lata, communicando _que su!Jira.m à sancção sob ns. ·!I, ~12 0 43 as 
proposiçMs ns. 77 c 80, de 180G, c 41 de l80;J ; a pmnerra sobro orçamento para lHD7; a 
segunda sobro saneamento da zona <la matta; e a terceira sobre creação <lo escolas no-
cturnas · 

N. 1;10, De 15 do mesmo mez, communicando que subiram á sanc1,~fio sob ns. 44 45 ,lG 
c 47 as proposições ns. GO, 50, 75 c 4\J; ~ primeira sobro .ensino rn·o!issional ; a sc;gu;Hla 
sobro E. F. do Porto Novo do Cunha ao R10 Pardo; a tercen·<t sobre trans!'erencia 0 con-
VO!'São de cadeiras primarias ; o a quarta proltibindo '} concessão o venda do loterias no 
Estado; o quo foi romottitlo a. ... sanc_ção sob n. 4fl o pro,Jocto 11. 83, do Senado, sol;rc a E. F. 
<lo Theophilo Ottoní a S .. João 1.3aptlsta. 

N. 1~11. Da mesma data, tmnsmittindo a proposição de lei sob u. 10:~, croando trans-
ferindo o convertendo cadeiras de instrucção primaria. ' 

N. !4.2. De Hi do mesmo moz, commuuicantlo que foi designado o dia 17 de setembro 
do lH0G para o encerramento do Congresso mineiro. 

N. 1,13. Da mesma data, communicando a rejoil,'ão do projecto u. G8, do Senado, revo-
gando os arts. 2. 0 o il.o da lei n. 2, de 14 de setembro do l8Dl. 

N. 14·!. Da mesma data, communicando <!UO subiram iL sancç~io sob ns. 40, GO 51 0 52 
as proposições ns. 70, GO o 0fl, do 180G, e a de n. :35 de 1805; a primeira sobre 1\c1ulernia 
de CommoJ•cio de .Juiz do Fora ; :t segunda sobro E. F. da s~mdc a S. Domingos do Prata· 
a terceira. sohre licença ao juiz de direito de C;ttaguazos, dl' .. Jose Fernandes Tonos . 0 ~ quarta sobro caixa economica do Estado. ' 

AO GOVElt:NO 

N. 75. Do 10 do novomhro do lH05, ao <lirector dn. Imprensa OHicial, l'onwttciHlo 0 rto-
latorio c Synopso dos trabalhos da Camara o requisiümdo a impressão do duzentos exem-
plares· pam uso da Secretaria. 

N. 70. De 25 do mesmo mez, ao Sccretal'io das Finanças, requisitando pagamento do 
contas do oxpedionto da Camara. . . , 

N. 77. De ilO do mesmo moz, ao mesmo, cnvHtnllo a tolha do pagamento dos emprega-
dos da Secretaria. 

N. 78. Do o do dozemlJJ'o, n,o diroctor <la Imprensa Ollioial, requisitando 50 exemplares 
das leis de lH'Jl o 1805, para uso dos srs. Deputados. 

N. 70. De 7 do mesmo moz, ao mesmo, confirmando a roq_uisição feita no ollicio n. 75 
0 requisitando mais a imprcssf10 do 100 oxomplarc:> do rclatorw e synop,;e, perfazendo as-
sim o numero do 300. 

N. 80. De 12 do mesmo moz, ao diroctor da S~crotnyia ~a ~~gl'icultma, romettor.do 20 
volumes dos annacs dos trabalhos da Camara, relativos a primeira scssflO da segunda le-
gislatura. . , . . . 

N. 81. Da mesma data, ao dtrectol' ~la Impr~nsa O!ltcml, roqmsltando a oncatlornação 
de 2 volumes de aunacs do Scnauo; 2 ditos da Camari\; 2 mensagens; H volumes dos rola-
torios dos Sccrotarios de Estado ; l dito do rolatorio do ~Iiuistro do Viaçfio o 1 dito do ba-
lanços o tabollas das Finanças. 

N. 82. De :n do mesmo moz, ao dil'cctor da Socretal'ia das Finanças, enviando a folha 
de pagamento dos cm.prc:pllos destt~ Sccr~tm'ia. , . 

N. 83. Do li de puwu·o do 180(,, ao du·ector da Imprensa Olhem!, aocusanuo o recebi-
mento do 25 oxemvlai·os das leis do 1805; doclrmmclo sct' osso numero insnllicionto ; pedin-
do mais 40 exemplares das rol'el'idüs leis o requisitando us collccçõos do l8D.t. 

N. 8'1. ))c 31 do mesmo mcz, ao dircctor da Scord.tu•in, das Finmtça~, enviando a folha 
de pagamento dos empregados desta Secretaria. . . 

N. 85. De I:l do fevereiro, ao Secretario das Finanças, ret(U!Sttando IJagamcnto do con-
' tas do oxpodionto da Camara. . . . . 

N. 8G. Do 22llo mesmo moz, ao SecretariO df. AgriCultura, lJüdmdo provuloncias no sen-
tido de ser o edi1icio do Congresso examinado por um cngonl:Olro, aJim de serem feitos ro-
pal'OS neccss'arios o inadiavois. 

N. 87. De 20 do mesmo mez, ao tliroctor da Secretaria das Finanças, enviando a folha 
do parramcnto dos empregados desta Secretaria. 

N~ 8í:l. De :li do março, ao mcsrno, enviando a folha do pagamento dos omprerrados 
desta Secretaria. . "' 

N. 80. Do li! do abril, ao diroctor da Imprensa Ollicial, rcmettcwlo pal'a serem enca-
dernadas ·1 collecçõos de leis ; l volume da '« Revista Geral » dos tt•almlhos da Capital· 0 4.o trimestre do « :\linas Geracs »do 1802 o a collccção do <' Dial'io Olllcial >>do 18\l::í. ' 
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N. uo. Do 30 do mesmo mez, ao diroctor da Secretario das Finanças, enviando a folha 
do pagamento dos empregados desta Secretaria. 

N. Ul. De :~1 do maio, ao Secretario d:t Agricultura, solicitando reparos no edificio do 
Con rrrosso. . N. D2. De Lo do ,junho, ao director da Secretaria das Finanças, enviando a folha de 
pagamento dos empregados da Secretaria. · 

N. 03. Do H do mesmo mez, ao Secretario do Interior, oommunicando nrío haver nu-
moro legal para a installação do Congre;;so ; . 

N. \:l-1. De 15 do mesmo mez, ao mesmo, communicando o fallecimento do Lleputado 
padre GustaYo Teixeira Senão ; 

N. U5. De lG do mesmo moz, ao mesmo, romettondo uma relação dos deputados pro-
sentes, pela l[Unl so voritica haver, 1m camara, numero legal pam a in~tallação do Congt•osso; 

N. UG. De 17 do mesmo mez, ao Presidente do Estado, communieando l[Ue nesta data 
terá lorrnr a installação do Congresso ; 

N. "'rn. De 22 do mesmo mez, ao Diroctor da Imprensa OJilcial, solicitando a remossn, 
diaria de 50 ns. do « l\linas Goraes »,para serem. ~listl'ilmidos pelos srs. Deputados; 

N. us. Do ~5 do mesmo mez, ao mesmo, requisitando 20 volumes das leis de l8\J5 pam 
uso dos srs. Deputados ; 

N. D9. De 27 do mesmo mez, ao Socretat•io do Intol'ior, solicitando coyia dos netos lo-
gishtivos soht•o as divisas dos municípios do Bmnbuhy, Piumhy o do districto do S. Roque; 

' 'N. 106. Da mesma data, ao mesmo, ~nvim_:do um oJl.icio. da _caJ~J:u•a municipal do Ouro 
Fino reclamando provido:J.cws contra a mvasao do torrJtorw llll!!en·o por parto Jo :wcto-
rid·1Jes judiciarias do Estado do S. Paulo ; , 

'~- 101. De 30 elo mesmo mez, ao diroctor da Secretarin, das Finanças, enviando a fo-
lho de pagamento dos empregados da Secretaria; 

N. 102. De :~ do julho, ao Directot• da Imprensa Ollicial, retJUisitando 20 exemplares da 
mensagem presidencial para uso dos srs. Deputados ; 

N. lo:!. De :l do mesmo moz, ao Secretario das Finanças, requisitando pagamento do 
contas do expediente lla cmnara; . . . . . 

N. 10.1. Do 2 elo mesmo mez, ao Dtroctor da Imprensa OJTwml, requisitando 20 oxem- · 
plares do rocrulamonto eleitoral para u~o dos srs. Doput:Hlos; 

N. ]();). "Do 8 do mesmo mez, ao mesmo, requisitando :20 exemplut•es da collecçfio das 
leis de 1803 o cg:ual numero das de l8D·1 para uso dos srs. Deputados; 

N. lOG. Da mesma data, ao Secretario d'Agricultura, J'emottontlo uma, representação da 
camara municipal do Prata, pedindo um auxilio para eonelusflo do proüio destinado á in-
sLrucção publica d'nquella localidade ; 

N. 107. Do 11 elo mesmo mez, ao Dit·octor da Imprensa O!licial, pedindo providencias 
sohro erros nos trabalhos da camara puhlicados no «.Minas Goraos »; 

N. lOS. De 13 do mesmo moz, ao Secretario d'Agricultura, tmnsmittindo uma repre-
sentação do conselho districtal de Bamúnas, pedindo a construcção do uma ponte sobro o 
rio Santo Antonio, município do Gunnhflos ; . 

N. lOD. Da mesma data, ao Director da Secretaria Llas Finnnças, tmnsmittindo copia 
authentica do termo do contracto celebrado com a mesa da camara pelo stenographo Ar-· 
thur Rozemburg ; 

N. 110. Da mesma data, ao Presidente do Estado enviando :i sancção o projocto de 
lei sob. n. 21 ; . ' 

N. 111 .. De 15 do mesmo mez, ao Secretario do Interior, enviando copia authontica de 
um requorunonto do sr. tleputado Ferreira Tinoco, relativo á Escola Norrr:al do S. Joüo 
d'El Roy; . 

N. 112. Do 17 do mesmo mcz, ao Secretario das Finanças, enviando a folha de pagu,-
mento do subsidio e ajuda de custo aos srs. Deputados; 

N. 113. Da mesma data, ao Secretario do Interior, enviando uma moção approvada 
peln camara no sentido do serem auxiliadas pelo governo do Estado as oxoquias do Dispo 
do Mariunna, D Antonio .Maria Corrêa do Sá e Benevides ; 

N. 114. Do 18 do mesmo mez, ao Secretario das Finanças, solicitando ordens no sen-
tido do ser on~regno ao coronel Lit?dolp!w Caetano do Souza o Silva a importancia ela ajuda 
de custo de nnda, pertencente ao lallecJtlo deputado padeo Gustavo Teixeirit SerrJ.o; 

N. 115. De 22 do mesmo mcz, ao mesmo, enviando um roquol'imonto, para ser infor-
mad,o, om que o. ox-c?lloctor: do Ubcraba, Ernesto da Silva c Oliveira, podo indomnisação 
ao hstado; e hem ass1m copm do paroccJ' n. 12G re~oronto ao dito requerimento ; 

N. llü. Da mesma data, ao Presidente do Estado enviando à suncçiio o projecto de lei 
sob n. 22 ; ' . · 

N. 117. Do 23 do mesmo moz, ao Secretario d'Agricultura, transmittindo um::t t:epro-
sentnção da camam municipal do Fructal, pedindo restituição da quantia quo dt.mms pa-
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gou ao empreiteiro quo reconstruiu o prodio quo servo do cadêa, saia do jury c sessão da 
camara; 

N. 118. De 25 do mesmo mez, ao Secretario do Interior, romottendo a petição do juiz 
de direito do Turvo o documentos, pcdir~do um ~uno do licença pa:a tractar de saudo i 

N. llD. Da mesma data, ao SecretariO d' Agrrcultura, transmrttmdo uma repro~ontação 
do conselho districtal de Joanesia, fazendo _ver a necessidade de uma ponte sobre o rro Santo_ 
Antonio, município do Guanhftos; e os pl'OJoctos ns. 170 e 17G, do l8()G, aquollo autorisando 
o governo a entrar om accordo com o Estado do Rio de Janeiro para a construcçfi.o do uma 
pont? sobro o rio Paralryba, o este a dospond.or a qu~mtia_ do 40:0UU .00~ P?la ,·erlm-Ohras 
Publicas-com os concertos da estrada que liga a bsta<,:ao do Pomba a crdado do mesmo 
nome · . N.' 120. Do 30 do mesmo moz, ao Presidente do Estado, enviando a sanc<,:ão o projocto 
de lei sob n. 23; 

N. 121. Do 31 do mesmo rncz, ao Director da Secretaria das Finanças, enviando a folha 
de pagamento dos empregados da Secrota_ria; . 

N. 122. Do 3 do Agosto, ao SecretariO d'Agrrcultnra, remottondo uma representação 
do conselho districtal dos Rcmcdios, município de Barbacena, pedindo a construe<,:fi.o do 
urna cadõa; 

N. 128. De 5 do mesmo mcz, ao Presidente do Estado, enviando á sancçi'lo 0 vrojecto 
de lei so h n. 2,1 ; , 

N. 124. Do G do mesmo mez, ao mesmo, <:lnviar:do ú saycção o pr~jocto de lei sob 11. 25; 
N. 125. Do 8 do mesmo mez, ao mesmo, onvrando a sancçfío o projecto de loi sob 

n 2G; 
N. 121i. Do lO do mesmo mez, ao dire~tor ela Secretaria das Finanças, rcrtuisitnndo 40 

exemplares do relatorio d'aquella Socr~tarra, do l8U0, pat•a uso do:> srs. Deputados ; 
N. 127. Do 11 do mesmo r_nez, ao Drrectoy da Imprensa OJiicial, remottendo 0 requisi-

tando a impressão de duas carxas do papcl.drplomata para uso da mesa da cnmara; 
N. 1 ~8. Do 12 do mesmo mcz, ao Presrdento do Estado, enviando á sancção 0 projecto 

de lei sob n: 27; ' 
N. l2U. De 14 do mesmo moz, ao Diroctor da Secretaria do Interior, rcmottondo os an· 

n·ws dos trabalhos da camam, relativos aos annos de l8D 1 c l8U3; 
< N. li30. Da mesma data, ao Dircctor. da Socretar.ia das Finan<,:as, remettonrlo copia au-

tllontica da resolução n. 8, dando nova tahclla de voncrmentos aos empregados da Secretaria; 
N. 1:31. lht mesma data, ao Presidente do Estado, enviando á sancção u projecto do 

lei sob n 28 ; . 
N. l:l:2. De 17 do mesmo moz, ao SeCl'otarw das Finanças, enviando a folha de paga-

mento do subsidio aos srs. tloputados; 
N. I:l3. Do 18 do mesmo, ao Presidente do I~stado, enviando á sancçuo o projecto do 

lei sob n. 2U; 
N. l:ll. De 20 (lo mesmo moz, ao Secretario do Interior, remottondo o;; documentos 

da professora (~C S. Caetano do Clt.opotó, D .. Adclina Francisca da Cruz, aprcsontauos ao 
conrrr•esso pedurdo um anno do ltcow,:a para tr'ittar do saurJc ; 'k 135. Da mesma data, ao mesmo, requisitando inCorm<>ções sobro diversos netos 0 
muitos outros factos quo se deram na camar;t municipal do Baependy; 

N. 13ô. Da mesma data, ao Secretario d'Ag-r•icultura, tr·ansmittindo nnHt representação 
do conselho districtal da Ita1Jir<1 do Campo, pedindo a reconstl'ncçi'lo ela estrada quo liga 
entro sl os municípios do Ouro Preto, Qnoluz o Ilomtim ; 

N. 1:37. Do ;!1 do mesmo moz, ao mo~mo, rcmcttowlo o projccto n. HD, do l8U5, anoto~ 
risando o prolongamento da E. F. de Catng-tutzes a Santo ,\ntonío tlo .i\Iurialró; 

N. J:ls. Da mo~ma data, ao Soer·ut>trio do lntorior, t~·ausmittindo uma roprcsontaçilo da 
camara municipal do Arussuahy, pedindo suhvon<,:Tí.o annual pam o Iycou <lo artes o oJH-
oios d'a<[uolla cidade i . . . . _ 

N. l:la. !la mesma data, ao Sccl'otario d' Ag!'roultum .• sol!crtando lli~H'lllil<~oos sollrc 
a reprcsontar;ão do citladrw Podrr~ Ma~hado do M01:aos pedrmlo .a oonstrucr;;~o do um.a lH!Iltc 
sobro o !tio l'arana!Iyba, c pl'ovrdcncms no sontrtlo de de~vrar-so o lotto do rw para 
tornal-o navcgavol; 

N. 1•10. Do 2·1 do mesmo mez, ao l'rcsit!onto do Estado, onvrando á sancç;w o projocto 
de lei soh n. :lo. . 

N. Hl. JJc 25 do mesmo mez, ao mosmo, enviando ásaneção a prnJ>Osiçflo n, ~~4, sobt•o 
legitimação do torTas, lliOtliticad<t do conl'ormirladc com as raziics ctuc or·igi uaram o 
voto; 

N. l.t?. De :a do me~mo moz, ao mesmo, onvinnrlo á sariCI;fto o prqjeeto de lei soh 
n. :JI ; , 

N. H:l. Do :Jl do mc~mo moz, ao mesmo, enviando á sa!lc<,:iiO o projr:ct > tlo !oi soh 
n. 32; 
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N. IH. Da mesma data, ao director da Secretaria das Finanças,· enviando a folha de 
pagamento dos empregados da secretaria. 

N. 145. De I de setembro, ao Secretario do Interior, remottentlo um requerimento e 
documentos da professora da cadeira da cidade. do Pomba, d. Maria José de Menezes Frei-
tas, pedindo l anno de licença para tratar de saudo ; 

N. 14G. Do 2 do mesmo moz, ao Presidente tlo Estatlo, enviando á sancçlío o projecto 
tle lei sob n. 83 ; 

N. 147. De 8 domesmo moz, ao mesmo, enviantlo á sancção o projecto tle lei sob 
11. 34 ; 

N. 148. De 5 do mesmo mez, ao mesmo, enviantlo á sancçü:o o projecto de lei sob 
n. 35 ; 

N. 140. Da mesma tlata, ao mesmo, onviantlo á sancçrí,o o projecto de lei sob 
n. 36; 

N. 150. Do 8 do mesmo mez, ao mesmo, enviando à sancção o projocto <lo lei sob 
n. 37. 

N .' 151. Da mesma <lata, ao mesmo, enviando á sancção o projecto do lei sob n. 38; 
N. 15:~. Do 10 do mesmo mcz, ao diroctor <la Imprensa Ollicial, solicitando providen-

cias sobre erros nos trabalhos da camara publicados no lifinas Geraes;. 
N. 153. De ll do mesmo mez, ao Presidente <lo Estado, enviando á sancção o pro-

jocto de lei sob n. ilO ; 
N. IM. Do 12 do mesmo mcz, ao mesmo, enviantlo à sancção o projecto de lei 

sot n. 40; 
N. 155. De 1<1 do mesmo mez, ao mesmo, enviando à sancção o projocto do lei sob 

n. 41 ; 
N. 156. Da mesma data, ao mesmo, enviando ú sancção o. projecto de lei sob 

n. 42 ; 
N. 157. Da mesma tlata, ao mesmo, enviando á sancçrr.o o projccto de lei sob 

n. 4il; 
N. 158. Do 15 do mesmo mez, ao Secretario da Agricultura, remettontlo-Ihe-: um olfi-

cio da camara municipal da Bagagem, pedindo a construcção de uma estmtla que, atravos-
santlo aquollo município, vá aos centros limi trophes dos Estados da Bahia e Goyaz ; um 
requerimento de João do Carvalho I}o~·gos, pedin~o p~·ivilogio para uma?·. F. da Estn;ção de 
Santa Dolphina ao Barroatlo ; um o1IJC!O tio prosJdenLo da camrwa mumc1pal de Pmmhy, 
pctlindo a construcção, do uma pon~o sobre o rio Santo Antonio, districto do S. Roque ; o 
projocto n. 215 auctor.izando o ·governo a manda~· ed\ficar um predio para a Escola Normal 
de Arassuahy, o o prqJecto n. 202, do 1806, relativo a concessao tlo uma E. F. quo par-
tintlo da Central vá ató a Lagoa Santa ; 

N. 15\J. Da mesma data, ao Presidente do Estado, onviamlo á sancção o projecto de 
lei soh n. 45 ; 

N. IGO. Da mosma data, ao mesmo, enviando à sancção o projecto de lei sob 
n. 46; 

N. lGl. Da mesmo data, ào mesmo, enviando il sancç[o o projecto de lei sob 
n. 47; 

N. lG2. Da mesma data, ao mesmo, enviando á sancç[o o projccto do lei sob 
n. 48 ; 

N. 163. Da mesma data, ao · mesmo, enviando á sancç[o o prqjocto de loi soh 
n. M; 

N. 164. Do 17 do mesmo mcz, ao Secretario das Pinanças enviando a folha do paga-
monto do subsidio aos srs. Deputados · ' 

N. 165. Do IG do mesmo moz, ao Secretario <lo Interior, communicantlo que, tle 
accortlo com os I'rosidcntos das duas Camams,foram designados dia o hora para o encerra-
monto da seguntln sessão d1t segunda legislatura tlo Cangrosso ; 

N. lGG. Da mesma data, ao mesmo, communicantlo a nomoaçrro do Deputado Sabino 
Barroso Junior para servir do secreturio durante o intorvallo das sessões · 

N. 167. Da mesma data, ao Secretario das Finanças, communicando a' nomcaç110 do. 
DOJ~ntatlo Sahino Darrow Junior para, durante o intorvallo tlas sessões, servir do Secre-
tariO; 

N. lG8 Da mesma data, ao Secretario da, Agricultura, communicando que foi nomea-
do secretario para, sorvir durante o intorvallo das sessões o Deputado Sabino Barroso 
Junior. ' 

N. IGO. Da mesma data, ao Presidente do Estatlo, enviantlo á sancção o projecto de. 
loi sob n. 40 · · · 

N. 170. I)a mesma data, ao mesmo, enviando á sancçfio o projecto de lei sob n. 50 ; 
N. 171. Da mesma data, ao mesmo, enviando á sancção o projecto de lei sob n. 51 ; :;, c -3 

.· 



N. 172. Da mesma data, ao mesmo, euYiando á sancr;ão o projecto de lei sob 
n. 52; 

N. 173. De 17 do mesmo mo;r., ao Socret<~l'io d<1~ Finanças, roqui:.:i:<mdo o pagamento 
da ajuda de custo do vinda e volta do Deputndu Fm·ia Lobato. 

N. 17·1. Do 18 do mesmo mez, ao Directol' d:~ lulpJ·enstt üJlieíal, enviando mna rola-
ção dos srs. lloputados, com as indicnçõos das l'espectivns rcsidencias, para lhes SOl' feita, 
com regularidade, a remessa do Mirws Gemes ; 

N. 175. Do 2•! do mesmo mez, ao mosnw, roquisitando vinte exemplares da collecçiio 
das leis de IS!J:~ JHH'tt uso dos srs. Doputado,; ; 

N. 176. Do :lO do mesmo moz, ao ~ocretar·irJ das Finanças. enviando a folha do paga-
mento dos empregados da Secretaria. 

A IJ!\'l.;ItSOS 

N. 22. De 2 do janeiro do 18UG, ao Secretario do Senado Fedrmd, r!nviawlo-lho :-uma 
collecção do annaes do 18U:~ a 1803 ; uma rlita do:; decretos do guvoJ·no pl'ovi,ol'io do 
Minas em !SUO; uma dita do synopso do 18~11 a l~Ut,o um volume •·oJttondo as cou~titui
ções federal o estadual ; 

N. 23. De lO do mesmo moz, ao dosomlnu·ga•lot' Adolpho Aug·usttJ Olyntho, n"l'adccnndo 
a communicação quo fe:.~ do ter sido eleito J>i•osideuto do Tr·ihunal da ltelar;ão, ~ vice-pre-
sidente o dosombarg<Hlor Theophilo Pereira da Silva ; 

N. 24. De 3 do l'everciro, ao secretario da soeie(lado Ilonoflc•mto Escolastica cnnco-
dendo permissão par;). aquolla socioclado colobrm· sua,; se~sõos no ;;a/;'t•J <i•> CO!l"l'e~,;o · 

N. 25. De G de abril, ao agente da estação da E F. Ceutt'al, em ouro Pr;to, roq'uisi-
tando um passo de I.· classe ele ida o volta para o diroctor da socJ·crada : 

N. 2G. Do 27 do mesmo rnoz, ao secrotm·io cncal'l'egado do oxpcd ient~, cowmltawlo 
sobro a entrega dos livros, papeis o documentos portoncontcB ao aJ·chivo do Con"t'osso 
que por lei dovorn portoncer ao Archivo Publico ; "' ' 

N. 27. De 8 do maio, ao diroctoJ' do Ar'chivo PutJ!ico l\linoiro, tl'ansmittindo em du-
plicata, um:t relação dos livros, impro;;sos c mannsc1·iptos onviados úost:t secrot<;l'ia para 
o Archivo Publico ; . · 

N. 28. Do !!) do mesmo rnez, ao Pros1dentc da !{clar;ão, respondondo não ser da attri-
. buiçi'io elo secrotario ~ nomeação do m_cmbro para eommlssi'ío examinadora nos concursos 

ele magistl'ado, mas s1m da competoncm da camam, rwr eleição ; 
N. 20. Do 6 do junho, ao stonographo Arthur Itozomhourg, marcanelo elia o hora para 

0 começo dos trabalhos da 2. • sessão da 2.· logislat.m·a do Congresso ; 
N. 30. lJo lB do mesmo mez, 'lO agont.o da estação da E. F. Central, em Ouro Preto 

requisitando a transmissão do tologrammns a tlivcl'sos srs. Deputados ; ' 
N. :~2. De W do mesmo moz, ao coronel Commandanto Geral da Bl'igada Policial re-

quisitando 4 praças para o serviço da Camara o da secretaria dur·ant.e o poriodo tias' ses-
sões ; 

N. ~i:l. Do 20 do mesmo mez, ao agente da estaçlio da E. F. Cenk1.l, em Ouro Preto 
requisitando a transmissão do um tologramma aa sr·. deputado Bueno Br·andão ; ' 

N. 3,!. Do 25 do mesmo mez, ao deputado Leopoldo Corroa, coll!Jnunicando quo a Ca-
mara lho concedeu a licença pedida ; 

N. 35. Da mesma data, ao Presidente d:t Relação, eommHnic.tnrlo a oloir;i'io elos mem-
bros para a com missão julgadora nos concursos do magistr<Jdos ; . , 

N. <l6. llc 27 do mesmo moz, ao encarregado da es.ta9i'io t,,Jeg~'aplirc;t do bstn.•lo, re-
quisitando a transmissão do diversos tolegrammas aos JUIZOS do drr·o1to do algumas co-
marcas elo norte ; 

N. 3G. A. Da mesma data, ao presidente e agente executivo da camara munieipal do 
S. Domingos do Prata, rol[Uisitando copia das actas das sos~ões rl<t a,,.;omblea mnnieipal 
em que so discutiram os estatutos ; o bom assim cortidfto quo pr·rJ1·o serem contribuinte' o~ 
signatal'ios do recurso quo podo altoraçllo dos rcl'el'idos estatuto,.; ; 

N. 39. lle 15 do julho, ao secretario do Sonatlo Fcrler·al, onvi;wdo copia (la indicação 
n. 1, solicitando do Congresso Nacional morlidas cnol'gica:> do pl' .. teC<;ú.o à iwlustria pasto-
ril brasileira, ; 

N. 40. Da mesma data, a.o scerotal'io da Camí1ra dos Doputa•los ao Congresso Nacio-
nal, enviando copia da indicação n. l, solicitando provielencia:; oncr·gloas do protoé<;ào ti. 
industria pastoril lll'asilcira ; 

N. 41. Da mesma data, ao encarregado d:t estação tologmpltit!a r lo Estado, requisitan-
do a transmissão do um tologramma ao sl'. Bispo do Camaco, om .\Ltt'ianna ; 



N. 42. De. 18 do mesmo mez, ao dt•. Francisco Luiz da Veiga, comrnunicando que a Ca-
mam o elegeu para fazer paeto dacommiss;Io julgadont nos concursos do magistrmlos; 

N. :13. Da mesma du,ta, ao d1·. Camillo ele Brito, communic<11HlO quo a Cu,mu,ra o ele-
geu supplento do cxaminatlor nos concursos de magistrados; 

N. 44. De .24 tlo mesmo rnoz, ao cncaneg-atlo da estação telcgt•aphic~t do Estatlo, rc-
quisitttntlo a transmissão de um telcg-l'amma ao sr. Deputado Souzu, Moreira ; 

N. 45. Da mesma data, ao agente ch ost;tÇito tle ÜU!'O Preto, requisitando a transmis-
são do um tclegramma ao sr. deputado Souza "Ioreira ; 

N. 4G. Do 25 do mesmo mez, ao eneat•t·cgado da ostaçito telogmp hic;t do Eiltado, re-
quisitan!lo a tl'ansmiso:11o do um telcgmmm:t ao dr. juiz do direito da Diamantina ; 

N. :17. Do ;a do mesmo moz, :vJ sccreta.eio da 'camara dos Deputados ao Congresso 
Fedo ·ai, enviando copia da indicaç11o n. a no sentido do ser conservalh a AU'andega do Juiz 
de FOI'ét · 

N. 4S. Da mesma data, no scceot:trio •lo Senarlo Fcrloral, onvi;Ln·lrJ C·lpia da indicaç11o 
n. 3, no sentido rle sot• conseJ•var_la :1 All'and•Jg<t nlt cidade do Juiz tlc l•'<~I'i\ ; 

N. ~w. Do 3 do agosto, ao Deputado Ucnvonuto Lobo, communicaudo que a Camn,ra. 
lhe eoncodcu a licença pedida ; 

N. 50. Do rf do mesmo mez, ao procueador do Est:trlo, envian•lo um oiiicio do Presi-
dente da catnat•a municipal da Leopoldina ? ~o licitando resposttt d<í consulta feita por 
meio da inrlicaçito transeripta no mesmo o1Iww ; 

N. 51. Da mesma data ao presidente o agente executivo da c;tm<tra municipal do Pal-
myra, remettonrlo eopia dt{ ropresenü~ç~o c~a eamara m~nicipal de B tt•bacot~<t, relativa, a 
questiio do limites entt·o as duas mumelp:.tl?darlos e pcrltndo quo 80 pt•onuncw sobre o as-
sumpto ; . . 

N 5:2. Do 18 do mesmo moz, ao dr. juiz do direito da comnrc;t rlo Ouro Preto, solici-
tanrlo tlisponsa dos tJ'<.íktllws do jury para o cidttdilo Joaquim Ildo!'onsr> Pinto Coelho, amtt-
nueuRo desta socretm·1a ; 

N. 53. no 'lD do mos mo mez, ao command;tnte do 5.0 corpo, solicitando ordens no sen-
tido do voltarem para o serviço desta repartiç11o as rluas prn,ças do nomes Sebastiilo Sotero 
Alves o Sebastiito Lopes do Almci<la ; 

N. 5·!. Da mosnw data, ao dircctor do Archivo Publico 1\Iineiro, solicitn,nrlo documen-
tos relativos ao ln~tituto Agronomico do Itabim ; 

N. 55. Do 27 do mesmo mez, ao mesmo, devolvendo os documentos podidos por o meio 
n. 5-! c agt•adocendo a prollP1Üt remessa dos mesmos ; 

N. 56. Da mesma data, ao mesmo, enviando um exemplar da synopso dos tl'ltballws 
da C amara, relativos à I.· sessão da ~2. • legislatura do Congresso ; 

N 57. Do 72\J do mesmo moz, ao encarregado da estação tclegraphica do Estarlo, re-
quisitando a transmissão do um tclegrarnma ao sr. deputado l\Ie!lrlos Pimentel ; 

N. 58. Do D do setembro, ao agente da estação da E. F. Contml,em Ouro Proto, requi~ 
sitando a transulissiio do um telogramma ao sr. deputado Silv~t Fortes ; 

N. 5\J. Da mesma data, ao encarregado da estaç.ão telcgrapliiea do Estado, requisi-
tando a transmissão do um telegPamma ao sr. deputado ~rondes Pimentel i 

N. GO. Do ll do mesmo mez, ao agente da E. F. Central, om Ouro Preto, roquis!tanrlo 
a tmnsmissão do um to!ogramma no dt·. Viviano em Prados, E. F. Oesto de Minas ; 

N. m. Do 10 do mesmo mez, ao presidente o agonto executivo da cn,nutra municipal 
do Pomba, rernottcndo copias autlionticas do parecer n. 2:2,1 o do requerimento rlo cidadão 
Manoel Fmncisco Vieira ; 

N. (j;2, Do 12. t~o mesmo moz, ao ~r~sitl?11to o ngonto oxcct!tivo da camara municipal 
do Barbacena, sollc1tand~ .t~m_os!Joço utv1sorw çntre os limites de Barbacena, Pahnyra o 
Alto R lo Uoco, com especJflcaçao dos pontos em que so acham em di vergoncio, · 
1;! · N G3. na mesnHt datn, ao presidente o agente executivo dn cn.mn,m munic'ipn,l do Alto 
IUo Doce · solicitando um esboço dos limites diviso!'ios com o município do Bn,rhacona 
com ospo~ilicação dos pontos em quo so ueham om tlivot·gcncia ; ' 

N. CH: . Da mesma data, ao pl:es~tlont~ ~ ag?nte executivo .d~ ?amara municipal do Pal-
myra, solw1tando um esboço dos lunttcs dtnso!'lOS com. o mulllCIIHO ue Barbacena, com es-
peciilotú;ito dos pontos om quo so aclln,m em dtvergenem; . 

N. G5. ' Do 15 do mosmo moz, ao oncancg~tdo da estação tolcgraphica do Estado, requi-
sitando a transmissão de um tologJ'amma ao c1üuüiio C<trlos l\Ial'tinolli, em Lafayotte; 

N GG. Do 18 tlo mesmo moz, ao coronel commaudante geral th Bt•igada Policial, fa-
zendo apresentar as '1 praças que estiveram ao sorviç•J da camara durante as sessões. 
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OHicios recebitlos pela (;anuu·a ({o~ Oeputatlos no cor1•ente mn1o 

DA SECRETARIA DO INTEIUOI~ · 

Enviando uma representação de contribuintes municipaes do Fructal, pedindo revo-
gação de lei da respectiva camara ; 

. Idem itiem tia camar<;t municipal tia Bagagem, contra o p:ojecto quo esta.b?l~co peda-
gw sobre a ponte do Itw tias Velhas, na ostrutia quo so tiir1ge para o mumc1p10 do Sa-
cramento; 

Itiom, informado, o requerimento do l\Ianoel Ferreira d<1 Silva, professor publico de Li-
ma Duarte, sobre pagamento do tempo quo exerceu interinamente as funcçõos do promo-
tor publico do justiça, naquellu comarca ; 

Idem, idem do Francisco tia Cósta Leal, porteiro da Secretaria '<lo Interior, pedindo 
augmento de vencimento ; 

I<,lem a l\Ionsagom da Prosidencia do Estudo, em quo propõe a llxação da força publica 
para 1897; 

Idem, inforrnallo, o requerimento do;:Pcdro Advincul<1 Lopes de Oliveira, inspector do 
ulumnos do Externato do Gymnasio l\Iineiro podintio equiparação do vencimentos; 

Enviando o requerimento documentado' da professora d. Francisca do Souza Costa 
Santia~o de Britto, pedindo annullação da sentença contra si dada pelo governo do 
~~~; . 

Idem, informado, o da professora d. Maria Virgem A vclina do Amaral sobre pagamento 
de vencimento ; · 

Idem o requerimento dos amanuonses do Internato o Externato do Gymnasio l\linoiro, 
potiindo equiparação de vencimentos; 

Idem uma Mensagem da l'rosillencia do Estado, sobro credito supplomontar à verba 
do art. 2. · § 1. · n. 12 da lei n. 147; 

Idem inl'ormaçõos pedidas pelo sr. deputado Ferreira Tinoco, sobro oocurrencias lmvi-
das na Escola Normal do S. João d'El-ltoy ; 

Idem, o da camara municipal do Villa Nova do Lima, podiudo conversão, em mixta, dt\ 
cauoira primaria do sexo masculino tio districto de Macacos i 

Illom, o podido da congrogac;flo do Externato do GymnasiO Mmeiro, sobro o desdobra-
monto das cmloiras do aritlnnoticu, algohra o goographia, do respectivo ostalJolocimonto ; 

ldom, o dos secretarias da Escola do Pharmaoia o do Ex torna to do Gymuasio :\Iinoiro, 
pedindo augmonto do vencimentos; 

hlom, a Mensagem da Prosidoncia do Estado, sohro elevação do credito à vprba do n. 
12, § I.·, m·t. 2. · da lei n. 1'17, do 2:3 do julho do l8D5; 
. !dom, o requerimento do juiz do direito do Uboraha, pedindo a decretação do uma lei 

no sentido do lho sor contauo o tempo em quo esteve avulso, para os ofl'eitos do sua an-
tiguidade ; , 

Idem, informada, uma representação dos habitantes da Çapol.linha do S. B_onto, do mu-
nicípio do Alto ltio Doce, llüdindo croação do uma cadeira prunarm no respectivo lagar· 

Idem, o da carnara municipal da Conceição, sobro a crcação do maiR urna cadeira pri-
maria na referida cidade ; 

Idem, os documentos solicitados, roferentos ús cfuostõos municipaos suscitadas em 
Baependy; 

Idem, uma reprosentõtção do inspcctor escolar. do l'iranga, sobro croação do cadeira 
prunn.ria no Ioga r denominado «Bom Roerei o tl' A~mt Limpa», districto d? Porto Seguro . 

Idem um oJ!icio do governo do Estado da Bahia aoompanhaclo do copm do dous !HU'e: 
coros do' cougrosso reSJ)Octivo, rolativamonto ao co~1vouio colol!rado entro osto o outros 
Estados pum propaganda do cafó na Europa, na Asia o .na Ameri?a; _ 

Cornmunicando estar o dr. l'rosidonto do Estado sownto 1Ja m~tallaçao do Congresso 
marcada para uma hora du tardo e quo a essa hora virá proceder ~t leitura da monsagorn 
presidencial ; . _ . . . . 

Cornmunioando haver tomado providencias sobro a mvasao do torritorw nuno1ro no 
, município tio Ouro Fino, por auctvridadcs paulistas, conformo a reclamação da cmnara 

municipal respectiva. 
Transmittindo o autographo do pro,iocto do Codigo do Processo Criminal, oscripto pulo 

sr. dr. Lovintlo Ferreira Lopes o revisto pela Faculdade Livro do Direito, para servir do 
base na discussão dessa mataria; 

Communicando ter sido sanccionada, sob n. 187, a proposição sobro o ompro~timo de 
()5 milhões elo francos para as desposas oxtraordinarias uo Esttvlo ; 

Idem idem, idem, soh 11. l8G, a que auctoriza abertura do cr·oditos supplcmontaros a 
diversas ~orbas do orçamento de 1896. 
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DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 

Devolvendo, informado, o requerimento <le d. Francisca Baptista Carneiro, solJre co-
brança de pcdagio, relativamente á ponte no rio das Velhas, em S. Miguel da Ponte 
Nova; 

Enviando, informado, o requerimento de Adão Pedro Soares, capitão da Brigada Poli-
cial, pedindo lote de terras e construcção de casa em Bello Horisonte i 

Idem o requerimento da companhia E. F. Oeste de Minas, sobre prorogação <lo prazo 
para entregar ao trafego, o rainal lerroo do Pitanguy; 

Idem o rortuorimcnto dos empregados da porta da Repartição de Terras, pedindo au-
gmonto do vencimentos ; 

I dom, inCormatlo, o de d. Macia Magdalena de Andrade, sobre grattficaçilo a que se 
julga com direito, por haYer regido, como substituta, a cadeira de instrucção primaria do 
sexo feminino da cidade do Domlirn i 

Idem, o dos amanuonsos das repartições da Agricultura e Terras, pedindo equiparação 
<lo vencimentos i · 

Idem o requerimento do Banco Iniciador do l\lclhciramentos, concessionario dn, E. F. de 
Jorro Gomos á Piranga, pedindo se lho tornarem extensivos os favores da lei n. 64 i 

IJem, informado, o de d. Lucilia Etolvina de l\lagalltucs Jacques, pedindo concessão de 
lotE:s do terra em Bello Horisonto ; 

Idem a mensagem da presidoncia do Estado, pedindo credito para os serviços de immi-
gração o colonisação, creados pela lei n. 3:2 i 

Idem inforrnado, o da companhia Viação Ferrea Sapucahy, pedindo elevaçilo do capital 
garan tid~ o demais favores da lei n. 64 i . · 

Idem o !los l'unccionarios publicos da delegacia fiscal <lo thesouro federal, nesta capi-
tal, pedindo so lhes tomarem extensivos os favores do decreto n. 818, relativamente á con-
strucção do casas o conc!:)ssão de terrenos om Bello Horisonte ; 

Idem o <lo desembargador Emiliano Pires de Amorim e outros funccionarios publicos, 
pedindo eoncessfio do loto de tonas o construcção de casa em Dello Horisonto : 

Idem dous requerimentos da companhia E. F. Oeste de Minas, pedindo ravoros relati-
vamente ao trecho construido entro <. estação do S. Francisco e a Barra do Paraopeba e 
sobre o ramal t)o Pitanguy ; 

Informando, sobre a roclaml),ção da carnara do Fruetal, que foi attondida, rolatiYamen-
te ao paganwnto de l7:5:2il$420, por o lia de~pondido nas o bras da cadê a respectiva i 

Idem o dos chefes das commissõos goograpltica e de limites do Estado, pedindo ele-
vação do voncimcntos do pessoal tedmico respectivo i 

I dom o do Luiz do Sonza l\Ion toiro do Danos, pedindo privilegio para o prolongamento 
<la E. F. projocta<la do Tapcrussú a Dom Jesus da Cachoeira Alegre. 

DA SECRETARIA DAS FINANÇAS 

Trl\nsmi,ttindo, inl'o:matlo, o requerimento dos empregados da rocebedoria do 1\linas, 
na Cap1~al I• edoral, pedmdo augmonto de vencimentos· 

En:rmmlo tt proposta do ·orçamento rl:t rccoit:t o ddspostt do Estado acompanhada das 
respocttvas taholla.s o quadros. demonstrn,tivos das rendas arr<;cadadas ;' 

Idem o. requol'l!nonto do dtversos arnanuonsos dessa socrotarin, pedindo so lhos torna-
ram oxtomnvos os tavoros do tlocl'oto sobro concessão llo lotes do torras o con::;trucçii.o do 
casas om Bollo Horisonto; . 

Idem o do thosoUl'oiro da l'C'Cobodorüt do ·Minas, na CLtpital Fatleral, Augusto de Al-
moith .1'\Iagalhfios, pedindo augmento de vencimentos; . 

Idem 11 mensagem da prosidencia do Estado, sobre credito supplomentar ás rubricas 
« ltostituições, reposições e exercícios fiudos» i , · 

Devolvendo, informado, o requerimento do collectol' do Uboraba El'nosto da Silva Oli-
veira, pedindo restituição do 4:i~68$59l i ' 

Idem a mensagem da presidoncia do Estudo, acompanhada dos autogl'aphos do 
d?cr. n. ~12 o do· convonio a quo so rofel'em, sobro propaganda do cafó na Europa; Ame-
I'lCa o Asm ; . · 

Communicnudo torom sido sanccionadas as proposições do leis so()'uintes: sobro isonçííO 
do impostos das ngnas mino1·aes; concessão o venda do bilhetes do" lotol'ias; croação ·de 
caixa oconomica com sêdo na capital o sobro o orço.monto da receita o dospr~sa do Estado 
Jlal'a o oxorcicio do 1897. · · 
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DOS STl. S. DEPUTADOS 

. . Dr. Í3enyot~tto da Silveira Lobo, comrnunicando que, por airazoros politico~, roforontos 
<t Clrcumscrtpçao quo representa, sorá possivol niio poder estar prosonto ús primeiras 
SASSões da Camnra ; 

Dr. ~arlos Forroira Tinoco, communicando deixar do comparecer ús sessões, por 3 dias, 
por mot1vo do saudo · 

Dr. 9amillo Soare~ do l\Ioum Filho, communicando ter do faltar alguns dias ás sessões, 
por mottvos ponderosos; 

Coronel Agostinho Josó Pereira, commtmicando tel' do faltar ás soss<1cs, alguns dias, 
por mottvo do doença ; 

Dr. C<trlos da Silva Fortes, commnnic<wdo nilo tcl' compnroci<lo hs sessões, por mo-
tivo do molostia em pessoas do SU<c J'nmilia. 

1>0 SENADO 

Communicando não li:tvoJ' numoro legal do senadores J>al'a a in:>tnllac;iio do Congresso 
no dia dotor~ninado por lei ; 

Commu~JCando quo ainda não lttt numero legal do senadores para a installac;ão do 
Congre:>so; 

_ Communicando llllO ainda nrro ha numcr·o legal do senadores para ter logar a inst,\1-
laç<to do Congro:-~so · 

Communicando 'haver numero legal do senadores presente:> o designando o dia do hojo 
para ter log:~r a installação do Con:.rr"~~o ; 

Commumc:trlllo a oloiçflo da rcsvel'tiva, mesa; 
Communicando a c!ci<;ão 1los mowlJl·o~ vara o tribunal especial o da commissão julga-

dora nos concursos do Jmtgi::;tratlos ; 
Commuuicando n nomonçiio tios momlm>s tl:t commissiio mixta incumbida do apresentar 

um projodo modificativo tia !oi u. 105, 1le ~2,1 1!0 julho do IHD4 ; 
Cornmunicando a rojoiç1lo dos pt·ojoetos ns. IH o ~d, da Camara, do Wa5, o primeiro 

sobro abol'tura do CJ'edito c o segundo 'sobro auxilio à academia do commorcio. do .Juil: do 
Fora; 

Communicando :t rojoiçüo do projocto 11. ~21, da C<tmara, do JH(J5, sobro altora<;ão do di-
versas tlisr>Osiçõos da logislaçüo vigente do processo civil o eriminal; 

Communicantlo quo ó Senado n~:uHlou nreltivar o projocto n. 11, da Camara, do 18'J5 re-
lativo á reorganizac;üo da soorotal'ia do Interior ; ' 

Communicando a rojeiçüo dos projectos us. :l do I8D:~ o 2~l 1lo l8D3, da Camara, 0 rn·i-
moiro, auctorizando o governo a auxiliar· a mnprosa quo contnwtar a con~trucção ela llo\"c 
cidade no município do Poc;anha, o o seguH<lo, auctol'izando o governo ':t contractar 001;1 as camaras rnunicirmos a nrroeadaçiio das rondas ostaduaos ; 

Communicando ter sido rojoita1l0 o projecto n. :38, tla Camara, tlo 1801, croantlo segunda 
vara do juiz de direito na comarc<c do Juiz tlo Fora; , . . 

Rornottondo os prqjoeLo.; ns. GO, 70 o 77, do Senado, elo 18!JG, o IH'llliOlro sobro augmonto 
de vencimento« do oJiicial do gahineto d~t presitloncia, o segundo soht•o augmonto do voa-
cimentos dos empregados da. Junta Commoreial, o o torcoiro sobro nugmonto do vencimontos 
dos empregados da Rohv;ão, o dovolvomlo o projocto n. lll, drt Camnr·a, do I8D5, sobro 
reorganiza1;uo da Secretaria ela Agr·icultum; com omondns oll'ol'ocidas o approvntlas polo 
Senado; 

Communieando a rüjoic;ão tios projoetos tia Camarn, n. z:l, concedendo auxilio á hospi-
t~es uo eari<latlo, n. :Jl, alll'inclo um crollito par·a construcçfi.o 1.lc~ ostmtlas d? rodagem 0111 
diVersos munictpios do norte 1lo Estado, n. ·:n, conco!londo auxllw ao collogw uhorahonso 
e n. 3-1, concctlondo auxilio a diversos instituto~ munieipaos; ' 

Remottor:do o pl'Qjocto 11. 72, do Son:telo, regulando o modo do procod:r-so {t elei1<ão 
para proonclnrncnto do vagas no Senado, o marcando prazo p;cm posso dos CJtlitdfios eleitos 
IJara membros do Congresso ; 

Communicando quo o Sonntlo, em vi,;ta elo convito da Camam, nomeou os mom!J 1• 0 ~ da 
cornmiss1lo mixtn, para elaborar um projocto elo lei eoncol'llonto ao melhor meio do rnzor 
omprostimos á lavoura ; 
! :·· Communicando quo o projocto n. 57, do Senado, sohro ostaholoeimonto do seis nuoloos 
coloniaos agricolas no Estado, subiu à saneçilo, soh n. 70. 
r·:.~.: .. Devolvendo o projocto n. '13, da Camant, do 1805, isont;cntlo !lo impostos a exportação 
do a.guas minemos, aeompanllado de uma emenda unica oJl'orooida o approva<la polo 
Senado ; 



Remottondo a pl'Oposição de lei sob n. 73, do Senado, auctol'izando o goveeno a inau-
"'Urar a 21 do abril do 1808, em umtt das cidades do Estado, uma oxposiçrto agricola e in-
dustrial; 

Communicanclo qne, nrto tendo soJl'eitlo altoraçiio alguma o projocto n. 47, da Camam, 
concedendo um anno do liconçtt ao desembargador Amador Alves da Silva, subiu o mesmo 
á sancçiio, sob n. 71 ; 

Communicanclo quo o p1·ojocto n. t!!J, da Cam:wa, isentando de impostos as macltinas 
para fabricar productos lacteos, nfio tendo soll'l'iclo altceaçrto <tlguma, subiu á sancçrto, 
sob n. 72; 

Dovolvemlo o prqjccto n. :a, Ü<1 Camm·a, <lo 1805, sobro roorganisaçrto do serviço a 
cargo do chel'e elo policia o respoctiv<t secretaeitt, acompanhado elo emendas oJl'ercoidus o 
approvadas pelo Senado; . 

Communicantlo a rqjeição do pl'O.Jooto n. 53, dtt Cam:u·a, do 1806, auctorizantlo o governo 
a conceder privilegio par<t extracçM Je oloo do div~ll·sas sementes. . 

Solicitando a remessa dos documentos quo servu•:m1 ele base ao JH'O.Jecto 11. 55, da 
Camara, do l80Cl, estabelecendo os limites entro os municípios de Bal'lmcena e Lima 
Duarte· 

Itot{wttondo a proposiçrto do lei sob n. 74, do Senado, alterando disposições leg1slativas 
em vicrot· sobro incompatibilidades oloitoraes; . 

no"volvendo ·o projocto n. 3G, da Camara, t!o 1803, auctorizando o govomo a mandar 
fazer administmtivamonto ou por concm·rencta, a dosobst1·ncção llo rio Paracatli, acom-
panh;tdo do emendas oJio_rocida~ ? approvad!u; pelo Senado,; 

Commnnicantlo to r :-Jtdo rojeltarlo o pro.JOCto n. I D, da Camara, do 1805, sobre aceumu-
lações <le cargos 1odoraos, ostaduaos o mnnicipaos ; 

Enviando a proposiçrto do loi sob n. 75, tlo Senado, nuctorizando a construcção do 
uma E .. F. quo, pa1·Lintlo da E:>tação de Prados, vá onkonear-so na E. F. que liga Bollo 
Horisonte à «Oeste de i\Iimt8»; . 

Enviando :t proposi<;ilo do lei sob n. 7ü, do Senado, do lSDG, annnllando o acto lla ca-
mam municipal do Abre Campo, quo dou po:-li>O do agente executivo ao cidadão Antonio do 
Abreu o Silva Brandi\o; 

Enviando a proposição do lei sob n. 77, de Senado, do lSUG, sobro auxilio aos collegios 
salosianos da Cachooim do Campo o dn cidade Jo Ponto Nova ; 

Enviando a proposição do lei sob n. 78, do Senado, de lSOG, autorizando o governo a 
subvencionar, annualmento, o curso anncxo à Escola do minas de Ouro Preto ; 

Enviando a proposição do lei n. 7ü, do Scna<lo, do 1805, sobro augmonto üc vencimentos 
do thesourciro o do Jlol da Secretaria das Finanças, acompanhada de documentos · 

Communieando q uc lt proposiçllo de lo i sob n. G~, do Senado, de l8Dr>, sobre ahgmento 
de vencimentos do ollicial do gabinete da prosidoncia, subiu á :::auc~~rro, sob n. 74, visto ter 
sido approvacla a emenda oJl'orocida pela Camara; 

Devolvendo a proposir;ão do lei sob n. 5G, dtt Camara, de 180G, auctori::ando o governo 
a fazer opcraçllo do _credito on a emprog~u· os saldos da receit<qmra. occOl'l'Cl' ús despesas 
com os estudos do chver.>as estradas do Jorro, acompanhada do uma emondtt o1Terecida o 
approvmla pelo Senado ; 

Devolvendo novmnonto a proposição do lei n. 27, tla Camara, sobro organização da 
so~r?tariu. u<t policin, acompanhada: das emendas oll'ül'Ocidas o app1·ovadas pelo Senado o 
l'OJOltaclas poht Cmnara ~ confirmadas pelo Senado, pot• dous to1•ços · 

. Dovolvon<lo a pt·oposiçiio n. :l3, d:t ()amara, do 1895, sohro a orohção de caixas oconó-
ID1Cns no Est.arlo, acomp:;.n_h::da das em?ndas olrorocidas o approvadus pelo Senado· 

Co;nmunrcando a re.JO!ÇHO dos pro.Jo~to~ ns. G2 e ü-1, ua Cmnara, do lSDG, o primeiro, 
auctonzando o governo a melhorar a lnbhÇlthcca do Tribunal dtt ltolação o o SC"tmdo 
:propondo quo se appliquom aos escrivães J.o judicial ns disposições da lei ri. 130 de" 17 u~ 
Julho do 1805; ' 
' Solicitando os documentos que scrvit•mn de base á confecção do projccto n. 5U da 
Camara, do i89G, quo auctoriza o governo a conceder um anno do licença 'ao amanu~nso 
d11 Seet·otarüt do Interior, Pedro Soares ; 

Communicando ter sido rejeitado o projecto n. 57, da Camara abonando custa<> aos 
juizes do direito, substitutos o promotores de. justiça. ' 

Romottomlo os documentos quo serviram de base üo parecer 11. 2, de 2Cl do jull10 do 
lSUü, rorcrcntcs a, eleições municip:ws <lo Turvo ; 

Enviando lt proposiçiio de lei sob ns. 80 o 81, do Senado a primeira auctorizando o 
governo a conl'orir promios aos cultivadorcs do cacho o aos J';{bricantos tio' productos cora-
mie~s, o a solftl!lda, copc?tl~ndo lieo~1ça a div~wsos funccionarios do justiça o. á profoss~ra 
~a cHl:td9 do Serro, ~l._ Clmstm~ Am91m do QuoH·oga; o communicandc quo suhm a ~~ncçao, 
sob n. 7v, a propostçno do lot n. ;..r2, da Camara, concedendo liceuçn aos tabolltaos das 
comarcas do Patrocínio o Sabaeà; · 
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Communicando a rqjeiçtlo do projocto n. 59, da Camara, soure licença ao amanuenso lia 
Secretaria do Interior, Pedró Soares'; 

Devolvendo os documenk>s quo serviram de base paPa a confecção da proposição n. 81, 
da Camartt, concellondo licença a diversos funccionario~ do justiça e á professora do in-
strucção primaria do Serro, d. Christina Amelia do Quoiroga; 

Devolvendo o projocto n. 55, da Camara, do l89G, marcando as divisas outro os distri-
ctos do Sttnta Rita o Conceição do Ibitipoca, dos municípios do Barbacena o Lima Duarte, 
acompanhado do emendas ofl'orocidas o approvadas pelo Senado o dos documentos quo lho 
serviram de base, o communicando a rejeição do projocto n. 13, da Camara, do 1802, fran-
queando ao transito o porto do Barreirinho; 

Comrnunicando quo o presidente do Congresso resolveu convocai-o para o dia 19 do 
corrente, para o Jlm de resolver sobro a proposição n. 2-1, quo trata do legitimação do torras, 
visto ter sido ella vetada pelo presidente do Estado; 

Romottondo a proposição do lei sob n. 28 da Camara, do 18DG, auotorizuutio o governo 
do Estado a ?ontractar a construcção do um~ E. F. do Bom Retiro á Barra Longa; 

Commumcantio quo as proposições de Iois sob ns. 77 o 78, da Camara, do l8Gi.i, a pri-
meira, sobro licença, ao juiz do direito da comarca do Caethé, o a segunda, concedendo 

. subvenção ao Instituto l\Iunicipal do Fructal, subiram á sancção, sob ns. 77 o 78, visto não 
terem soJil'ido alteração alguma; 

Communicando ter sido rejeitada a proposição do lei n. 44, da Car:nara, de l8UCi, tor-
nando extensivo a um ostaholocimonto do instrucção dit·igido polos Salosmnos, na citlado do 
Tiradentes, o auxilio do § 2.o do art. J.o da lei n. ,13; , 

Communicando. que o presidente do Congresso resolveu convocai-o para o dia 21 do 
corrente, aílm de ser apresentado o parecer da. commissão especial sobre o voto do presi-
dente do Estado á, proposição n. 24, que trata tio legitimação do torras:; 

Romettondo a proposição de lei sob n. 8:3, do Sonado, sobro elevação do capital para a 
construcçilo da E. F. do Thoophilo Ottoni ú S. João Baptista ; · 

Communicando ter sido ro.Joiütdn a proposição de !oi n. G7, dtt Cmnara, do l8DG, annul-
lando o privilegio concedido pela camara municipal tio Uboraba ao cidadão Joaquim 
Volloso do Itozonde; 

Communicando quo subiu ú sancção, sob n. 70, a proposição do lei n. G3, da Camara, 
do l8DG, declarando nullos os §§ 2.0 o 3.0 do art. J.o da lei n. G, do ll do julho tio 1805, 
promulga<las pela cnmara municipal do Alvinopolis ; 

Devolvendo a proposição do lei sob n. Gl, da Camara, do l8UG, sobro fixação da força 
publica, para o cxorcicio do 1807, acompanhada das emendas otrorocido.s o approvaclas pelo 
Senado. 

Devolvendo a proposição tio lei n. 73, da Camara, sobro auxilio ao collegio tio :\lar do 
Hespanha, acompanhada das emendas approvadns pelo Senado ; 

Communicarido quo subiu á sancção, soh n. 80, a proposição do Senado, iniciaria sob 
n. 76, sobr:o nullidatlo do reconhecimento o posso do .Agen.to Executivo d? _Abro Campo, 
visto ter srdo approvada a emenda tia Camara o!Torocrda a mesma proposrc.~ao ; o quo su-
biram á sancção, sob ns. 8! o 82, as pro~osições de lei r~s .. GG o G8, da Camara, do 18UG a 
primoit·a sobro organisação da forç,;t publiCa para o oxorcrc10 do 18D7, a segunda autorisarÍdo 
0 governo a mandar· erigir, na cidade do 1\Iinas, uma _ostatua ao Gone~al Gr!mos ~arnoiro. 

Romottondo a proposiçi:w I o lo i sob n. 84, do Sonado, sobro garantia do JUros a lottr·as 
hypothocarias para auxiliar a lavoura do Estado ; · 

Devolvendo os projectos ns. GO, 58 o 74, da Camara, do 18UG, o J.o sobro ensino pr•ofls-
sional no Estado ; o 2. o sobre moditicaçõos no Gymnasio l\liuoiro, o o 3.o sohro credites 
supplernontaros ; . _ . 

Communicando quo subiu á sancção ,sob n. sa, a pro~~sr.ça.o do.I~~ ~1 •. 48! da Gamara, 
de l8~JGJ au~montando o capital da E. F. tia 13ürra do Joqurtltm as proxrmrdadcs dos Ilagros 
visto nllo ter so!Tr·itio alteração al~uma : 

Communicando a roioição da propos'ição do lei soh n. 72, da Camara, do 18UG, conce-
dendo liconça para a oxp_loração d?- mica ; . 

Devolvendo a proposição de ler sob n. 70 da Camara, mothficantlo o traç:uln da E. P. 
de Juiz do Fora à Jacutinga, acompanhada tin. omoutla uniM appr?vada polo Senado ; 

Itomottondo a proposição do lei sob n. 85, do Senado, auctorrsando o governo a in-
domnisar á viuva do dr. Carlos Ferreira Alvos os serviços medicos pelo mesmo· presta-
dos ao Estado ; 

Communicando quo subiram á sancção, sob ns. 8·1 o 85, as proposições do leis ns. 5! e 
71 d:t Camara, do l8UG, a J.a Robro privilegio do uma E. F. da Central á Usina do Gan-
da~·olla e a 2." concedendo prorogação do prazo para ser entregue ao trafego o ramal do 
Pitaug~y, visto não toron1 s?Jrr·itio modi1lcação alguma i. o romottondo. a proposição do lei 
sob n. SG, do Senado, auctorrsando o govoruo a contralm· um omprostm10 oxtomo ; 
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1 Devolvendo a proposição de lei sob n. 77, da Camara, de 1896, orçando a receita e 
fixando a desposa para o exercício do 1807, acompanhada de emendas oiferecidas e appro-
vadas pelo Senado ; . 

Devolvendo o projecto n. 70, do Senaclo, elevando os vencimentos do thcsom·ciro da 
Secretat•ia das FirHtnças, acompanhado das emendas oifot·eciclas pela Camam c rejeitadas 
pelo Senado ; 

Devolvendo os prqjectos ns. 69 e 50, da Camara, o L· sobre. E. F. S. Domingos do 
Prata, ;:, o 2.· sobre innovação de contracto com a companlua E. F. P01·to Novo do 
Cunlm ao lUo Paedo, acompanlutdos das emendas approvadas pelo Senado ; 

Devolvendo o projecto n. •HJ, dtt Camara, de 1896, sobre prohibição do concessão e 
venda de loterias no Estado, acompanhado de uma emenda unica approvada pelo Se-
nado. 

Comrnunicando a rojoiçito do projocto n. 8!.J, da Camara, de 1896, sobre transferencia 
e convees:Io de cadeims o quo subiram á sancçfio, sob ns. Su, 87 e 88, as peoposiçõcs ns. 
87, 8:.3 0 7G, visto não terem soJTrido alteração alguma; a l.n sobre croa.ção tle dons Gym-
nasios sondo um om Diamantina c outt•o om Pouso Alegro, n 2." doclamnrlo mtllo, os 
actos praticados pela camara municipal do Tuevo, e a :La mantendo as duas cadeil'as de 
instrucção primaria na colonia indigemt do Itambacury ; 

Devolvendo novamente o projecto n. 77, da Camara, de 189G, orçando a receita e 
fixando a desposa do Estad_o pàra ,1807, acompanhad~ d.as emendas ao mesmo offorecidas 
pelo Senado, visto terem stdo contu·madas, por unanumdade de votos, todas as emendas 
rejeitas pela Camara i. . .. 
. · Devolvendo o pro.Jocto n. 70, da Camara, de 1896, autonsando o gov~rno. a auxtltar a 
Academia do Commorcio do Jmz de Fora, acompanhado das emendas oJieroCidas e appro-
vadas pelo Senado ; 

Communicando a rqjeição do projecto n. 8G, da Camara, de l89ô, sohre innovaçrio do 
contmoto celebrado com a companltitt Oeste do Minas ; 

Devolvendo os projectos ns .. 78 o 80, da Camara, de l89G, o 1.· isentando do paga-
mento do juros os exàctoros publicas existmltos ató 1895, o o 2. · sobro saneamento da 
zona da matta, acompanhados do emendas ; 

novolvonrlo o projocto n. 75, da Camara, do 1806, svhro convorsil:o o transl'oroncia de 
cadeims do instl'ucção primaritt, acompa.nhaclo das emendas oJl'erocidas e approvadas pelo 
Senado· 

Do~olvondo novamente o pr(\jocto n. GO, da Camara, do l89G, sol)l'e ensino profi~sional, 
acompanhado das emenclas oJrerocid<ts pelo Somvlo, visto tr)l'em sido ellas confirmadas 
unanimemente, com excepção ela elo n. 14, quo i'oi !'ejoitacla ; 

Commnnicando a rejeição da pt·oposição do lei sob n. D5, <b Cmnara, do 18DG, tt·ans-
ferinclo o Instituto Agronomico <la ltabira par:t as proximidades ela nova Capital ; 

Communicando que o Presidente do Sonaclo, <.:m virtude do convite d<t Camara, no-
meou uma eommissfw partt conjunctamonte com a da Canu.u·a omittir pat•ocet• sobro o 
projocto do Codigo Civil, oJTorocido ao Congresso pela Facul<lacle Livro de Direito; 

Dovolvon,lo a proposi<;ão do lei sob n. 4L tb Camara, de 1805, sobro calleiras noc-
turnas, transi'oronCJas o conversão do outras, acompm!llada das emendas oJl'crocídas e 
approv<tdas pelo Sonauo ; . 

Communicando quo ~ubiu à sancção, soh n. 90, o pi·ojocto n. 70, do Senado, do 1806, 
sobro nugmonto <lo vo.ncnnontos do thesouro.iro o do Jiol da Secretal'ia das Finanças · 

Devolvendo o pro.Jocto n. B·!, cl:t CamaJ•a, do ISDG, sohro eleições municipaos lwom-
panllLt~lo do emollllas o!Torec.itla~ o appr_:.ovadas pelo Senado.; ' 

Communic<tndo <!UO suhtu a sancr;no, soh n. 80, o pro.Jocto n. 81, da Carnara, n.uctori-
zando o r~ovorno a innoval' o contt'<tcto cololmulo p:1r'<t a constt·ucçrio dn E. F. do .João 
Gomos à l'ir:mga, visto não tot• soll'rido nltoraç;i.o alguma; 

Communicando <!UO subiu á s;ulc<;iio, soh n. Ul, o projecto n. 88, da Camara, de 1806 
sobro innov:v:ão do contracto da E. F. Muzamhinho, visto não ter soll't•ido alto ração al~ 
guma; · . 

Dovolvowlo os projoclos ns. G!J o 85, o l.· sobre contruct;ito da E. F. da Saude a s. Do-
mingos do Prata, o o :!-. • sobro cro:tção do caixas oconomicas no Estado, por ter o Senado 
contirru:ulo pot' unanimidade do votos as omotulas relativas ao primoit•o 0 por dou~ twços 
as relativas ao segundo; 
. Dovolvonllo novamente a pt•oposição n. 70, da Camara, do 1806, acompanhada das 
emendas ol1\J!'ocirlas o approv:ulas pot• clous terços pelo Senado, com excevção da do n. 41 ; 

Dovo!Vell<lo a proposição elo loi 11. D~, da Camara, do lSOG, concotlomlo licença ao 
tenente .\lborto Brandão Vil'iato Catilo o no juiz do direito dtt comarca do Cataguazes, 
acompanhada da emenda unica oil'orocilb o approvada pelo Sona<lo; 

s. c.~t 
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Communicando quo subiram tt sancção, sob ns. ü2 o 03, as proposições ns. i8 o OJ •da 
Camara, do l89G, a 1." sobro isenção de pagamento do juros aos exactores ate 1805, ~ a 
2." sobre in novação do contracto com o dr. Jose Alexandre do Moura Costa para a con~ 
strucção da E. F. do Barroso ao Pomba; 

Communicando que, não so achando presente na cidade o Presidente do Con"rosso, 
compete ao Presidente da Camam a prcsidencia da sessão de encerramento ; "' 

Communicnllllo que subiram á sancção, sob ns. !H, 05, üG, Ui, o:~, V~J o 100, as proposi· 
çõos ns. 8'1, ül, üi, 101, DO c üG'tla Camara, c a do n. 81 do Sonaelo <t I.a sobro eleições 
municipiacs, a 2." soht'O relovar;ão tla divida elos colonos de divct•sos nucloo,;, a 3.a :-:obre 
tara do toucinho, fumo o banha, a 4.'\ sobro creditos supplemontares ao l't·c;;idonto do 
Estado, a 5.a sobro a variante para Viçosa, a G." soln·c auxilio ao hospital de Pas;;os o a 
7." sobro licença a diversos funccionarios do justiça. 

DE CAl\IARAS E ASSE~IBLI~AS MUNICIPAES 

Da do Patrocínio, onvianelo uma representação de contt•ihuintos mutlicipaos. respecti-
vos, contra a lei sobro acquisição do prodio para as sossllos da mesma camara; 

Da do Calelas, submottondo ú consideração elo Congresso uma reclamação do contri~ 
buintes soos, contra eli!:iposiçõos da lei n. !G, ela respectiva camara. 

Da elo Barbacena, enviando uma roclamar;ão do contribuintes seos, contra disposições 
elo rogimen tributaria rospoctiYo ; 

Da ele .Jacuhy, enviando uma l'oprosontação de contribuintes soos, contra as !ois ordi-
narias o orçamento tla respectiva camara ; 

Da do Piumhy, sobro reconstrucr;üo tla cadea respectiva; 
Da do Paracatú, sobro modificaçil'> no t.raçarlo da E. F. rlo llrJl!o lToi·isoHto à Oeste 

ele l\Iinas, do modo a passar pot' aquolla cidade o entroncar-se em l'itanguy; 
Ih <lo Pará, sobro auxilio para cmutli~<H:ão d'agua prltaYcl tHt rcspeetiva cielado. 
Da de Piumhy, enviando uma roprosontação do contrihuiutes respectivos, contr~ dis-

posiçõos do loi3 da mesma camara; 
Da do Pará, no sentido do ser convertielo om lei o pt•ojceto truo concedo uma subven~ 

çüo á casa do caridaele d'aquolla cidaelo ; 
Da do Barbacena, surnnottondo <Í decisão elo Congresso a quost.flo do limites entro 

aquollo município o o do Palmyra ; . . 
Dn. de llarbacona, romottonrlo documentos sohro dtv1sas entro o respectivo município e 

o do Alto Rio Doco ; 
Da elo Piumhy, sobre a necossidado da construcção de uma ponte sohro 0 rio santo 

' Antonio no distl'icto do S. !toque, na ostraela quo segue para Goyaz ; 
Da de Tiradentes, so.hro auxilio para a con~lusão da c~ltll!tna alli or•!g~da a Tiradentes. 
Da do Piranga, onvwnelo uma rcproscntaçao ele coutr1b~untcs mumCipncs respectivos' 

contra eloliberaç[(o por clla tomada, relativa á questões do unpostos · ' 
Da ele Barbacena, enviando copia do mais um documento sobro tÍivisas do districto do 

· S. Domingos do l\Ionto Alegre ; . 
Da do Pomba, onviauelo tros reclamações do contribuintes respocti vos, pcdinrlo suspon~ 

são elo resoluções votadas pela mosma cmnara ; 
Da elo Sant' Anna dos Forros, sobro croacão do uma cadeira primariu no lor.;ar donomi~ 

naelo « Cacunda », do seo município ; 
Da do Carangola, envianelo documentos rel'orontos à annullação do decisões suas pela 

respectiva assemhloa municipal ; . . . · . 
Da elo· Carmo ela Bagagem, sobro croaçTio do uma cadeu·a prunarm rut mos.ma. Cidade . 
Da assembloa municipal da Cltristina, enviando uma rccl.:uuação do contrilnuntos do 

mesmo município, contra actos da cmnara municipal respectiva; 
Da de S Domingos do Prata, enviando uma cortielão, contendo nomes do contribuintes 

scos e copia da acta da assomhlea municipal respectiva, om quo so discutia o Estatuto 
municipal n.doptaelo ; 

Dn. do Turvo, sobro actos illogaos, praticados pela l'e~pectiva camara; 
Da do Itübim do Matto Doutro, s'obre auxilio do <JUU nncessitão as obras do arraini da 

Alliança; 
Da do Itnjuhrt, sobro creaçào do caeloiras primarias no respectivo município· 
Da mesma, sobro a excessiva taxa cobraela polas estações fiscaos, relativamont~ á expor-

tação do fumo; 
Da do Alto lUo Doce, prestando informações sobro elivisas ontro osto município o o do 

Barbacena ; 
Da do Palmyra, sobro divisas entro osto o o município do Barbacena; 

( 



27 

Da do Curvcllo, sobre auxilio para abastecimento d'agua potavel na respectiva cidade; 
Da da Bagagem, pedindo estradas de rodagem, que atravessem o respectivo município 

em demanda dos centros lirnitrophes com os Estados da Bahia e Goyaz ; 
Da de Pouso Alto, enviando uma reclamação de contribuintes scos, relativamente á 

rcducção de impostos e das desposas municipaes respectivas ; 
Da de Caldas, enviando dous exemplares do codigo de posturas do respectivo município; 
Da de HarlJacena, communicando havc1' sanccionado a resoluçõo da respectiva camara, 

sobro mudun•:<l de nome do districto de S . .José do Quilombo pura o de-districto da «União»; 
Da de Abro Campo, communicando a recleiçilo de Francisco Martins Barbosa para o 

cargo de presidente; 
Da da Bagagem, pedindo collecções de annacs desta camara ; 

DB CONSELHOS DISTrtlCTAES 

Do de N. Senhora do Amparo das Il:waum~;s, ~obre a necessidade da constl'Ucção de 
uma ponte soh1·c o rio S. Antonio entre osso d1strteto o o do Joanesítt; 

Do de Congonhas do Campo, sob1:c cr~aç~o de cadeiras primarias nos legares denomi-
nados- Esmeril c Pires do rospectlvo thstrJCto ; 

< Do de s . .Jose du, Ros~aquinlm, sobre croaç[o de cadeira primaria no lagar denominado 
« Pinhéiro » ; . 

Do da Itabirn. do Cu,mpo, sobre a necessidade do reconstrucção das estradas que liguo 
csto distl·icto aos municípios de Ouro Preto, Queluz e Bomtim; 

Do do sucuri ú, sobre c reação de mais uma cadeira primaria no respectivo distl'icto ; 
Do do Salto Gl'andc, communicando a sua installação c congratulando-se com o Con-

gresso pelas disposições da lei n. 2, que estabeleceu a autonomia dos districtos ; 

DA RELAÇÃO 

Do descml!argu,dor Adolpho Augusto Olyntho, communicando hn.vol' sido eleito, om ,! do 
Janeiro presidente da Relaçilo ; 

Do iJresidcntc da Relação, pedindo providencia no sentido de se completar a commissfio 
examinadora nos concursos do magistmdos, que está desfalcada pela auscnci<t do um do 
soas mmnln·os e pela do supplentc respectivo ; 

DE Jurzgs DI~ DIREITO DAS COMARCAS 

De Om·o Fino, representando contra a invasllü de auctoridades paulistas em terntorio 
mineiro no l'ospoctivo rnunicipio ; · 

Do Pe1:anl!a, declarando não lltwor rcmettido a autllentica das eleições do 5.0 districto 
por não lho terem sido enviadas as actas parciaos · 

D~ ~àa Vista do Trt;medal, communícando jit ll'avcr rcmcttido a neta d~ apuração geral 
da elctçao para P.reenclnmonto tl:t vaga alJOrta pelo fallecimonto do st•. Francrort; 

DE INSPECTOimS I~ DELEGADOS U1'TimARIOS 

Do de .Juiz do Fora, sobre transl'crcnch da cadeira do instrucção primaria da colonia 
« D. Pedro » para o Morro da Gratidão ; 

Do do l'eçanhn, sobro ~• nccessidado da transforencia J tb 2. a caüoira mixta da l'ci'erida 
cidade, po1' dosneccssaria. 

DE DIVERSOS 

De Severino Baldino do Paula, oD'erecondo uma certidlto po1• ellc requerida, sobre di-
visas entre Barbacena e Lima Duarte; ' 

Do Ahsalty do Andrade, presidcnté do club littcrario da Conquista, sobro modificação 
no traçado da E. F. do'Bc!lo Horisonto à Oeste de l\Iinas; 

Do Severino Ferreira Mendes Badau, I. o tlíbellião do I'atrocinio, pedindo licença i 
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Do vigario Paulino Alves da Fé, presidente da. mesa admin!strativa da casa de caridade 
do Pará, pedindo uma subvenção para o respectivo estabelecimento i 

De Jose Olympio de Oliveira e outros, professores da escolu. normal do S. João d'El-Rei 
protestando contra allegações immerecidas, assacadas contra o regular o legal exercicio d~ 
sua profissão i 

De Aurelio Pires, pedindo permissão para qtw as sessões da Sociedade Beneficente Es-
colastica se realisem no salão da Camara dos sr·s. Deputados i . 

Do I.· secretario do Congresso do Amazonas, communicando a abertura solomno da 2.· 
sossí1o logi~lativa do re~pectivo Cong~·osso em J.o do março ; 

Do director da Secretaria do Interwr, rometton~o exemplares das leis mineiras para 
serem distribuídos pelos empregados desta secretaria i . 

Do secretario da Camara dos Deputados do Estado de Pernambuco, pedindo annaos 
desta Carnara, relativos ao novo o ao antigo regimen, para o sou respectivo archivo. 

Do dr. Camillo Augusto Maria de Britto, agradecendo a sua eleição para o Io,;ar de 
supplento examinador nos concursos de magistrados ; o 

D0 dr. Aureliano Moreira do 1\Iagalhães,communicando haver tomado posso em ~a de ju-
lho, do Jogar do chefe de policia, para que foi nomeado por decreto do lG do ri1osmo moz ; 

Do sr Bispo de Camaco, agrauecondo á Camara as demonstrações do pesar por occa-
sião da morto do sr. Bispo do Marianna, d. Antonio Maria Corroa do Si\ o Bonov'idos . 

Do Inspector da Secretaria do Terras, enviando exemplares do plantas relati\;as aos 
traball!os nas zonas limitr·oplws uo Minas com outros Estados o a diversos nucloos colo-
niaes, para serem distribuídos pelos srs. Deputados ; . 

Do Administrador dos Correios, Francisco J. de Alrnorda Brant, communicando haver 
reassumido o exercício do cargo em 4 do agosto ; 

Do Inspector do Terras, enviando exor~ph~res. da folha doílnitiva do lbortioga, sobre a 
carta goographica do l\linas, para serem drstrrbtudos pelos srs. Deputados i 

Do Club ltopublicano desta capital, convidando a Camara para as~istir a procissão cí-
vica a roalisar-so para solemnisar a gloriosa data do~ do ~oteml-ro. 

Do secretario do Congl'osso do .Amazonas, sobro a mstallac;ão da I.· sessão ordinaria do 
respectivo Congresso ; 

Do secretario da Camara dos Deputados do Estado do Parú, enviando os respectivos 
. nnnaos da 2. · sessão da 2.' legislaturn; 

Do Inspector do Torras, onvianuo exemplares das folhas cleflnitivas do Ilarhacona 0 s 
,João d'El·ltey, sobro carta goographic<l, para sorom distrihuidas pelos srs. Deputados. ' 

llo presidente da Associação Bonoliconto Escolastica, pedindo permissão para funccio-
nar no salão do Congresso ; 

Do presidente da Associação Jlenollcen.to Esco.lastica, pedindo permissão para roalisar 
a sessão solemno do installação da respoctrva soc10dado, no salão do Congresso . 

Do secretario da assembloa legislativa do Estado do Sergipe, communicand~ a oloiç:to 
do presidente o vice-presidente da respectiva assomhlea ; ' 

Do Governador do Goyaz, oJTerccenuo sua mensagem a esta Camara ; 
Do secretario do Senado da l~opublica, pedindo annaos o outros Ílllllrossos para 0 ro~ 

spectivo archivo i . . , . . 
Do sccretar·io da assomblea lcgrslatrva do Ceara, onvianuo annaes rospoctrvos, referen-

tes ao anuo do lm•4 ; 
Do diroctor da secretaria cln Agricultura, pedindo uma relação nominal dos srs. De-

putados, com a rospectiva residencia ; 
Idem, idem, romotteuclo exemplares rlo rolatorio . da rospectiv<t 1'ocroüu·ia, para serem 

distribuídos pelos funccional·ios do:>ta sccrotilria, o pedindo ~O volumes do anuacs dos tra-
lJalhos da Camara · . 

Iuom, i dom, <w~·adccondo a remessa dos 20 volumes de ::m~aos romotbd~ls i 
Do diroctor cl~ Secretaria do Finançns, romettondo rolatorws da respect1va secretaria, 

}H\ra serem distribuídos pelos srs. Deputados ; 
Do director ela Secretaria do Interior solicitando exemplar•os do annaos dos trabalhos 

desta Camara para serem rornettidos à lJibliothoca do novo palacio da l'rcsidencia da Ro-
publica i ' 

Do tliroctor do Archivo Publico, remcttollllo o autogr•apho do lei documentado, rcfo-
ronto ao Instituto Agronomico da ltabira · 

!dom, idem, accú.sando a dovoluc;fto do autographo da Ioi acima inoncionacla ; 
Idom, idem, agradecendo a remessa clo um exemplar do Synopso dos trabalhos da Ca-

mara dos Deputados, relativos ao anno do 1895 i 
Do direetor da Impronsn OJllcial cio Estado, referente â reclamação sobro erros na pu-

blicação tloil trabalhos desta Camara i· 
. Do diroctor da Soerotarin do In tenor, pedindo remessa do annaes dos trabalhos desta 

Camara, a partir da proclamação da Ropublica ; 

•-.1 
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REPRESENT AÇOES 
{;atuaras tnunicipues 

Da do Parà, sobre subvenção para um externato municipal alli creado ; 
Da de Poços do Caldas, pedindo auxilio para o abastecimento ~·agua potavel e esgo-

tos da respectiva villa' ; 
Da do Rio Novo, pedindo concessão gratuita do edificio quo gervo actualme~lto d_e 

cadea, para nellc funccionar :t bibliothoca que pretende estabelecer na respectiva ci-
dade i· 

(;onselltos (H~i!ti•iciaes 

Do do Itamaraty, pedindo auxilio para o saneamento do respectivo districto ; 
Do de s Pedro do Ferros, sobro a creação do mais uma cadeira de instrucção primaria 

no mesmo Jogar , . · 
Do de Remodios sobre construcção de uma casa para prisão no respectivo districto i 
Do de Santa Cru~ da Chapada, sobro crcação ·de cadeira primaria no logardenominado 

- Boa Vista ; · . 
Do de Santo Antonio da Olaria, pedindo auxilio para conclusão do obras do respectivo 

districto ; . . . . 
Do do Poçanha, contra o procodunento do mspector escolar respectivo, relativamente 

a seu pedido de transferoncia da 2.a cadeira primaria, da mesma cidade para outro ponto 
do Estado ; 

Do de Porto Sog·uro, sobro croacão do cadoim primaria no logar denominado« Bom 
Recreio do Carrego das Posses » i 

Inspcctores liticr;u•io!'l 

Do do Braz Pires, do município do Piranga, sobro creac;i"ío de cadoil'a do sexo feminino 
na respectiva localidade ; 

Do do BacpencJy, sobre a convoniencb da conversão, em mixta da cadeira do sexo 
masculino de S. Antonio do Piracicn,ba i ' 

])e tliVCl'SO~ 

Do Matheus Porcir:t & Comp. e outros, rontribuintos da cn,mnra municipal do Alvinopolis, 
contra disposições de leis rnunicipaes respectivas i 

De . d. Anna Fcnoim Guil_narãcs o outros, prolessoros da escola normnl do Ouro Preto, 
no ~ent1do ~lo serem rcconhecHlos os seus direitos, e, como taos, considerados om lei es-
pecial prolossorcs dn oscola normal da nova Capital com o direito aos dcm1tis favores con:.. 
cedidos nos funccionarios de residencia forçada na r~spectiva cidade. 

Do Club Republicano do Carmo do lUo Verde, pedindo solução 'do uma reclamação de 
contribuintes municipncs da Christina, contra actos illogaos dessa cmnara i 

Do dr. Jorio Vieim da Cunha c outros, cr-iadores e invernistas do gado em Alfcnns, 
sobre baixa de preço da carne em a Capital Fedoral e feiras em Tres Corações do ruo 
Verde ; 

Do Adolpho Augusto Olyntho, presidente do Trilmnn,I da Relação, o outros desembar-
gadores o runccionaríos publicos, pedindo derogaçuo ou interpretação da Constituição, na 
parte relativa a aposentadorias o a licenças remuneradas ao funccionalismo · 

Do .Joaquim .To só Bornardos c outros, presidente o vereadores eleitos da' camara muni-
cipal do Baopondy, pedindo annullação do n,ctos illogn,os dn, mesma camara o sua rein-
tegração; 

Do William Nowl::mdo Junior o outro, propondo a fundn,ção do um bn,nco pra conver-
são do guias do cnJ'ó i • 

Do Uabriol Ribeiro Junquoira o outros, membros do Directorio Republicano do Carmo 
,do Rio Vordo, do município da Christina, enviando publica forma de contra-protesto dos 
contribuintes do respectivo districto contra actos illogaes da mesma camara; 
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REQUERIMENTOS 
))os Sl'l". UC}lUtntlos 

Dr. Leopoldo Corrua, pcdinuo licença por motivo do molestia ; 
Dr. llenvenuto ua Silveira Lobo, podinuo licença por identico motivo ; 

l)eo tlh•cl'SOS 

Do desembargador Amador Alves un. Silvn,, peuindo licenç::t para tratar do ~ua 
sauue ; . 

Do dr. Clorindo Burnier Possua do Mello, pedindo pl'ivilcgio pn-ra explorar.~rio ue mine-
rios ue mangancz, em terrenos devolutas do Estauo ; 

Do dr. Josô Ccsario de Faria Alvim, reiterando o pedido sobro saneamento da zona 
da mattn-; 1 

Do .João Paulo do l\Iollo Barreto, pedinuo approvaçrro de um projecto seu, sohre eroaçrro 
.~le um banco Locadot· Hypotllccn.rio no Estado; 

Do .Jorro Baptista. do Freitas, o!Ticial desta secretaria, representando o pedindo roparaçrro 
dos prejuízos que lhe arlvieram pelo novo regulamento dado á sceret,u·ia ; 

De Antonio l\Iartiniano Ferreira, sobt•o vcrlJtt para <t publicação ue seu compendio ue 
Gymnastica; 

Do .Jose de Ramos Lima o outros, professores do Intcrn~tto do Gymnasio l\!inoiro, sobro 
cquiparaçrro de seus vencimentos ; 

Do d. Amasilia l\Iarianna Wanderley, viuva do juiz do direito de S. Ft•anci~co, pedindo 
punição dos assassinos de sou marido o uma pensão para sua suhsistencia c de seus 
tllhos ; 

De Carlos de Figueiredo Rimes e outro, sobro privilegio para ~xplorarem minerio do 
manganez em Queluz do ?I li nas c nos districtos do Congonltas o .Jtalm·a do Camvo ; 

De Oscar Guadolupo Baetn- Neves o outt·os, sobro a croaçflo do uma cadeira de italiano 
no Internato do Gymnasio Mineiro; . . 

De ~aturnino !Ubeiro do Nascimento, ollicial desta secre.üma, pedmdo revisão dn- ta-
bella annexa' ao actual regulamento da mesma, no sentido de molltorar Alcus venci-
mentos; 

Do p<turo Pedro ·Nogueira da Silva o outro, di_rcctores do Athencu do s. Luiz, em Lima 
Duarte, sobre suhvenr;ão parn. o mesmo ostahelocunont? ; 

Do tl. Carolina l\Iartlta Gomes de Danos, propriotarta em Ouro Preto, pedindo loto do 
terra em Bollo Horisonto ; , 

Do .João Augusto Rodrigues Caldas e outros, sobro l'u!l(lação de um banco do Cl'ouito 
Real, no Estado, para emprcstimo a lavoura; 

Do Thoophilo Teixeira d<t Fonseca Tito, actualmento collcctor de ltapocerica, sobre 
relovação. do pagamento de juros,. por alcance, como esCl'ivão da collcctoria de 
Tamanuua ; 

Dé Nunes & Figueiredo, proponuo-so a dcscnvolyer c aperfeiçoar a industria pasto-
ril, mediante auxilio do Estado ; 

Do dr. Antonio Augusto de Lima, juiz rle direito da Capital, pedindo ~oto ~o torTas om 
Bcllo Horisontc c coneessão do i<lenticos favores dispensados aos fuuccwmu·ws puhlicos 
do ro~idencin, n,\li forcaun, ; . . 

Do Pedro Som·os amanuonso da Socretal'in- do Interior, pcd!Ildo licença: 
Do dr. Isidro Pe~·cira tio Azevedo juiz de direito do Turvo, pedindo licença !H.da tratar 

de ~aude ; '· , 
. Do dr. Francisco do Assis llarcollos Corrua, juiz do direito do Caetu, pedindo licen(;a 
para tratar do saudc ; 

Do J oaquin1 Antonio tio Lima Cosa r professor de 1\!inas Novas, rocoi'I'Otlllo <la deeisllo 
do governo quo lho negou a e1uiuta parte da gratiJleação garantida pela lei nu-
moro U3; 

Do .Josô Pedro Toixeim do Souza c outros, umanueusos elas repartiç.õcs tle Terras o 
ü' Agricultura, pedindo lote de terms o construcçrro do casas em Bollo I!orisontc; . 

Do João Felishcrto Caldciht c outros, sobro ct·oaGão do cadeira do instrucr;ão pt•imal'in-
no povoado «Rio do Peixe», do município elo Alvinopolis; 

Do dt·. João Vioira da Cunha, juiz de direito do Alrenas, pedindo roYogar;U.o dn, lei que 
o privou do direito de antiguidad.c ; • 
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De Afl'onso Frederico de Alv::trenga Peixoto e outros, pedindo privilegi2 pam um::t es-
trada do ferro que, da Central, vá á Lago::t S::tnt::t. 

Do João de Carvalho Borges, pedindo privilegio para uma E. F. da estação de Sant::t 
Deltlna ao Barreado. 

Do d. :\Jaria Josó de Menezes Freitas, professora d<1 ciLiado do Pomba, pedindo li-
cença· . 

D~ Adeod<1to Netto de Souza e outros, do morro de S. Sebastião desta capital, pedindo 
crear~ão de wdeil'a pl'imaria mixta naquella localidade; bo candido Eloy Tassara de Padua, representante de Herculano Ramos, sobro lll'ivi-
le«io para explorar mic::t no E:>tado; 

" De Francisco Carlos de Assis Rocha o outl'os, empregados da Socretm·ia do Interior, pe-
dindo so l!JOs tornar extensivos os bcnoficios do decreto n. 818, relativamente a favores con-
co,lidos aos funccicna1·ios publicos do residoncia forçada na novtt cnpital. 

' De catlwud Sclunidt & Comp., indust1:iaes om Juiz de ~?ora, pedindo isençi(o do impos- . 
tos para a materil1. pl'inw importada o do~tlllarla à sua fnlmea; . 

De d. Cecilia Augusta Godinho, pl'o1essora do Vermellt? Novo, pedmdo pagamento do 
vencimentos, não obstante tor cxorCJdo o ct~l'go som r~st::tr tttulat~a. . 

De Manoel Soares da Silva Telles, portou·o da Irnpronsa, pedmdo licença; 
De Daniel Gonçalves Castanheira, collec.tor do Sacramoilto,_podipclo. sei· declm·;tdo ox-

tineto seu compromisso com o Estado, !'elattvo ao alcance de 1: l,1,1!:i'18(,, para o quo utlo 
concorreu; . , t . - 1 1 1 p Alt · 1. De João Guilherme Fen·eu·a de Cas l'O, cscl'!Vao L o orp tttnls L o ouso o, peLmdo li-
cenç::t; . t l 'r· . t d . !" Do llenriquo ltllJ'll'O e ou l'O, propont o-so a puo 1car uma rev1s a e ensmo, metw.nte 
favoros do Estudo; 

Do Luiz Vieira Rahello, pedindo decretação do uma lei que lhe garanttt o dil'eíto, com 
que so julga, solJre a lavra de diamantes dos Perdõos de Ahaetltó o Diam<1ntina; . 

De' d. i\Ial'ia Cassimil'a do Andrado Lago e outros, residentes na I ta h ira de Matto Den-
t1·o, pedindo um auxilio ~lo 50 contos de reis para a croaçüo de um collegio do in%rucção 
rotrido pelos padl'IJS salcswnos; . 

" De d. Adclina Fmncisc;t da C1•uz, p1•ol'essora do ~S. Caetano do Chopotó, pedindo li-
cença; · l s t · · l t '' J - l V· · r· Do rre1·mano Antonw. L o. ousa c ou TOS resa en os em ''· oao ta Igta, por mdo au-
xilio pecuniario para' conclusão das shras da matriz e construcvuo do comitol'io do respe-
ctivo logar; 

· Do Sosthm,lO~ Cc~ar ~lo l\Iello e pt~tl'o'3, talJClliães da COlllétrca do Omo Preto, pedindo 
creaçllo do o1Itclü prt vattvo do oscn v ao do Jlll'Y em todas as comal'cas do Estado ; 

Do Pcdl'o Machado do l\loracs, pedindo a construcção do uma ponte sobre o J·io Pa-
ranaltyha, na estrada de Uboraba a Goyaz, c providencias para desvial' o seu leito, perto 
da Cachoeirri, Dourada, afim do tomal-o navegavol. 

De Pedro Francisco Ferreira o outros, pedindo modíflcação da lei n. 1,14, no sentido de 
facilitar a abertura do ph<1rmacias nas pequenas localidados. 

Do Leovigilda America do Castilho, prot'ossora de Caxarnbú, pedindo auxilio para paga-
mento de aluguel da casa ondo funcciona a respectiva escola; 

D~ Roinuldo llapt_ista Pinto do Almoi~a e outros, p1·o~essoros primarios, pedindo oqui-
paraçao do seus voncuntntos aos rlos professores normahstas · 

. ~o Edt~ardo dos Guimarães B~r:joan o Honorio Henrique s'o::tl'es do Couto, pedindo pl'Í-
vllegw o favores P.am. o cstal.JOlçcunento da cultura do cel'o::tes no Est::tdo, por meio do co-
louias agro-pecmmas md~stl'Iaes· 

De Antonio .Jose l\latluas, sohre transferoncia do sua fazenda, do Rio Bmnco para 0 
município do Piranga; 

De Alborto Brandão Viriato Catao, tenonto da Bl'igada Policial, pedindo licença· 
Do Manoel Francisco Vioira, oleiLo vereador da camara municipal do Pomba' recla-

mando contra. o acto dtt resp,octiva camara I.Iegando.-l!to ~osso do ~·espoctivo cargo; ' 
De Honorw Este vos do . Sacramento, ·podmdo privilegiO pura s1 ou para a companhia 

quo organisn.r, sobro sua mvonção do um regulador publico, denominado «Electro Ch!'o-
nometro»; 

De Joaquim .Jose do Oliveira o.otÜl'Os, sobre creação de cadeir::t primaria no loo·ar de-
nominado «Florentino»; " , 

Do Manool Francisco do Assis, olllcial do registro de ltypotltocas de Juiz de Fora, pe-
dindo lieença: 

Do dl' .. Josó Fel'nandes Torres, juiz do direito do Cataguazes, pedindo licença; 
Do Jacintlto Quintiliano do Araujo i\leirollos o outl'os, empregados dtt estrada do forro da 

r~ova capital, pedindo construcção do casa em Bollo IIorisonte, visto terem do ser demo-
lrtlas aquollas em quo moram. 

• I 
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TELEGRAMlYIAS 
Do sr. deputado dr. Silvtt Fortes, comrnunicando chegar a 14 do julho para os traba-

lhos do Congl'esso; 
Dos srs. deputados .Tuvenal Pcnna e dr. Freitas Castro, em sentido idontico; 
Do sr·. deputado coronel Theopllilo Marques, communicando chegar a 15 com collo-

gas para o mesmo Iim; 
Do s~·· deputado Ferreira Tinoco, communicando seguir a vinte do junho para 0 

mesmo fun; 
Do sr. deputado dr. Coelho do Moura, communicando seguir a 15 do junho. 
Do sr. deputado Carlindo Pinto, sobro o mesmo fim. 
Do sr. deputado tlr. Epaminondas Ottoni, communicando estar já om viagem para 0 mesmo fim. 

PAPEIS PENDENTES IJE SOLUÇÃO 
Ficaram pendentes do solução das diversas commissõos pormanontos abaixo menciona-

das os seguintes : 

Da 'lc Obras I•ublicas, Viação fcl'rca 4\ó 

REQUEIU~IE:'\TOS 

Do Affonso Frederico do Alvarenga l'oixot~ o outro~, sobro pr.ivilogio para uma E. F. 
de um ponto conveniente da Contra! do Brastl ao arratal da Lagoa Santa · 

Do Antonio Soares de Azovoclo Sobl'inho, sobr·o privilegio para uma E.' F. quo da do 
Espírito Santo o Minas, no trecho do Santa Barbara á Ponto Nova, vit entroncar-se' na do 
Cuiotltó ; . . . 

De Antonio Nogueira Penido, sobre garantm do .JUl'ns para a E. F. do Santa Barbara. 
do Rio Novo, do quo o mesmo é concossionario. 

Ol'l'ICIOS 

Do Socro.tario d'Agricultura, .OJ.rvi<~ndo inl'ormado o roquorimonto do dr. Luiz do 
Souza .i\lonton•o do Barros, soht•o prtvtlogw para o prolongamento da E. F. projoctada do 
Tapirussú a Bom .Jesus da Caehooira AlogTo ; 

Do Pedro .Manso Pereira, mostrando 1t convonioncia d" passar a E. F. do Helto Hori-
sonto á ~osto de .Minas poln, cidade do Dot·os do Indaià, onde se acha muito tlosonvolvida 
a plantnçao do caro. 

Da camara municipal do Pal'ncatú, sobro mocli!icae;ão no traçaclo da E. F. elo Bollo 
Horisonte á do Oeste do i.\linas, elo modo ep10, passando pala cicl:tclo do l'arà, vit à ciclado 
do Paracatú, tendo como ponto do ontroJJei\monto a cidaclo elo Pitangny ; 

Do prosidouto do cluh littorario ela CoiHJllista, sobro modiilcac;ão uo tmc;ado da E. F. 
do Ilollo llorisonto ú Oeste do l\Iina~;,· no Hentido elo passar a mesma o:>trada pot• <Htuollo 
lo(l'ar · , 

o D<~ cantara municipal do Santa JUta do Cassia, elmmn.I!do a atto~tçlío do Congresso para 
n E. F. que do Lavras và ter ú respectiva ciciado, reqnonda pelo ctdaduo .Josó Cal'!os tlo 
Sant'Anna; . · 

Do conselho districtal elo Campo l\lystico, sobro a nocossiclado elo nma ostra<la quo li(l'uo 
o respectivo districto á cidade do Ouro Fino ; o 

Da camam municipal do Pará, sohl'o a couvonioncia do so oncaminlmr para aquolla 
cidaclo a E. F. quo tom do ligar a l'utma capital á ela Oc~te 1lo Minas ; 

Do arronto oxoeutivo da camam municipal de l'itanguy, sobro moclillcac;i'io elo projocto 
n. 85, drf Senado, no sentido do ,passar por ac!UOII<t citlado a E. F. Oeste do ~linas ; · 

·.1 
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PROJECTO 

Projecto n. 123, da 1805, sobra auxilio para construcções da linhas ferreas mais 
urgentes. 

Du tlc Itcprcscntuçõci'O,' Rcqucrilncntos e J»ctiçõcs 

REQUEIUMENTOS 

Do Manoel Francisco de Assis, official do registro de hypothecas da comarca de Juiz 
do Fora pedindo dous armos de licença para tratar de negocies ; 

De J. Lcovigilda Arnorica de Castilho,, professora pri!naria da Caxambú, solicitando au-
xilio para aluguel da casa em que. funcc.wnn. a respectiva escola ; 

De Ja.cintho Quintino do AraUJO Me1rellos e outros emprogn.dos do ramal ferreo de 
Bello Horisonte, pedindo o mesmo favor co.ncedido aos funccional'ios publicas, relativa-
mente á construcção do casas na nova capltal ; 

Do Podeo Machado cle Moraes, annexo ao paeocer n. 21G, de 1896, relativo à construcçfío 
de uma ponte sobre o rio Paranahyba ; 

. De Ernesto da Silva Oliveira, ex-collector de Uberaba, annexo ao parecer n. 126, ele 
189G pedindo a restituição do 4:868$591} por alcance para que não concorreu ; 

ba professora D. Francisca do Sousa Costa Santiago de Britto, remcttido por o1Iicio do 
dr. secretario do Interior:, podind.o annullação de sentença contra si dada pelo governo e 
rcintrogação na respectlVa cadorra. 

OFFICIOS 

Do secretario d'Agricultura, tmnsmittindo informado o requerimento do Alvaro As-
tolpho da Silveira o Augusto Cesar do Vasconcellos, engenheiros chefes das commissões do 
limites do Estado, sobre augmento do vencimentos do pessoal tcclmico ; 

Do Augusto de Almeida Magalhães, thesouroiro da rccehedoria do Minas, na capital 
FoLleral, solicitando augmento de vencimentos ; 

Do Secretario do Interiot', enviando o requerimento de Leopoldo Barbosa Ferreira 
Alvim o Candido Jose da Silva Botelho, secretarios, da Escola do Plrarmacia. c do Gym-
nasio Mineiro, pedindo augmento de vencimentos ; 

Do Secretario d'Agricultura, enviando o requerimento de Jose Pedro Teixeira do Souza 
e outros, amanuense11 da respectiva secretaria o da. do terras, pedindo equiparação do 
vencimentos ; . 

Do Secretario do Interior, enviando o requerimento d.e Josó Guanabarino Fl'oiria o ou-
t~os, amunu?nsos, do Internato e do Externato do Gymnasio Mineiro} pedindo equipara-' 
çao do voncuncntos. 

REPRESENTAÇÕES 

Da camara municipal do Rio Novo, solJ1'o cessao gratuita do editlcio que actualmonto 
serve do cadàa, para, quanLlo desoccupado, funcciomw nelle a hibliotheca municipal da ro~ 
spectiva cidade ; 

PitOJECTOS 

N. 85, do Senado, auctorizando a entregar à d. Maria Josó Alvim Ferreira Alves, Ti uva 
do dr. Carlos Ferreira Alvos, a quantia de trinta contos de reis, como indemnisação dos 
serviços medicos por ollo prestados ao Estado; 

N. 259, do l89G, anctonzando o governo a codot' à camara municipal do Rio Novo o 
prodio quo servo de cadêa naqueNtt cidade; . 

N,. 249, do 1890, incluindo no quadro dos empregados do Archivo Publico Minotroo ro-
spectrvo servente. 

~.c. -!i 
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PA.RRCimES 

N. 222, do 1896, sobro contagom do tempo para o~ atreitos do antiguidade, pedida polo 
juiz do direito da comarca do U~10raba, bacharel Joaqm,rn ,I~nacio. Nogueira Ponido i 

N. 217, do 1896, sobro o podrdo do desembargador EnHlmno Pu·os do Amorim o outros 
funccionarios publicos, relativo â concessão do lotes do torras o construcção do casas na 
nova capital. 

Ih~ de Orçnmonto e co~tas 

OFJ.l'lC!OS 

Da camnra municipt\l dÓ S. Solmstião do Paraíso, transmittindo uma rocll\mação do 
João Paulo do Lima, relativa a quostoos do impostos; 

Do Socrutario do Interior, transmittinclo uma mensagem da prosidoncla do Estado soli-
citando credito para a execução da lo i u. 50, do 18\Hi ' 

Do Secretario da Agricultura, onviarHlo, informado, o requerimento om quo a Compa..:. 
nhia Navogaç;\o Sul Mineira podo subvonçtío para melhorar o manter o serviço respectivo. 

Do mosmo, enviando uma monsugom, em quo a presidoncit\ do Estado podo credito para. 
desposas com a Junta Cornmorcial i · 

Da camara municipal da cidade do Palmyt·a, pedindo isenção do direitos pam o mate-
rial a importar, destinado ao t\bustocimonto d'agua á mesma cidade; 

Do Socrota.rio do Interior, enviando o roquorimnnto do director do collogio do Congo-
nhas do Campo, podlndo pagamento do ponsão do alumuos admittidos alli pot• conta do 
Estado; 

Do mesmo enviando o requerimento do d. l\f!\rla Virgem A volina <lo Amar!\! profes-
sora do Sucurtú, pedindo pagamento do vencimentos om oxorcicio tlndo; ' 

Do das Fmanças, enviando o orçamento dotlnitivo do 181>2 o, bom a.>mim, a proposta para. 
approvação das respectivas contos i . 

Do do Interior, enviando um roquorunonto, om quo a mo::;a u:t cast\ do caridade do 
Montes Claros podo um credito oquivaloi).te ao quo proscreveu, destinado á mesma casa; 

Do mesmo, transmittindo um roquorrmonto, om quo o a!rores Josó do Sousa Limoeiro 
podo melhoria de sua reforma ; 

. Do mesmo, tramm1ittindo o roquorfmonto om quo o mu.jor da Brigada Policial, Nfcolau 
Antonio Tass11.ra do Pu.dua, podo contagem do tempo para sua roí'orma i 

Do mesmo, transmittindo os roquerin!ontos do .A_Il'onso d.o Si<gwira Ramos Casar 0 Diogo 
do oliveira Pinto Homem, offtcio.os lta Bngada Pohcral, podmdo contagem do tempo para 08 offoitos do suas reformas; 

Do Secretario d'Agricultura, enviando uma mensagem da prosidoncia do Estado pe-
dindo credito para os serviços do immigração o colonisação no futuro oxoroicio . ' 

Do Secretario do Interior, enviando uma mor~sagom d~t IH'osidencit\ do Estado, pedindo 
elevação do credito á .vorba do 1.1. 12, § 1. 0

, art. 2. 0 da !01 n. 147 i . . 
Da camara munictpal do lta.Jubá, roprosento.ndo contl'a o. olovadrssuna taxa cobrada 

pelas estações tlscaos sobro o t'umo quo so oxporttt no Estado ; 
Da oamara municipal do Pará, po<lindo se converta orn loi o projoeto quo concedo umt\ 

subvenção á. casa do caridade d<\ rospoctiva cidade. 

· Do conselho escolar do S. Geraldo, ~obro verba para livros o mobilia da escola do ro-
~poctivo logar i 

Do olub da lavoura do Angustura, contra o impo9tO do 11 °/o sobro o caro ; 
D:\ camara municipal do Parà, annoxa ao parocor n. 121, do 18!J6, pedindo suhvonção 

para a manutonçt\o do Ex:tornáto croado por loi municipal nl\ respectiva ci<lado i 
Do William Newlantls Junior o outro, annoxa ao parocor n. 189, do 1800, propondo-so & 

fundar um banco para a convoraão da~ guias do caro; 
Doiil habitantes do Fonseca, municipio ele f.lvinopolis, 11.nnexo ao parecer n. 40, do l8!J5, 

sobro vorba para construcção do um odillcio destinado l\ osco111. prunaria do respectivo 
logari 

Da carnara municipal da Bagagem, unnoxa ao parocor u. tH, do 18!J5, sobro auxilio 
para construcção do um odillcio destinado h escola primaria da respectiva chiado · 
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Do Atheneu de S. Luiz, fundado em Lima Duarte, annoxa ao parecer n. 114, do 1806, 
pedindo uma subvoncão para o respectivo estabelecimento ; 
~ Do conselho districtal de S. Domingos do Rio do Peixe, annextt ao parecer n. 42, de 
1895, pedindo um auxilio. para terminar as obras do pre<lio destinado ás escolas do rospo-
ctivo districto ; 

REQU!HtBU:N'l'OS 

Do Alberto Silva o Comp., industrines, pedindo isonçfio elo impostos pat•a os productos 
Importados com destino á sua fabrica ; 

Do >1arcos Antonio Teixeira, pedindo isençfto do impoBtos pm·a os productos importados 
com destino á linha de bonds em Poços do Caldas ; 

De Custodio Netto o Comp., industriaes, pedindo isenção do direitos pam a matcria 
prima importada com destino á sua fabrica ; 

De Antonio Martiniano Ferreira, professor da escola normal de Ouro Preto, annexo ao 
parecer n. 158, de 1896, pedindo vorb:t pam a ir_npressfto do sou compendio do gymnastica, 
afim de ter direito ao premio do que trata tt lO! !l. 41, ue 3 do agosto do l8\l2; 

Do Theophilo Pereira dtt Silva o outros, praticantes collahoradoros d1t Secretaria do 
Interior, annoxo ao parecer l_l· 140 do 18\J.i, pedindo verba pura pagamento das gratificações 
quo percebem quando substituem os amnnu01:sos ; · 

Da mesa administrativa ua casa do car1dado do Bom Succosso, annoxo ao parecer 
n. 79, do 1892, pedindo subvenção para o mesmo ostebolecimonto; 

I'ROJF'CTOS 

N. 52, do 1895, sobre cobrança do sollos em certidões do examo do p1•epamtorios; 
N. 42 do Senado, sobro eroação do cadeias centraes; 
N. 77' uo 1895, sobre cobranca do imposto de novos e velhos direitos pela transfe-

roncia de' immoveis. 
N. 75, sobro verba para o hospital do caridade do S. Sebastião do Pnraiso; 
N. 06, do 1805, sobro vorha para a casa de caridade da cidade do Pará; 
N. 01, do 1895, lixando taxa para cobrança do imposto do cafe; 
N. 70, de 1805, subvencionando o a~:;ylo do mendigos de Juiz do Fora; 
N. 137, do 1805, equiparando os vencimentos dos empregados da Junta Commercial; 
N. 64, do 1804, croando uma secção do estatística na Secretaria do Interior; 

- N. 12, do 1804, sobro auxilio ás auctoridados policiaes, <t titulo do expediente; 
N. 36, do 189,1, sobro auxilio á municipalidade do Pouso Alto, para canalisacão d'agua 

potavol ; , 
N. 86, do 18\H, o1ovando a 50 contos do reis o capital do quo trata o n. I, do art. 1.0 

da lei n. 46, do 1803, relativa á E. F. de Montes Claros á Salto-Grande. 

PROJECTO 

N. M, do 1892, mantendo, como instituiçfio do Estado, tt companhia de aprendizes mi-
litares; 

Da fie policia 

rROJEC'l'O 

N. 15G, do 180(), revogando os al'ts. 2.o o 3.o da resolução n. 3, do 1892, quo alterou o 
regimento da Camara dos Deputados. 
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Da de smule JHlblicn 

REPRESENTAÇÕES 

De Pedro Francisco Ferreira o outros habitantes das Lagos, do districto do Santo Anto-
nio da Lagoa, município do Curvollo, pedindo modificação na lei n. 144, de 23 de julho de 
1895, no sentido do facilitar o estabelecimento de pharmacias em pequenas localidades . 

Do Laurindo Rodrigues Martins e outros, membros do conselho districtal do Itamar~ty 
annei:a ao parecer n. 156, de 18()6, pedindo um auxilio para o saneamento do rcspectiv~ 
districto. 

Da de 4lnnmrns •nunfciilnes 

OFFICIOS 

Do presidente da camara municipal do S. Domingos do Prata, annexo ao parecer n. 91' 
do 1895, enviando uma certidão de contribuintes seus o copia da acta em que so discutiu 
o recurso interposto ~elos mesmos sobro a alteração do estatuto municipal respectivo; . 

Do agente executrvo municipal da cidade do Carangola, enviando poças roferontos ú 
annullação do uecisõos suas, pela respectiva assomblea, o pedindo o pronunciamento do 
Congresso a respeito ; · 

Do presidente <la camara municipal do Pomba, enviando tres representações om quo 
contribuintes seus po<lom a suspensão do diversas resoluções da respectiva municipalidade, 
relativas á construcção do prodios para escola o factura do outras obras no mesmo mu-
nicípio ; · .. . . . 

Dos presidentes das camaras mumctpaos <lo Barbacena, do Alto RIO Doce o do Palmyra, 
(diversos o!llcios de caua uma) annoxos aos pareceres reunidos ns. 226 o 278, do 18961 o 
92, do 1895_, fazendo. r.o~lamaçõos o enviando documentos, .sobro questões do limites entre 
os respectivos mumcrpws. 

REPRESENTAÇÃO , 

Do club republicano constitucional do Carmo do Rio Verde, pedindo ao Congresso para 
lhe ser presente uma reclamação do contribuintes do município dtJ. Christina, contra actos 
illegaes da assembloa o cama r a respectivas. 

REQUERIMENTO 

Do Manool Francisco Vieira, annoi:o ao parecer n. 224, do 1895, reclamando contra o 
acto da camara municipal do Pomba quo negou-lho posso do cargo do vereador eleito pelo 
districto do llomflm. 

Dn de justi~n civil e crhuinnl 

REQUEIUMRNTO 

Do Sostbenos Cosar do Mello o outros, escrivães do judicial .~ notas da comarca do 
Ouro Preto, pedindo croação do otllcio do escrivão privatrvo uo JUry om cada uma das 
comarcas do Estado. 

PROJECTO 

N. 128, do 1895, contendo disposições sobro economias do foro. 

I 
' ! 
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na (le comntercio, estntistica, iudustrins e artes 

REPRESENTAÇÕES 

Do Dr. João Vieira da Cunha e outros criadores, invernistas, propriotarios o negocian-
tes do município de Alfonas, expondo a crise por que passam com a baixa do preço da. 
carne no Rio de Janeiro e com a c reação de feiras do gado em Tres Corações do Rw Verde, 
o peuindo ao Congresso pugnar pelo bem-estar de touo o Estado. 

REQUERIMENTO 

De João Augusto Rodrigues e outros, propondo-se a fundar um banco ue creuito real, 
com garantia ue juros pelo Estado, para omprestimos á lavoura. 

PROJECTO 

N. 73, <lo Sonauo, sobro uma exposição do productos agrícolas e inuustriaes na cidade 
que fôr uosignada pelo governo. 

Da (le ngricultura 

REPRESENTAÇÃO 

Da camara municipal de Santa Luzia do Rio <las Velhas, sobre a necessiuade da creação 
<lo uma escola agrícola no districto do Mattosinllos. 

Da (}e constituição, legislnção e llO(let·es 

RECURSOS 

Da camara municipal <lo Piumhy, sobro conflicto entro esse município o o de Passos; 
Do Custodio Josó da Silva Martins o outros habitantes do Bomfim, sobre alistamento 

eleitoral. 

REPRESENTAÇÕES 

Do desembargador Adolpho Augusto Olyntho c outros, magistrados e funccionarios pu-
blicos do Estado, pedindo dorogação ou interpretação <los arts. 104 e 109 da Constituição, 
sobre aposentaçõos e concessões de licenças remuneradas ao funccionalismo publico; 

Da camura municipal do Carmo da Bagagem, contra o projocto que declara franca e livro 
de podagio a ponto sobre o rio das Velhas, no município do Sacramento. 

Das camaras municiJ?aes. de Araguary, \)uro Preto, Paracatu, ?atrocinio, Bomfim. e 
Cambuby, sobre a convomencta do restaboloctmento das aposentadorms dos funccionarws 
publicos. 

RBQUERIMHNTOS 

Do Dr. João Vieira da Cunha, juiz do direito da comarca de Alfenas pedindo revogação 
da decisão quo o privou do direito de antiguidade · ' . 

De Augusto Pantaloão, contra oquivocos contidhs no parecer n. 49, sobro sou ped1do de 
reparação de injustiça · 

Do Augusto ue AlmMda Magalhães e outros, pedindo moditlcàçrio da lei n. 963, do 
1894. 
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OFFICIOS 

Do sr. deputado Simão da Cunha, renunciando a sua cadeira ao C-ongresso Mineiro. 
Da cumara municipal do Palma, sobro a necessidade de modifleaçoes na lei 11. 2 da 

1891 ; 
Do Secretario do Interior, transmittindo livros do assignaturas do eleitores do Salinas, 

requisitados por esta camam; 
Do vice-presidente da cnmara municipal de Sabará, no sentido do olJrigar-se a ro~po

ctiva intendencia a prestar contas ; 
Do secretario do senado, transmittindo a ropre:>:ontaçfio do agonto oxocutivo <lo muHi-

cipio do Pomba, pedindo interpretação sobro duvidas encontrada.; na ·~obmnça <lo impo:'>to 
do sello do Estado ; 

Do Secretario do Interiol', transmittinuo um protosto o uma r·cpl'e:>entação dos h;dli-
tantes da Conceiç1to da Boa Vista, referentes il. J>OS$0 do um comitt~r·ío uo referido lo;!a.r·. 

Do Secretario da Agricultura, transmittindo, informado pela l'OJmi'U<;ão do tfll'!'as, 11 , 11 ~ 
representação da camara municipal do Cumtiuga contra dispo~>i•;ões da loi n. 27 .[e 
1892. . 

Da camara municipal da Diamantina, podindo a suppr·essi\o <los conselhos districtac~ 
:las sédes dos municípios ; . . 

Da camara municipal do S. João Nopomucono, transnuttmdo Ullla roclamáçi"to •lo c·.n-
tribuintes, sobro alteração da divisão administmtiva do muuicipio ; 

Da assomblea municipal .do .carangola, tra~smittiwl?. P.ara sorem !'(lsolvidas pelo c•.rr 
grosso reclamações do contr1humtos do rcspeetrvo munrcrp1o ; 

Do senado, trnnsmittirHl,O o da camar~t n~uuicipal do S. Jo:lo Nepomucon~, acompanhado 
de uma representação do dtversos contribtuntcs, contra o modo por· quo o feito 0 1<\JJI(<t-
mento do immoveis ; 

Do Secretario do Interior, transmittindo uma roprosontação do contl'ibuintos do ouro 
Fino, contra alguns impostos lançados pelo rospocti v a r.amam; 

Do Secretariít do Interior, transmittint!o alguns alistamontos do eleitores, em soluç:'io 
de requisição desta cumara ; 

Da camara municipal da Conceição, podindo tb::ação das disposições do art.. s. · § 2.· 
da lei n. 2, !;Obre rocusos de penas do mul~a.;. . . . 

Acta da eleição do S. Lourenço do ffiUillClplO da Christma, rol<ttJV;l as oloiçõos de rsa-t 
para senadores, deputados o prosidonto do Estado. 

l'ItoJECTOS 

N. 9. do 1893, vedando ás camo.ras municipaes o lançamento do impostos sobro fun-
ccionarios publicas foderaes ou ostaduaes ; 

N. 51. do senado, sobre aptidão dos bacharois formados nas faculdadoR officiaos da. 
Ropublica para concorrerem ás comarcas do l. • ontrancia. 

INDICAÇÕES 

Do sr. dr. Bernardino do Lima, no sentido do tomar a. c~mara dos. srs: deputados conho-
monto . do acto da camara municipal de Sabará, supprmundo o thstriCto da Varzel1. da 
Pantana . 

. . Do sr. Ribeiro Junquoira, no sentid? do pronuncia~nonto da commissão sohro a olegi-
hiiHlado dos rocem-formados em academias do outros Estados ; 

Do sr. deputado Juvonal Ponna, no sentido do se roprosontar no Co11grcsso Fot!oml 
sohro a conveniencia do ser alterada a disposição do art. IRa do do(~roto do 2 de maio do 
1890, na parto reforonto ao pt•ocosso snmm&rio dos invontarios. 

J)a. de instrucção }Hthlica e dvilbuu;ão elo huHos 

REP!t!-:SJ',N1'AÇÕES 

Do habitantes de Agua Limpa, do Minas Novas, sohro creação do oa:leirac; p1 i marias na 
mesma localidade ; 
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Do llahitantos do Itatiaya, sobro creação do cadeiras primarias na mesma localidade; 
Do agente executivo~ districtal do Con~onhas do Campo, sohro creação do escolas pri-

marias nos logaro~ -Esmoril e Pires-, do respectivo districto ; 
Do pro8idouto e a;.route executivo do S. Pedro de Ferros, sobre creação de mais uma 

cadeira do sexo m:.~.s·~ul i no no respectivo logar; 
De algum; alumno,; do Intornato do Gymuasio Mineiro, sobre a croação O!J uma cadeira 

do italiano no l'fl"[H}etiYo estabolecirnonto; 
Do conselho di:>trietal do Santa Cruz da Chapada, sohro creação do uma cadeira mixta 

de instrucç:lo primnt·in uo logar denominado Boa Vista, do rospestivo districto ; 
Do conselho distl'idal de S. José da Ressaquinha, município do Barbacena, sobre croa-

ção de uma cadeira pr·imaría no logar denominado Pinheiro ; 
Do conselho districtal da chiado do Poçanho, representando contra o impatriotico pro-

cedimento de Polycat·pq <lo Sousa Normanlta, quo propoz a transforoncia da 2.· cadeira da 
rofol'ic.la ei1larlo pam outr·o ponto do Estar~o ; _ 

Do pt·ol'ussor do Bilopontly, sobro oqUiparaçao do seus vencimentos aos dos professores 
normalistas ; 

Do ~laxirniano 1lo Sousa Pereira o outros habitantes no Jogar denominado- Chinelo-, 
sobro croaçi\o do cadoit'<L primaria mixta. 1m mesma. localidade ; 

Do pro~idonto do conselho dist:·ictal do Porto SOI{Ul'o, sobre a noces~idado de crear-se 
uma cadeira do instrneç;w primaru• no lugar tlonommado- Bom R13crew do Corro;;o das 
Pu8~o~ · 

·De' Joaquim Josú <le Oliveira e outro~ moradores no logar denominado -Florentino-, 
sob1·o croaçào do unm c;•doira pl'Ílt1~tl'ia pm•a o soxo masculino no mesmo Jogar; 

Do do!ogado littor<n'io do di-;tricto de Bt·az Pires, do município do Piranga, 11obro croa-
çíío do cadÚim do soxo fominino na J'ei'ori<l:.t localidade ; 

Do Emílio Joaquim do Oliveira Quitos, sobro a croaçii.o do c:o.deira primaria no logar do-
nomiuado Ba:-~:>í\o ·; 

De divor:>os profo:-isoroa do município do Baopondy, pedindo a revogação do art. 99, 
tabollo. n.l2, da lei n. 41, do 1802; 

Da catÍli\t'a municipal tia. \'ic;osa, sobro creaçüo do cadoirn,; primarias em districtos do 
seu município ; . . . . 

Do diversos lta.bttanto:; do S. João da VIgia, sobro err~aç:'ío elo ca.•leu•as no mesmo 
lugar · 

Da' camara municipal do Passa-Quatro, sobro creação do cadeira no Jogar denominado 
-Pinheiro i 

Do pres1Jento o choro executivo districtal do lnhauma, do Sete Lagoas, sobro Cl'eação 
do cadoir·a primaria no mesmo districto ; 

De habitantes do Taboleiro Grande, do mesmo município de Seto Lagôas, sobro crea-
ção do aula noctmna no mesmo distl'icto ; 

Do habitantes da fl'eguozia de lnltauma, sobre a creação do uma cadeira primaria na 
povoa(,:ão dos Maias, da respectiva froguozia ; 

Do conselho di>~trictal do Lonçoos do Rio Vordo, sobre creação do cadeira primaria, 
om um arr·aial do mesmo distrieto; 

Da camara municipal do Tiradentes, sobro conversão o croação de cadeiras primarias no 
respectivo município · 

Do habitantes do ctistricto da Conceição do Rio Acima sobro croação do cadeira pri-
maria no Ioga!' denominado Vigario da Vara ; . ' 

Do lmbitantos do dünricto da Sot•r,t Nova, municipio do Rio Pardo, sobro creação do 
cadoiras primarias no I'ospoctivo logar o verba para odiilcio destinado á mesma os-
cola· 

Do lavmdoros o negociantes da povoação denominada S. Domingos, do município do 
Mar do Hespanha, sobro cr·oação do cadeira primaria na mesma povoação i 

Do con:,;olho districtal da cidade do Parti, sobro a creação do mais uma cadeira prima-
ria na mo:-1ma cidade ; 

Da earnara municipal do Seto Lagôas, sobro a creação da cadeiras primarias na 
mesma eidado ; 

Do lJ;1hitantos d11 cidade do Itabirn, sobro a restauração da I.n cadeira primaria dn. 
l'tJSpoctiva cidade ; · 

Da camul'a municipal do Entro Rios, sobro traasferencia o croação do cadeiras pri-
marias em divol':>os log-ai'O:i de seu município ; 

Da camara. municipal da cidade do Pitanguy, no sentido do fundar-so alli um es.tabo-
locime!lto do instnwç:ló secundaria e pedindo um ramal ferrao, que, da estação do Pltan-
guy, vá :i mesma cidade i · . , po l.u juiz do paz de S. Francisco do Gloria, sobro creação do diversas cad01ras pn-
mal'las no referido districto ; 
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De habitantes do logar denominado -Bastos-, do districto do Dionísio, sobro a crea-
ção ue uma cadeira primaria alli ; 

De habitantes ua ciuade do Carmo do Paranahyba, sobro a creação uc uma 2." cadeira 
primaria na mesma cidade i 

Do presidente e agente executivo municipal do Cabo Verde, sobro a restauração da 
cadeira do latim e francez da mesma cidade i 

Do habitantes da Serra do Marinho, sobro creação do cadeira na respectiva loca-
lidade i 

Da camara municipal do Araguary, sobro a croação do 2."' cadeira na respectiva 
cidade; 

Do conselho districtal de nraz Pires, sobre croação de cadeira primaria no respectivo 
districto; 

Do conselho escolar da Cachoeira do Campo, transmittida por olllcio do Secretario do 
Interior, sobre transÇerencia da. c~uloi.ra primaria dos Honriques para os Taboõos ; 

Do agente executivo da mumctpahdado do Pouso Alto, sobro tmnsforencia o crcação 
dcl cadeiras primarias no respectivo município; 

Do agricultores dos municípios do Alvinopolis e S. Domingos do Prata, sobro creação 
de cadeira primat·ia no logar denominado - Areão i 

Do habitantes do districto de PerdOes, sobre conversão, transfcroncia e suppressão de 
cadeiras primarias do mesmo districto; 

Da camara municipal de Sete Lagoas, sobre croação do cadeira primaria na povoação 
denominada -Fortuna, de sou município; 

Da camam municipal do Piranga, sobro a croação de cadoim primaria no bairro do-
nominndo- Taquarassú, do districto do Pinheiro; 

Do habitantes do arraial do S. Josô da Ilha Alegro, do município do Arassuahy sobre 
croaçiio do cadeira primaria no mesmo lugar; ' 

Da camara municipal da ltabira, pouindo tt crcnçrto do cadeira para o ensino do pro-
paratorios necossarios á matricula no h~stituto Agr(~uomico ; 

Do dircctot' da escola normal da capttal, no sentido do mclhorar-so o ensino 0 n1oditl-
car-so a organização da respectiva escola ; 

De habitantes do logm• denominado ltaóca, do município da Ayuruoca, sobre creação 
de escola primaria na respectiva ~ocalidado; . , , 

De habitantes do logar donormpado Lagomlm, do Montes Claros, sobro croaçllo U.o 
escola primaria na respectiva locahdade i 

Do habitantes da povonçiio dos Fernandes, do município do Marianna sobro crcação 
·do cadeira primaria no mesmo lugar i ' 

Do conselho llistrictal ue Cambulty, sobro croação do cadeira primaria na mosm~ 
cidade ; 

OFF.CI03 

Do conselho districtai do Rosario, do município do Juiz de Fora, sobro crcaçtto do ca-
deiras primarias nos logaros donomitlados- Palmital o Barra; 

Do agente executivo municipal do Caothó, transmitindo uma rcprcsontar;ão do habitan-
tes da povoação do Baltú, pedindo para não ser approvado o projccto quo trausfero a ctt· 
dorra primaria desse lagar par a o Tinoco; 

Do inspcctor escolar do Cachoeira do Kagado, transmittindo uma roprcsontação, 0 ;n 
que diversos habitantes do respectivo lagar pedem para alli a creação do unut cadeira 
primaria, o!Tereconuo para isso commodo apropriado ; 

Da camara municipal do Montes Claros, tmnsmittindo uma roprcsonütção do habitan-
tes da fazenda Baixa sobre creação do carloira primaria alli; 

Do conselho districtal do S. Sohastião do Curral, sobro a croação do cadeira Jlrimaria 
no logar denominado- Serra Negra, do seu districto; 

Do Secretario do Interior, transmittindo o pedido da camara municipal do Alvinopolis 
sobro a, cr·oação d\) carloiras primarias em diversos logaros do sou municipioi 

Do. mesmo, transmittindo uma proposta do Internato do Gymnasío Minotro, sobro di-
visão do eadoira do re~pectivo ostabolecimonto; 

Do conselho districtai dos Pinheiros, do município do Pirangn., sobro croação do os-
cola primaria no logar denominado - T<trJuarassú, do respectivo distt-icto; 

!Jo Soel'ctario do Interior, transmittindo.uma reprcscntac;ão do conselho escolar da ca-
pital sobre croação do c<~doim primaria no logar donommaclo- Botafogo; Da camara municipal do Arnguary, sobro croação do uma cadeira primat'Í<t na mesma 
cidado o auxílio para fundar allí um collogio do instrucc:;ão; 
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. Do Secretario do Interior, transmittindo uma representação, em que a camara muni-
cipal do Carmo da Bagagem pede a creação de cadeiras primarias em seu município ; 

Do mesmo, trnnsmittinclo um pedido da camara municipal do Carmo da Bagagem, sobre 
crea.çiio do ca.lleiras primarias em districto de seu município; 

Da camara municipal de S. Domingos do Prata, sobre creação de cadeiras primarias 
no logar denominado- Coelhos; 

Dn de Passos, sobre a restauração da cadeira de latim e francez da respectiva ci-
{lade; 

Da camar•a municipal de Itajub<i, sobre a necessidade da creação de cadeiras de in-
strucção primaria, em diversos Jogares do mesmo município; 

Do secretario elo Interior, transmittindo informada a representação dos habitantes da 
capellinha do S. Bento, do município do Alto Rio Doce, solicitando creação de uma ca-
deira primada no respectivo logur ; . . 

Do Padre Domingos Alves do Figueiredo o outros, e do conselho districtal de Sucuriú, 
do município do Minas Novas, sobre a creação do uma 2. · cadeim de instrur•ção prinHwia 
no re . .;pectivo llistricto ; . . , . . . . . 

Do Secretal'io do Interwr, onvrando um o1lrcw do mspector escolar mumcrpal de Pl-
ranO'a sotjre a cr·oar;1i.o do Ulll<t c:trloit'a de instrucçito primaria no povoado do Bom Recreio 
d'A';;.t{a Limpa: do districto de Porto Seguro ; 

"'n,t camart~ municipal do Carmo da Bagagem, sobre creação. de uma segunda cadeira 
primaria na rel'orida cidn.de ; 

Do inspector oscoln.r do Poçan.Jta, fazendo ver tt. necess!dade da transferoncia da se-
'Und·t cadeira mixta da mesma cidade, por ser desnocessarw ; 
g Do inspector escolar de Ilaependy, sobre a conveniencia de ser convertida em mixta 
a cadoint do sexo masculino (lo S Antonio de Piracicaba ; 
' Do secretario do Interior, enviando um requerimento em quo o presidente da camara 
municipal do Villa Novn. do Lima pede se convet·ta em mixt<t a cadeira do sexo masculino 
do districto do Macacos ; 

Do presidente da camawt municipal d() Forros, pedindo ?111 nome dos habitantes do 
Cacundn., do mesmo município, a creaçii:o do umtt cadoir<t primaria do sexo masculino' na 
respectiva localidade. 

De secretario do Interior, enviando uma ropresenta~~rro da camara munir•ipal da Con-
ceição, pedindo a creaç-1i.o de mais duas cadeiras de instrucção primar·ia na respectiva ci-
dade; . 

Do conselho districtal da cidade do Passos, sobre a restauração da cadeira de latim e 
. fruncez na respectiva cidade. . 

Da camara municipal do Pará, sobro creação do cadeiras primarias om sou município. 
Do conselho districtnL do Santo Antonio dtt Lagoa, sobro creação do uma cadeira pri-· 

mnria no Jogar tlonominallo- Vi lia. 
_ Do Secretario do Interior, sobre o pedido da camara municipal de Juiz de Fora, relativo 
ti. croação do uma. cadeira primaria om S. Pedro de Alcantara; 

Do mesmo, transrnittindo o requerimento om que Fabiano Nogueira Alves pede creação 
do uma cadeira primaria na sua fazenda denominada- Constituição ; 

Da camara municipal de s. Domingos do Pl'ata, sobt'e creaçilo ue uma caueira prima-
ria no l?g?-r denominado - Bast?s, do sou município ; 

Do. Jutz do paz do BeiJo HOI'Isonto, sobro c reação do uma cttdeira primn,ria no logn,r 
donommado- Pmnpullm; 

Da. camam municipal de Lavras do Funil, sobro cren.r;11o de cadeiras primarin.s no Iogar 
donommarlo - Porto dos Mendes- e verba para nm odiHcio destinado as escolas do respo-· 
ctivo município ; 

Da do Barhacona, transmittindo o pedido do delegado littorario do Remedios, sobre n, 
croação do uma cadoim mixt;1 no loga1· uonominado - Cunha; 

Do governo, transmittinrlo uma representação ue diver;.;os habitantes do Muzambinho 
no sentido de ser a mesma cidade contemplada no numero das quo tem de ser dotadas d~ 
predios para escolas pl'imarias ; 

De João Gualherto do Aguiar, professor do Coromandol, no sentido do ser removiuo parn 
Agua Suja, !ovo que ~o verifique a vaga da respectiva cadoir'a · 

Do Socrotaeio do IntoriGr, tra.nsmittindo duas reprosontaçõ~s, em quo o presidente da 
êamara municipal do Caothó o o deloga.to littomrio ua Penha pedem alli a creaçrro de uma 
cadeira primaria ; 

Do mesmo, on vianllo o re'luorimento em que o pharmaceutico Luiz Antonio Soaees 
pede tixa.ç1i.o de vencimentos do logar do conservador dos gabinetes do scioncias, biologia 
o historia uo Gymnasio J\lineir·o ; !1 

l)o mosmo, tramnnittindo o pedido da camara municipal do Ub:t, sobre creaç~o do uma. 
cadou·a pl'imaria no districto de Santo Antonio dos l\lariannos ; 

S. C.· 6 
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Do presidente do conselho districtal do Forquim, sobre creação de uma cadeira prima-
ria na povoação dos Fernandes ; 

na camara municipal da Diamantina, transmittindo uma representação, em quo diver-
sos habitantes do Curimatahy pedem creação do uma cadeira no mesmo Jogar . 

Da camara municipal do Bomfim, sobro croação do duas cadeiras p1·imarias na mesma. 
cidade· 

Do' Secretario do Interior, transmittindo o pedido da camara municipal de Marianna 
sobre restauração da cadeira primaria na cadóa da mesma cidade ; 

Do mesmo, enviando uma proposta do externato do Gymnasio Mineiro sobro divisão do 
cadeiras; 

Do mesmo, enviando uma representação do director da escola normal da Dhmantina 
sobro croação do uma cadeira do latim annoxa á mesma escola; ' 

Da camara municipal do Cambuhy, sobro croação do cadeiras primarias em districtos 
do sou município ; 

Relação do meninos do districto do Ipiranga, no Jogar denominado Bananeira nas con-
dições do frequentar escola ; ' 

Idum da ltavomva, do município do quoluz, sobro o mesmo assumpto ; 
Idom do Formoso, sobro o mesmo assumpto ; • 
OJilcio do inspcctor municipal do Juiz do Fol'a, pedindo a transforencia da cadeira pri-

maria da colonla « D. Pedro» para o~Morro da Gr<ttidão na mesma chiado. 

REQUEitiMENTCS 

Do Luiz da Paz, professor no Retiro em Sete Lagoas, sobro indomnização do venci-
mentos; 

Do João Folisberto Caldeira o outros, do Alvinopolis, sobro croação do cadeira prima-
rm no povoado - Rio do Peixe ; 

De Adeodato Nett? do ~ouza e .outros, ~o Mo_rro ~o S. ~obasti~o, desta capital, sobro a. 
croação do uma cadotra m1xta do mstrucçao prunarm no respectivo Jogar . 

De Bernardino José do Qu?il'Oga, pt:ofossor da Py~h·a Redonda, sobro pagamento do seu 
ordenado, por tor sido ahso!Y1do do cr1mo do quo 11~1 accusado ; . . 

Do Henrique Itiberõ o ontro, propondo-se a pubhcar uma reviSta de ensino, mediante 
favores do Estado ; . . 

Do d. Claudia Josoplnna do AraUJo, professora d·t escola normal de Arassuahy pedindo 
equiparação do vencimentos ; . . ' 

Das adjunctas das escolas normaos da Capital o Jutz de Fora, d. Anna Guimarães 0 d. Alexandrin!l Nogueira da C?ncoição, podindq serem. respeitados seus direitos e equipara 
dos seus ven01montos aos das mspoctoras <las respecttvas escolas. 

mwunso 

Do Eduat·do Josê do Oliveira Barreto, professor avulso do latim o franccz, no seu tido do 
set' er1uipa1'ado aos professores dos oxtinctos externatos, com direito a qualquer cadeira 
das,,escolas normaos do Estado. 

PIWJf:CTOS 

N. 10, do 1804, sobro vantagens concedidas a professores nrto normalistas nomeados por 
meio do concurso ; . . 

N. U3 do 1894 contendo medidas Rohro o curso do agrunonsura annoxo as escolas 
normaes ~ exigind~ quo o professor do districto olovatlo á cidade so mostro habilitado para. 
continuar, si quizor, na rogoncia da respectiva cadeira ; . 

N. 88, sobro crcação do cadeira primal'ia no loga1' dononunado Patys, do município do 
Contendas· 

N. ua Jo 1894, refundindo o transferindo cadeiras primarias; 
N. af, do 1805, transferindo a cadeira primaria das Furnas para o bairro do Rosario, do 

município do Caothô ; 
N 25 de 1805 supprimindo os logaros do inspoctores ambulantes, croados pelas leis 

ns 4l de' 1892 o ·h do 1893, o dando oetras providencias a rospoito ; 
• N. 17, do 1805, restaurando as cadeiras do latim o francoz da cidade do Grão 

Mogol; 

' , I 
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PROJEC'l'OS SOU NS. 

227, do 1896, creando escolas primarias nos bairros dos Marccllinos c da Faxina, do 
)llunicipio de Tres Pontas i · 

248, de 1896, creando escolas em ~~oçõcs, Sacc.o Redondo,. Mimosos, Jaboticatuba~, 
Barra de Santo Antonio, Santo Antomo da Oachoeu·a, e em Pn·apoms, todas no mum-
cipio do Curvello; . . . . . . . 

230 de 1806 transfermdo as cadetras prnnartas da Contagem, do mumctpLO de S. 
João ua'ptista, dt{s Gangorrinllas, da cidade de Araguary, de S. Bento, município de Montes 
Claros; · . . · t t t 1 · · · · d 221 do 1805 creando cadcit·as prnnaoas no hairro dos Pro .es an es, < o mumc1p10 e 
Pouso Àlerrre nb arrahtl de S. Luiz, e em Pirapetinga, do município do l\Ianhuassú i 

15'~, u3h, iGG, 167, 171, 180, l8U,. 187,. 188, lUO, 191, 2o:l e 20,1, crcamlo e convertendo 
diversas cadeiras do instrucçüo prlllHtrllt i 

])a tlc Ncgot~im> intcrcstathmcs 

OFFICIO 

Do dr. Christimw Pct·cira Brasil juiz de dil'ei to do Ouro Fino, reprcsentan<lo contra 
a invasão, por autoridades paulista;, do territorio mineiro uo l'cspcctivo município. 

'l'RAilALIIOS DA CA>IARA 

Durante o período decorrirlo de 17 de junho a l_G do sct~mbro occup.aram a attenção 
da cmnara dos srs. deputados os trabalhos aha1xo mencwnados, CUJOS assumptos se 
acham desenvolvidos com mais· minuciosidado na synopse respectiva : 

Lgrs 

Foram rcmcttidas ã sancção c estam sanccionadas as seguintes : 
N. 140. Autorizando o governo a modificar o contracto celebrado em 25 de abril do 

1894 com a Oomp.a E. F. Muzambinho. · 
N. 150. Auctorizando o governo a estalJelecor, por conta do credito do art. 6.0 da 

lei n. 32, do 18 de junho de 1892, seis nucleos coloniacs á margem das E. Ferro. 
N. 151. Concedendo um anno de· licença ao desembargador Amador Alves da Silva. 
N· 152. Dando nova organização á Sccl'otaria da Agricultura do Estado e creando 

mais um Jogar rlo chefe do secção na Repartição de Terras. 
N. 153. Fixando os vencimentos dos empregados da Relação do Estado. 
~· 154. Au~torizando _o govern? a auxiliar com 5:000t,OOO a reconstrucção de um 

predw no colleg10 das Irmas do Caridade em l\Iarianna 
N. 155. Isentando de imposto estadual as nutch'inas para o · fabrico de productos 

Iacteos, sabão, velas stearicas o formicida. 
N. 156. Elevando a 9:000$000 annuaes os vencimentos do o1llcial do gabinete do 

Presidente do Estado. 
N. 157, Auctorizando o governo a mandUJ' fazer adt!linistrativamonte ou por contra-

ato a desobstrucção do rio Paracatú e a restitbelcccr a navegw;ão nesse rio. 
N. 158. Concedendo licença ao 1. · ta.hellião da conuu•mt do Patrocínio o ao 2. · da de 

Sabará. 
N. 150. Auctorizando o governo a fazer as nocossarias operações do credito ou a em-

pregar os saldos da receita allm de occor·rer ás dospozas com os estudos e a construcção 
das E F. do quo tratam as leis 1:35, lil8 o 1:19 do 20 de julho do 1895. · 

N. 160, Isentando do pagamento de imposto do exportação durante 5 annos, as aguas 
mineraes do Cambuquira, Agua~ .Virtuosa::; de Lambary, OaxamlJú, s. Lourenço o outras. 

N. 161. Concedendo o aux!lw de 80:000~000 pam a construcção das oilicinas das es-
col!lS D.' Bosco, em Cnchooirn, do Campo, o o de 20:000$000 para. a conclusão da Casn. Sa-, 
lcsiana dn. Ponte Nova . 

. N 162. Estabelecendo o modo polo qual devem sor preenchidas tt$ vagas que so 
nbru·cm no Scnüdo o fixando o prazo para posso dos membr~>s do Congresso do Estado. 
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N. 163. Concedendo licença ao dr. Francisco de A&sis Barcellos Correa, juiz do direito 
de Caethó. 

N. IG4. Subvencionando diversos cstnbclocimcntos do ensino. 
N. IG5. Subvencionando o instituto municipal do Fructal. 
N. 166. Marcando as divisas entre os t!istrictos tio Santa Rita tia Ibitipoca, do muni~ 

cipio de Darhacona, c Conceição tia Ibitipoca, tie Lima Duarte. 
N. IG7. Subvencionando o curso :umoxo á Escola tio minas de Ouro Preto. 
N. IGS. Annuallando o neto de roconllecirnonto de poderes o posso do agente executi-

vo municipal de Abre Campo. 
· N. 169. Fixando a força publica, com a denominação de « Brigada Policial de .l\Iinas 

Geraes », para o exol'cicio de 1897. 
N. 170. Auctorizantio a crecção de uma estatua ao general Gomes Carneiro na praça 

principal da cidatie de Minas. 
N. 171. Alterando alei de reorganização da Força Publica do Estado. 
N. 172. Annullando algumas disposi~;õos do leis 11scacs do município do Alvinopolis. 
N. 173. Dispondo sobro concessão de terras pu!Jlicas c sobre legitimação de poss6 s. 
N. 174. Fixando o custo kilometrico da E. F. do Joquitibá á Darra do Paraopoba o 

contendo outras tiisposições a respeito. 
N. 175. Crcando um Jogar do delegado auxiliar tio chefe do policia. 

· N. 176. Concedentio uma subvenção annual ao collegio tio · instrucção primaria 0 se-
cunda !'ia da cidade do Mar de Hespanha. . 

N. 177. Contendo disposições relativas ~t matricula e ao rcgimon interno do Gymnasio 
Mineiro. 

N. 178. Mantendo as duas cndciras de instrucção primaria da colonia indigenu: do 
ltambacury. · 

N. 179. Concedendo á Companhia do Gnndarella privilegio para a construcção do uma 
E. F. que, da central ou do ramal do Sabarà à Santa Ilarbam, vá à Usina Gandarolla. 

N. 180. Prorogando o prazo concedido it Companhia E. I•'. O. do Minas para ser entro· 
gue ao trafego o ramal do Pitanguy. 

N. 181. Modificando o traçado da E. F. Juiz do Fora á Jacutinga. 
N. 182. Auctorizan<lo o governo a contractar a construcção do uma E. F. da Estação 

de Prados, na E. F. o. do l\linas, á estrada quo liga Dollo Horisontc à Oeste, pa~sando pela. 
cidade do Entre IUos. 

N. 183. Supprimindo escolas normaes o creando gymnasios om Diamantina 0 Pouso 
Alegre. 

N. 184. Annullando actos da camara municipal do Turvo, sobre eleição o posso de 
vereadores. 

N. 185. Auctorizando a innovação do contracto feito com o Banco Iniciador do Melho-
ramentos, pam a construcção da E. I•'. do João Gomes á Piranga. 

N. 186; Abrindo croditos supplemontares a diversas verbas da loi do orçamento de 1896. 
N. 187. Auctorizando a abertura do um omprcstimo externo do 65 milhões do francos. 
N. 188. Auctorizando a innovação do contracto feito com a companhia E. F. Muzam~ 

binho para prolongar ató o rio Sapucahy o ramal forreo da Campanha. , 
N. 189. Auctorizando o governo a contractar a construcção do um ramal forrao quo, 

do Dom Retiro, na E. F. Espírito Santo o Minas, vá it Barra Longa. 
N. 1 UO. Auctorizando a in novação do contracto feito com o dr . .Josó Alexandre do Moura 

Costa, concessionario da E. F. Viccinal do Barroso ao Pomba. . 
N. 191. Concedendo um anno do licença ao escrivão do judici!ll o notas do Carmo do 

Rio Claro, Joaquim Leite Soares Pinto, o ao 1.0 tabelliã.o da comarca do l\Ianhuassú, 
Francisco de Paula Santos. . 

N· 102. Concedendo licença ao juiz do direito de Cataguazos, d~·· Jose F~rnandes Torres. 
N. 1U3. Elevando os vencimentos do thosouroiro da Socrotarm das Fmanças, uo re-

spectivo fiel o do noticiarista da Imprensa Ollicial. 
N. 10-1. Isontand') do pagamento do juros por seus alcances os oxactoros quo não te-

nham procedido dolosamente o os· respectivos tlatloros. 
N. 195. Auctorizando o governo a innovar o contracto celebrado com a companhia E. F. 

do Porto Novo do Cunha ao Rio Pardo, atlm do quo olla prolongue sons trilhos ato l\Iar do 
Hespanh:t. 

N. IU6. Elevando o capital garantido para a construcção da E. F. uo Theophilo Ottoni 
á S. João Baptista. 

· N. 197. Auctorizando um accordo com a companhia E. F. Loopoltlina, aflrn do ser por 
olla construída a variante que dove passar pela Viçosa. 

N. JUS. Concedendo privilegio para a construcção do ur!la E. F. <[UO, partii:tlo da Sautlo, 
-và entroncar-se na linha do Poçanha, passando por S. Doml!lgos tlo Prata. 
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N. 109. Creando escolas nocturnas de instrucção primaria e convertendo em nocturna 
a diurna da fabrica de tecidos do Marzagão. 

N. 200. Auctorizando o governo a mandar estudar as condições de insalubridade da 
zona da matta, afim de ser estabelecido o plano da defesa sanitaria dessa zona. 

N. 201. Transferindo cadeiras de instrucção primaria e alterando a lei n. 41 na parte 
referente á competencia para deliberar sobre este assumpto. '· . . 

N. 202. Auctorizando o governo a relevar o pagamento da dtvtda contl'aluda para com 
o Estado pelos colonos dos nucleos- Rodrigo Silva, S. João d'El-Rei o Maria Custodia. 

N. 203. Organizando o ensino profissional primario; 
N. 204. Designando o dia I.o de novembro do ultimo anno do triennio para as elei-

ções municipaos e regulando o processo a seguir-se nessas eleições e em sua apm•ação. 
N. 205. .Auctorizando o governo a auxiliar a construcção de um novo edifício para a 

santa casa do misericordia da cidade de Passos. 
N. 200. Autorizando o governo a despender até 50:000$ para conclusão das oln·as da 

academia do commercio de Juiz de Fora, o até 100:000$000 para a construcção do um edi-
Ílcio na nova capital para a faculdade livro de direito do Minas Goraos. 

N. 207. Tratando da prohibição de concessão e venda do loterias no Estado. 
N. 208 .. Estabelecendo a tara para o pagamento do imposto de exportação do toucinho 

e da banha. 
N. 200. Abrindo creditas supplementares a diversas rubricas da lei do orçamento do 

1895. . . . ·' 't l .1 E t .1 N. 210. Creando uma cmxa economiCa com seuo na capt a uo 's auo. 
N; 211. Orc;ando a rocei ta e fixando a despe!'a do Estado para 1807. 
ResoluÇão n. 8, do lO do agosto de 1805.-H.estabelecendo. a gratificação para o ofllcial 

encarregado do resumo. dos debates e adoptando nova tabolla do vencimentos para os 
empregados da secrotana da Camara. 

PROPOSIÇÕES 

Foram remettidas ao Senado durante a. presente sessão as seguintes: · 
N. 44 de 20 de junho, inicimht sob n. 57, em 1805, tomando extensiva a um estabele-

cimento de instrucçho, dirigido pelos padres salesianos, na cidade de Tiradentes, o auxilio 
auctorizado pelo § 2.0 do art. I. o da lei n. 43, de 22 de maio de 18()3, o auctorizando o go-
verno a dar aos Salosianos, para um instituto pl'ofissional, um proprio estadual quo ha em 
Barbacena, na colonia Rodrigo Silva. .· 

N. 45, de 2 do julho, iniciada sob n. 99, em 1895, refundindo os prqj e c tos ns 12, 15, 
16, 22, 24, 23, 25, 38, 66, 63. 60, 01, 27, 71, 48, 31\ 44, 41, 33, 30, 32, 2\J, 30, 55, 58, 59, 46, 
51, 54 e 62, Ue 1895, sobro cadeiras de instrucção primaria. 

N. 4G, de 6 de julho, iniciada sob n. 119, om 18()5, isentando de ttualquer imposto esta-
dual as machinas para fabricar productos lacteos, sa hão, velas stoaricas o formicida. 

N. 47, de 8 de julho, iniciada sob n. 153, om l8\J0, concedendo ao desembargador do 
Estado, dr. Amador Alves da ;3ilva, um armo de licença para tratar de sua saude. 

N. 48, de 9 do julho,· iniciada sob n. 113, em 1895, determinando a garantia de juros, 
concedida pela lei n: 75. d~) .2? do julho de 18U3, á estrada ferrea da Barra do .Joquitibú. 

N. ~9, de 10 d? JUlho, Jl1lCHtda sob n. 140, em 1805, declarando que a prohibição do 
concossao de lot.enas, do .que trata o art .. l07 da Constituição do Estado comprohende a de 
contractar ]otenas antort~n·me!lt~ ~uctorrzarla~, porem não contructad~s até a epoclm da 
promulgaçao da mesma Conshtmçao; e prolnbe, no Estado, a venda de bilhetes de lote-
rias extrangeiras ou do outros Estados. 

N. 50, do 10 de julho, iniciada sob n. 125, om 1895, .auctorizando o prosiuonto do Es-
tado a innovar o contracto celebrado com a companlna E. F. Porto Novo do Cunha ao 
Rio Pardo, concedendo seu prolongamento ato o districto da Piedade, município da Leo-
poldina. 

N. 51, de lO de julho, iniciada soh n. 124, om 1895, concedendo ao en "'enheiro Henri-
que Augusto Kingston ou á companhia que organisar•, privilegio por 50 ~nnos para con-
strucção, uso o goso de uma via ferroa de bitola de um metro, entre trilhos ligando as 
cidades da Leopoldina e S. Jotto Nepomucono. ' 

N. 52, de lG de j~1lho!.. inJciad~\ soh n. lG3, em l8U0, con.cédendo licença do 3 armo~ para 
tratar de sautle ao cllladao Sovet'Ino Mondes Badau, tabolhão da comarca do Patrocmw, e 
do 2 annos para o mesmo Hm ao capitão Silverio Augusto do Lima, 2." tabollião da cu.:. 
marca do Sabarú. 

N. 53, do 17 de julho, iniciada sob n. 140, em 18()5, auctorizando o governo" a con~edN' 
:t Francisco Gonçalves H.odrigues Lima, Emygdio Rodrigues GuimarMs o José Antómo da 
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Costa Junior, privilegio por 20 annos para estabelecer usiJ!.aS com apparelhos npcrfeiço:e-
dos para extracção de oleo de cocv de macalluha, amcndoun, mamona o outras sementes 
ol~-~ginosas nas terras dovolutns existentes nos municípios do Sahará, Caothó o Santa Luzia 
do Rio das Velhas. 

N 5-1 do 22 do julho iniciada sob n. 80, em 180-1, auctorizando o governo a conceder 
à compa;lhia do G:ÍndarL:ll:t privilegio o mais favores pam const~·ucção de urna via forrca 
que, partinllo rio ponto mais conveniente da E. F. Contml do Bmstl ou do ramal projcctado 
do Sabat•á á Santa Barbara, vá it Usina do Gandarolla. 

. N. 55, de 2~ do julho, ~niciada soh .U: ~50, em 1Wl5, cstah~locoJ~d_? as lli:·i~as dos dis-
trtetos do Santa Rita da !IJJtipoca, muntctplO do Barhaeona, o Coneotçao da Ilnttpoca, muni-
cípio do Lima Duarte. 

N. 56, do 22 de julho, inieialla sob n. 15,1_, em 1800, auetOJ·izando o presidente do Es-
tado a l'u7;01' as nocossarias opomçõos ele ercd1to ~u a cmprogm· os sa~(los llit rceoita, para 
occoner as desposas com os estudos o construeçocs tias ostl•üd;l s do Jorro quo o goyo1·no 
está auetorizatlo a J'azcr executar. 

N. 57, do 28 de julho, iniciatla sob n .. 15!, om I~Díl,~ ost:thclec:nt~o quo os juizos uc 
direito, os substitutos o os JH'Omotores 1lo .JU:'lttça, torno ;)O "·~ tl~ IH[Uttlo _d:~s custas atTe-
cadadas pelo Estado, quo lhes l"ot·om conta•la~ nos procosws ctvcts o :vlmuustrativos. 

N. 58, do 28 de julho, iniciatla sob n. W!, em 18013, tleclararulo quo no internato do 
Gymnasio .Mineiro potlo!'ão matricular-se como externos alumnos tio tí.o anuo em diante o 
quo as taxas do matricula sct•ão as mesmas do oxtcrnato. 

N. 50, do 20 do julho, iniciada sob n. Hh~, em _l80G, auetor:iz;mdo o govcl'llo do Estado 
a concotler ao arnanuense tia Scerotaria do Intcl'tOI', Podt'O Soare::;, um :tnno de lic,mç:t 
com metade dos vencimentos para tratar do sua :mudo. . 

N. GO, do 29 de julho, iniciada sob n. IGU, em 180G, tratantlo da orga111sação do ensino 
protlssional primario no Estatlo. , , 

N. (l!, de 4 tio agosto, iniciada sob n. 183, em 18DG, fixando a lot'ç:t publica tio Estado 
para o exercício do 1807. . 

N. G2 do 4 do agosto, Iniciada sol> 11. 17:1, om 18DG, a~tetorJzan(~O o govo!'no a despen-
der, dcstlc já, pelas sobras da vct•ha- m:~g1stmtura- ato a crmtntta de 20:000:3, para 1110 • 
lhorar a hibliothcca do Tribunal tia Relaçao. · 

N. G:3 ue 4 do agosto, iniciada sob n. IUG, em l8_DG, auctori~antlo o presidente a conceder 
ao juiz tio direito da comarca de Caothó, dr. Francisco tlc Assts Barcellos Corroia, um anno 
do Íiccnça com motado dos vencimentos para tratar do sua saudo. 

N. ô,! do 4 do agosto, iniciatla ~ob ~-~OI, em ~80G, ~aclarando CJl}-C siTo applicavcis aos 
·escrivães judiciaes tio Estado as thspostçoes tia l01 n. 130, do 17 tlc .Julho do 1893. 

N. ô5 'uo 4 do agosto, inici~ttla sob 11. 1?8, ~~~1 ISOG, declarando. nullos os §§ 2.• 0 :J.o 
tio art. I. o tia lei n. ü, do 11 tio JUlho ~o 180;> o § 2._" _tio at·t. I.• _tia ler!'· 13, do a de dezem-
bro do 1803, ambas promulgadas pela camnra. mumc1pal do Alvmopohs. • 

N. ôG do (l do agosto, iniciada._ so1:_ n. 184, .em 18?0_, moditlca11do a lei n. 112 do 2:l do 
j11lho de 18\H, quo trata da orgaruzaçao da força pohctal. 

N. G7 tio 8 do agosto, iniciada sob n. W3, em 1800, an11ullando o privilco-io concedido 
pela camara municipal do Ubcrn.ba a .Joaquim Vclloso do H.ezondc por acto do 5 do sctom· 
bro do 1804 c o contracto firmado em 20 do mesmo mez c anno. 

N. 68 de 8 tlc agosto, iniciada sob n. 211, em 18Drl, auctorizando o governo do Estado 
a despender a quantia noccssaria para mandar erigir nn praça principal da cidade do 
l\finas uma cstatua ao general Gomes Carneiro. 

N. GU do 12 do agosto, iniciatla soh 11. IGD, em !SUO, auctoriz:mdo o govomo a concetler 
privilegio com garantiit do juros a quem mais vantagens ofl'orocer, pam a construcção, 
uso o goso do uma estratln, do !'erro, rrtw, partintlo da Santlo ou do outro ponto mais con· 
vonionto da estrada do forro Losto tle Minas, vh terminar na citlatlo do S. Domingos do 
Prata. 

N. 70 do 12 do agosto, iniciada sob n. lDD, em l8U!l, auctorizamlo o presidente do 
Estado a rnoditlcar o traçatlo tia E. F. de Juiz do Fora á .Jncutinga, do modo cp 1o partindo 
da E. F. Sapucahy, no ponto mais conveniente do clistrieto da .Tacutinga pa:%o pelas 
cidades do Rio Preto c Lima Duarte o vá entroncar-se na E. F. do !tio Doec,' na eidado do 
Palmyra. 

N. 71 de 12 tio agosto, iniciada soh n. 200, em lHDii, auetoriznn(lo o governo do Estado 
a prorogar por oito mezeH o pra~o concodiclo ú companlti:t E. F. Oeste do .Minas, para en-
tregar ao trafego o ramal do Pttanguy. . 

N. 72 do !2 de agosto, iniciada sob n. 2W, om IHUG, auctorizando o governo a conce(lcr 
licença para a exploraçilo tia mic;t nos tct·rcnos dcvolutos e isontando elos direitos cstaduacs 
os machiiÍismos ncecssarios par .•.. essa o~ploração o o material noeossario destinado ao pri-
meiro cstahclocimonto tia nova mdustna. 

~ -
-
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N. 73 de 12 de agosto, iniciada sob n. 130, em 1805, auctol'izando o governo do Estado a 
subsidiar annua1mente á camar<t municipal de Mar de Hespanha com a quantia do 5:000$ 
para manutenção do collegio de instrucção primaria o secundaria do sexo masculino da 
mesma cidade. 

N. 74 de 17 de agosto, iniciada sob n. 20G, orn 180G, auctorizando o presidente do Estado 
a abrir um credito supplementar na importancia de 557$627 á rubrica do n. 12 § }.o art. 2. 0 

da lei n. 147, de 23 de julho de 1805. 
N. 75 de 17 do agosto, iniciada sob n. 185, em 180G, transferindo e convertendo cadeiras 

de instt·ucção primar·itt nos municípios da Diamantina, Muzambinlto, Pedra Dranca, Chris-
tina e Pouso Alto. 

N. 7G de 17 de agosto, iniciada sob u. RO, em 18\15, mantendo as duas cadeiras do in-
strucção primaria ua co1onia indígena do ltambacury, subordinadas á directoria da mesma 
e á inspoctoria do terras o colonisação. . 

• ~. 77 do 10 de agosto, iniciada sob n. 222, em 180G, orçando a receita e ilxando a des-
posa do E8tado para o oxorcicio de 1807. 

N. 78 Lle 21 de agosto, inkiada so h n. 1 !J7, em IH9G, ison taudo do pagam eu to de juros 
os exactoros publicas exis~ot~t~s ató 1895. , · . 

N. 7!J do 22 do aO'osto mtctada sob 11. 198, em 18Db, auctortzttrHlo o governo a despender 
pela verba- obras "'publicas -! .d<? presente ot~ do 1:nturo ex.ercicio! a quantia. necessaria 
vara conclusão das obras do e~ttlcw da aca~omm de commerc1~ dn. cHiado do JUlz. de Fora. 

N. 80 de 22 de agosto, ini01ad11 sob n )v:~, em 18!JG, auctor1za.ndo o governo do Estado 
a promover a execução das obras necessarms para o saneamento d11 zona da matta o das 
localidades do Esütdo que tenham sido accommettidas Pl]l' molostias infecto contagiosas. 

N. 81 do 24 do agosto, iniciada sob n. 224, em 189G, auctm·izaiHlo o presidente dl) Estado 
a innovar o contracto com o banco iniciador de melhoramentos, pam construcção da E. F. 
do João Gomes á Piranga. 

N. 82 de 27 de agosto, iniciada sol! n. 225, em 18DG, auctorizando o governo do Estado 
a conceder a João Uuilhermo Ferreira de Castro, escrivão de orphãos da c marca de Pouso 
Alto, tres annos do licença para tratar de sua saudo. 

N. 83 de :2B do a«osto, iuiciada sob n. 2·10, em 180G, declarnndo nnllos os ac!os Tll'<lti-
. cados om 2~ de nov~miJ!',) Lle IHV! o 18 do janeiro do 1895 pela camara municipal do T .. trvo, 

do triennio de 1802 a 180·1, pelos quaes marcou eleições e deu posse a vereadores para o 
trionnio de 18!J5 a 18U7. 

N. 84 de 29 do agosto, iniciada sob n. 221, om lSOG, determinando a epoca em que devo 
ser feita a eleição par·a vereadores, agente executivo municipal, conselheiros districtaes 
o juizes do paz o contém mais disposições referentes a eleiçoes. 

' N. 85 de 20 do agosto, iniciada sob n. 22G, em l80G, auctorizando o presidente do Estado 
a in novar o contracto celebrado com a companhia viação . forrea Sapucahy, elevando a 
24.000:000$ o capital garantido pela lei n. tH, de 24 do janeiro de 1803, para conclusão das 
obras da l." e 2.~ secções e construcção do ramal férreo de S. Josó do Paraiso. 

N. 86 de 31 de agosto, iniciada sob n. 241, em 1806, auctorizando o presidente do Estado 
a innovar o contracto celebrado com a companhia E. F Oeste de Minas, tornando exten-
siva a garantia do juros ao capital do 2A02:0SO,a275, gasto na construcção do trecho entre 
a estação de S. Francisco o a Barra do Paraopeba. · 

.. N. 87 de ~.o de ~etembro, iniciada sub 11. lüS, em 180~, .croando dous gymnasios com 
sedo um em Du~mantma o outro em Pouso Alegre, e supprmundo as escolas normaes exis-
tentes nossas cidades. . 

N. 88 de J.o de .setembro, iniciada ~oh n. 179, em 180G, auctorizando o governo a inno-
var o contracto f01to com a companlna E. F. Muzambinho para a construcçilo do prolon-
gamento do ramal fcneo da. C~~panha até o rio Sapucahy. . . · 

N. 80 do 2 do sotomhro, llllCHtda sob n. 2'17, em 1805, transformtlo dtversas cadeiras do 
instrucção primaria nos municípios do S. Domingos do Prata, Guanltães, Paracatú o Lavro.s 
e convertendo outras no município de Paracatú. 

N. 00 de 3 do setembro, iniciada sob n. 23G, em 1806, auctorizando o govemo a mandar 
proceder aos nccessarios estudos para a fundação de charqueadas no Estado sendo uma 
localisada entro os rios Grande e Paranahylm. ' 

N. ül de 3 do setembro, iniciada so.b n. 238, em l80G, auctorizando o governo do Estado 
a relevar aos colonos dos nuclcos colomaos- S. João El-Rey, Rodri"'o Silva e Maria Custodia 
- da divida dos mesmos para com o Estado. "' 

N. 92 do :3 de setembro, iniciada sob n. 2:H, em l89G, equiparando os vencimentos da 
professora da escola primaria denominada- Francisca Botelho em Pitanguy, aos dos pro-
fessores primarias dos escolas urbanas. ' 

N. 93 do 3 de setembro, iniciada sob n. 217, em l801i, auctorizaudo o governo do Esta~o 
a garantir juros, durante 15 annos, aos capitaes quo se destinarem á fundação o custeiO 
de colonias agr·icolas o pecuarias no Estado. 
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N. 94 de 4 do setembro, iniciada sob n. 260, em 1896, auctorizando o governo a innovar 
o contracto feito com o dr .. José Alexandre de Moura Costa, concessionario da E. F. vicinal 
do Barroso ao Pomba o com a empresa do «Melhoramentos dos Brasil», socia na oxp!o1·a,·ão. 

N. U5 de 5 de setembro, iniciada sob n. 235, em 1896, transferindo para as pt•oximidt~des 
da nova capital o instituto agronomico d:t Itabiea e ostaholocond.o no local do instituto 
umcamp:> prntico de demonstrações. 

N. UG do 5 do setomhro, iniciada sob n. 1·13, om 1805, auctorizando o governo a conceder 
pol:t verba- obras puhliéas- á Santa Casa do. ~lisoricot·dia da ~idade do Passos n quantia 
do 10:000$ pagos orn duas prestações para auxiliar a construcçao do um novo odilicio des-
tinado à mesma Santa Casa. 

N. m de 8 tio setembro, iniciada so]J n. 2!'>3, om 1896, ostaholocondo a tara quo se 
devo tlar par:t o pagamento tio imposto do exportação referente ao toucinho, banha e 
fumo. . 

N. U8 tle 8 do setembro, iniciada sob n. ;)5:~. o.n 189!3, concedendo um anno tio Jicen~,"ll. 
ao tenente elo il. 0 batalhão da hriga<ln policial Alberto Bt·and:lo Viriato Catão o ao Dr .. Josó 
Forna.ndos Torros,juiz elo rliroito do CatagtHtt,O:>, para tratamento tio sauc.lo. 

N. ü!J do lO do sotombro, iniciada sob n. 220, em !80ii, auctorizando o pro,:;iLlonto do 
Estado a entrar om accôr<lo com a companhia E. F. Leo_po!clina, allm do, por olla ser 
con;,truiela a variante, rllre, conformo a lei n. l:JG, de :!O do JUlho do 1805, devo passar' pela 
cidade Viçosa. 

N. 100 de 10 do setembro, inicititla sob 11. 2:l1, om l80G, auctcn•izando o prosidouto do 
Estado a oontr<tctar, com quem mo! !toros conc.li~,:i!os ofl'c!'ecor, o prolongamento tla E. E. do 
Bello !Iorisonto a Gonçalves Forroim, da cidado do Itapccorica á cidado da Fol'Iniga. 

N. !OI do li elo setembro, iniciada soh n. 2fi:~, om 1800, aln·inclo ao pr,Jsidonto do Estado 
os ~oguintos croelitos supplomontares: na importancia do l7:7·W.3'~88 ao n. XV do§ 1° art. z.o 
da lei n. 147 do 2:~ do julho do 1805 o na importanci::t do 542:421 ~280 ao n. X.Vlll § J.o e 
art. 2." ela mesma lei. 

N. 102 tio 15 de sotomhro, iniciada sob n. 22:3, om 180fi, transferinelo, convertendo o 
croanelo cadeiras elo instrucção p!'imaria om tlh·orsas localidat!os, nos municípios do cm·-
vello, Soto Lagoas, Christína, S •. José do Paraíso, Ahaothó, Turvo, Entro Wos, Prata, s . 
. Joilo d'El-l~oy, Bom Succosso, S. João Nepomucono, l\Iar ele Ilospanha, ltapocoric,\ o 
Ahaethó. · 

PIWJECTOS 

Foram apro~ontaclos os dons. 15:~ a 271, occupando a attonção da Camara os do ns. 151, 
118, 1:32, 133, 1:35, 120,50, Q.1, 100, 1•15, 57, 140, l·!G, IIU, UO, 10, 127, 128, \)0, 122, 150, 14, lil9, 
12,1, 125, 8·1, ll3, 80, 8G, 81, 121, HU, :n, 40, 117,39, 130,80, 9, 10.2, 1'1il, 112, !In, G7, J.17 53, 
Gl, 43 o G9 elo 1805 i ns. I, 73, U7 o 8'J do 180·1; n. 2 (ela sessão oxtraordinaria om Ba~·ba
cona) i ns. 15 o '15, do 1803 ; n. 6, tio 18'J;~ e n. 23, tio 1801. 

Do Senado: 
For<lm romottitlos os elo ns. GD a 8G, occupantlo a attonção da cmnara os do ns. 44, 57, 

G7, G8, 55, :~5 o 02, rometticlos em annos .anteriores. 
Dos projoctos mencionados acham-se : 
Convortidos om !oi os seguintes: 
N. G7; do Senado, auct ;rizanclo o governo a innovar o contra,cto cololwaclo com a com-

panhia E. F. Mu:r.a.mbinho, om 25 do abril elo Hl01 i 
N. 81, do 18~)3, auctori:r.ando o governo a reorganizar a Secretaria da Agriculturn ; 
N. 71, tio Sonac.lo, ostabolocont!o nova tabolla do vencimentos para os ompr:_ogados do 

Tribunal el.t l~olaçilo ; 
N. 1, (!) do 180,1, concitlcrando valic.las as alienações o hypothcoas das posses do torra. 

de quo trata o m·t. iJ.· § 4 ·da lei 11. GOl, do 18 do soternhro do 1850; 
N. 117, elo 18'J5, auctorizanc.lo o governo, dosc.lo j:i, a mandar fazer adminiHtrativamonto 

ou por contracto a desohstruc~,:ão do rio I'aracatú i 
N. n·, do Son:tc.lo, regulando o moclo elo proceder-se à oloiçfio pam pt·oonchimonto do 

vngas quo so abrirem no Sonudo; 
N. :37, do HlD5, doc!aranelo livro de imposto, por prazo elo 5 annos, a exportação tias 

aguas minor·aos ; 
N. 15,1, do IHDG, auctorízando o governo a fat,or operações de croclito ou a empregar 

os salclos tia receita para. oecorror ás c!osposa~ com os oHtuclo~ o construcçi'los das ostraelas 
do for·r·o auctorizadas pelas !ois us. l:l5, I:l8 o !:la, do 20 do JUlho do IHU5i 

(l) E'la lei. ,,;nelo vcl:vla pelo l'rt'silc_•ni·J d<J E;talo, foi mo.Jifi,.·;vla [lll! 1> Con~r·:•s<>, ele cc.nformi~ 
dar.le com as razü ·s que motivaram o Ycto. 



49 

N. 77, do Senado, auctorizando o governo a auxiliar com a quantia de 80:000$000, pel~ 
verlm--;-Ohras Publicas-, a construcção das oíllcinas das escolas -D. Bosco- da Cachoeira. 
do Campo, e com a tle 20:000$000 a conclusão das obras da casa salesiana, existente na ci-
dade da Ponte Nova; 

N. 150, de l8D5, estabelecendo as divisas dos districtos de Santa Rita de lbitipoca, nm-
nicipio tle Barbacena, e Conceiç1io de Ibitipoca, município de Lima Duarte ; 

N. 73, uo Senado, auctorizando o governo a subvencionar annualmente com a quantia 
do 20:000,iOOO, pela verba-Instrucção Publica-, o curso annexo á Escola de minas de Ouro 
Preto ; 

N. 183, do 1896, fixando a força publica do Estatlo para o exercício de 1897 ;-
N 138, de 1895, auctorizando o governo a subsidiar annualmente com a quantia de 

5:000.;000 o collegio de instrucçi'io primaria e secundaria, do sexo masculino, com sede na 
ciliado uo Mar do Hespanha ; 

N. 40, do 1895, creando o cargo de tle1ogado auxiliar do Chefe dll Policia ; -
_ N. 75, uo Senado, auctorizando o g_ovorno a contractar com quem melhores con_dições 
oiTorocer a construcção uo uma fE:rro-vra, da estação de Prados na E. F. Oeste de Mmas a 
entroncar-se na E. F'. que liga Bello Ilorisonte á linha Oeste de Minas ; 

N. 206 de 1896 auctorisando o governo a abrir um credito supplemontar na importan-
cia de 557-$627 á ~-ubrica n. 12, § _I..·, m:t. 2. ·, da lei n. 147, ·de 23 de julho de 1895, o um 
outro na irnportancia de 8:000B000 a rubnca de n. 8, § l. ·, do art. 2. , da mesma lei; 

N. IG4, do 1896, determinando que no Intornato do Gymnasio Mineiro poderrro matri-
cular-se corno externos alumnos do 5. · armo orn doanto, e quo as taxas de matricula e de 
exame sm•ão as mesmas do Externato; 

N. 199, dü 1896, autol'isando o governo a modificar o traçado da E. F. do .Juiz de 
Fora á Jacutinga; . . 

N. 82 do Senado, auton~ando o Presrdento uo Estado a contt•actar com quem melho-
res vantt{gons oll"or·ecet• a constt·ucção de um ramal ferreo que, partindo do Bom Retiro 
na E. F. Espírito Santo e Minas, vá á Barra Longa; 

N. 86, do Senado, autorisanllo o govemo a contrahir um omprestimo externo até á 
somma do sessenta o cinco milhões do francos ou a equivalente em libras esterlinas ao 
ca.abio em francos 25,20 c ; 

N. 222, do 189G, orçando a receita o fixando a dospüsa do Estado pam o oxcrcicio ue 
1897; . 

N. 15'2, llo 1806, autorrsando o governo a mandar fazet' os estudos das condições es-
peciaos tla zomt <l<L J\Iatta quo concorrem para ser olla constantemente victimadtt por mo-
lostias infecto-contagiosas ; 

N. 69, do 1807,, croando escolas noctumas em diversas localidades do Estado · 
N. IGO, do l80G, tratando <la organisação do ensino profissional primario 'no Es-

tado; 
N. 125, do 1895, autorisanclo o governo a innovar o contl';wto celebrado com a com-

panhia E. F. do Porto Novo tlo Cunha ao ltio Pm·llo, afim do prolongar seus trilhos até á 
ciliado do l\Iat' de I-Iespanlta ; 

N. 185, do 1806, tratando do tmnsforencia o conversão do diversas cadeiras do instru-
cção primaria; 

N. 1'10, do 1895, tratando do prohibiçrto do concossito o venda de loterias no Estado, 
a quo se roJ'orc o art. 107 da Constituição ; 

N. !:tl, do Senado, elevando lL 45:000$000 por kilomotro o capital gamntido pelo art. 
2:, n. 2, di1 lei n. 52, tlo 26 do iulho do 1803 paro, a construcção da estrada de ferro 
do Theopltilo Ottoni n S. João Baptista; ' 

N. lGl, do 18Dfl, restnlJolecon<lo a gratiücaç1lo ·\lo 1008000 monsaos para o ompro<rndo 
encarregado do resumo tios uolmtes, dumnto o 110riodo legislativo, o uantlo nova ta.l~ella 
de vencimentos para os omprcga.dos dn socretal'in dtt Cmnttrtt dos Deputados ( rosoluçtto 
n. 8, de lO de Agosto de 1800) ; 

N. 108 do l8Dfj, nnto1·i:nnd? o governo a _despondor a quantia de 50:000~, para a, 
conclusão <las ohras dn Acatlomm do Conu:10rcw om .Juiz do Fortt c n, do lOO:OOOa com 
a construcção do um edilicio na nova caprtal do Minas dostinaüo á Faculdaüe Livro ue 
Direito· 

N. l50' do 1806, a~lt~l'isanüo o govo~no a conceder privilegio para a construcção, 
u~o o goso l~e !1Hl11; VIa-Jorr~:t que,, partr~clo da, Saude ou do outro ponto mais couve-
monto da E. 1<. Leste do. M1nas, va tormmar na cidade do s. Domingos do Prata; 

N, 25:2, do l8D6, autonsando o govomo a concodot• licença para tratamento do saude 
ao dr .. Josü For·nandes Torro . .;, juiz do direito do Cata~'uazcs · . 

N. 102, do 18~15, cr0ando uma caixa oconomica uo Estado, c~m sóde na capital, subordt-
nada á Secretaria das F(nanças ; 

S. C -7 
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N. 57, do Senado, estabelecendo no Esüído seis nucloos coloniaes à margem das estra-
das do ferro, nos pontos julgados mais convenientes, a juizo do governo ; 

N. 153, do 1806, concedendo um anno do licença, para tratar do saúde, ao desembar-
gador do Estado, dr. Amador Alvos da Silva; 

N. IID, de 1805, isentando de qualquer imposto estadual as· machinas para fabricar 
prodnctos lactoos, sabão, velas stearicas e formicida ; 

N. 9, de 1805, auctorizando o Presidente do E'ltaúo a dar' como auxilio para a recon-
strucção de urn predio no collegio das irmãs de caridade om l\Iarianna a quantia dcl 5:000$, 
om uma s6 prestar;iio ; 

N. (Í(), do Senado, elevando a 0:000s:l annuaos os vencimentos do otTlcial do o·abineto 
da Prosidencia ; "' 

· N. lô3, do 180G, concedendo licença por tros annos, para tratamento de saúde ao citla-
dão Severino Forroi1:a Mendes ,B~da~! ülJJ?llião da conuu·c~t uo Patrocin~o, o po/ rlous an-
nos partt o mesmo um ao capltao S1lvorw Augusto do Luna, 2. · tallolllão da comarca do 
Sabal'à; 

N. rH, do 1805, al!ctorizando o Presidente do Estn:clo a subvencionar annualmouto com 
a quantia do 20:000::11 o Lycou -Thoophilo ottoni-, q no fuucciona na ciciado do mos mo 
nome; 

N. !Dô, do 18DG, concedendo um anuo do licença com metade dos voncimontos ao juiz 
do direito da comarca do Caothê, lli'. Francisco do A~sis Barcellos Corroa, par;~ tratai· do 
sua saúdo ; 

N 5:!, do 18D5, auctorizando o Presidente do E:>tado a subvencionar annunlmonto o 
Instituto .Municipal do Fructal com a quantia do 5:000.~, durante o prazo do tros annos do 
accordo com a !oi n. 41, do :1 do ngosto do 189.2; ' 

N. 158, do 189G, declarando nullos os§§;~.· o 3.· do artigo I.· da !oi 11. G tio 11 do 
julho do 1805 o o § 2. · do artigo J.· da !oi n. 1:3, do !) do dozemb1·o U.o Hl95, amh<~s promul-
'gar.l.as pela camara municipal U.o Alvinopolis; 

N. 7G, do Sona~o, doclm~ando nullo o acto da camara m_unic!pal U.o Abro Campo, quo, om 
sessão llo 18 do alJl'll de 18D;J, roconhocou o dou posso ao Cldar.l.ao Antonio U.o Abt·ou 0 ::;Uva 
Brandiio, do cargo de agente executivo ; 

N. 211, do 18DG, auctorizando o governo a despender a quantia nocossaria para mnn-
dnr erigir na Jli'aça principal da chiado do 1\Iinas uma os.tatua ao gonoral Gomes Carnoiro · 

N. 184, do 189G, moditlcanr.l.o a lei n. 112, do :~3 rlo .JUlho do 18Dt, quo trata U.a OI'"ani~ 
snçiio da força policial ; · " 

N. 113, U.o 1805, declarando quo a garantia do juros .uo G 0 /o concer.l.icl<t pola lei n. 75 
de20 do julho do I8D:l, à E· F. r.J.a Bàrra elo. Jequitihà, da qun:l ó concossionario 0 cidar.l.ã~ 
Adolino Cardoso Ferrão Castollo Branco, som do 50:000) por lolomotro ; 

N. 8ü, do 1804, auctorizando o Presidente rlo Estado a concer.l.or à companhia Ganda-
rolla privilegio por 50 annos para a construcção, uso o goso do uma via-forroa quo partia~ 
U.o do ponto mais conveniente rla Estrada do Forro Contrai, ou uo ramal PI'Ojoctad~ de Sa-
bará á Santa Barbara, vá {t uzina rlo Gandarolla; 

N. 200, de !89G, autorizando o governo a prorogar por oito mozos o prazo conco1litlo {~ 
companhia Estrada do Ferro Oesto uo Minas para entregar ao ,tmt'ego o ramal do Pl-
tanguy; . . . . · 

N. H38, do l8DG, creando dons gymnasws, um om D1amantma o outro om Pouso Ale-
gro o supprimindo as escolas norrnaos existentes nes:;as localidades ; 

N 2-111, do l8Uii, declarando nullos os actos praticados om 22 do novembro U.o IR~Jt 0 18 
do janeii'O do do 1805 polrt camara municipal do Turvo, do triortnio do JH(J~ a IHDI, polos 
quaos marcou eleição o dou posso a vot'oadoros pal'a o trionnio uo 1805 a 1807; 

N. 80, U.o 18D5, mantortllo as duas cauoiras do instrucçã~ pl'ii~a~·ia na co!onla in1li~ona 
do Itambacmy, subordinadas à diroctoria da mosmtt coloma o a trtspector·m do tot'I'as 0 
colonisação ; 

N. 2:M, do 180G, auctorizando o ProsiJonto do Estado a in novar o contracto com 0 
Banco Iniciador de Molltorarnentos para a construcção U.a ostrad<~ forroa do Joito Goluos ti. 
Piranga ; · 

N. 7(), do Senado, olovando a 0:0003000 annuaos os vencimentos do thcwuroit'o d;t se-
cretaria das Finanças, a 3:G00,}000 os do tlol respectivo o a 3:000,;000 os do notieia1·ista 
do lrfinas Geraes ; 

N. 17ü, do 189G, autorizando o governo a innovar o contracto feito com a companhia 
E. F. Muzambinho para a construcção uo prolongamento U.o ramal forreo da Campanha 
ató o rio Sapucahy ; · 

N. 197, U.o 180G, isentando do pagamento do juros os oxactoroq puhlicos oxb;tontos ató 
1895, quo tenham entrado para os cofres do Estar.l.o com o oquivalonto ao capital ; 
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N. 260, do 1896, autorizando o governo a innovar o contracto feito com o dr. José 
Alexandre de Moura Costa, concossionario da Estrada do Forro Viccinal do Barroso ao 

N. 221, do 1896, tratanllO do reconhecimento de podere~ do agente executivo munici-pomba ; 
pal, voreauores, conselheiros districtaos o juiz de paz ; N 238, de 1896, auctorizando o governo a relevar os colonos dos nucleos coloniaes-
S. João d'El-Rey, Rodrigo Silva o Maria Custodia- da ui vida dos mesmos para com o 
Estado: N. '25:3, de 1896, estaholecendo a tara que se devo dar para pagamento do imposto de 
exporta<.~1io, referente ao toucinho, b~nha o fumo ; . . · N. 2G2, de 18\JG, ahrindo ao Presruento do Estado os sogmntos credrtos supp1emonta-
res: um na impor·ttmc:a do 17:74G$288 ao n. XV, do§ I.· art. 2.· da lei n. 147, de.22 do 
,iu1ho do 1803, o outro rm importancia do 5,12:4:~1 $280 ao n. XVIII, § l. · o art. 2.· da mesma 
lei ; . . . N. 220 do 1800, autonzando o Presrdento do Estado a entrar em accordo com a 
compa.nh:n' E8~rada de Ferro Loopolrlirut, a1i:n do por olla ser co!1struida a. variante quo, 
coni'ot·mo a ler n. J:lli, de 20 do .Julho de_l89u, devo passar pela crdade da V1çostt; 

N. l4:l de 1805 concodon<.lo it Santa Casa de Misericordia da cidaue do Passos a quan-
tia do 10:0'00.3 om Juas presta1;õos annuaos, para auxiliar a construcr;ão do um novo edi-
1icio ; · t N. 81 do Senado eoncedondo um anno de licença para. tra amento de saú•le ao os-
cL·iv;i.o do 'judicial e n~tas rla comarca do Carmo do Rio Claro, Joaquim Leito Soares Pinto, 
e au 1. · tn:hetlião da comarca do Manhuassú, Francisco de Paula Santos ; 

PE:'<DENTICS DE DELIUERAÇÃO DO SENADO 

N. :217, de l8Dfi, autorizando o governo do Estado a garanti L' juros, dumnte 13 annos, 
aos capitaos que se destinarem á fundação o custeio do colonias agrícolas o pocuarias no 
Estado; . N 225 do lSOG, autorizando o governo a conceder tros annos do llconça para trata-
monto do 'saúdo ao cidadão João Ferreira de Castl'o, escrivão do orpltãos da comarca do 

N. 2'tG ào l80G, autorizando o Presidente do Estado a innovat• o contracto colebl'ado Pouso Alto · . 
com a co1{1panltia Viação Ferrea Sa.pucahy, elevando o capital garantido pela lei n. G4 
a 24.000:000,~ para a conclusão das obras da primeira e sogund.n, secções e construcção 
do ramal forreo do S. Jose do Paraíso ; . N. 2il3, do 1890, refundindo os projectos ns. GO e 147 do 1805 o n. 218 do 189G, quo 
tratam do creação do cadeiras do instrucção primaria em diversas localidades ; 

N. 2:34, do 1890, equiparando os vencimentos da professora da escola primaria denomi-
nada -Francisca Botelho-, em Pitanguy, aos das professoras primarias do Estado, da mos-
ma categoria ; N. 33(), do l80G, autorizando o governo a mandar proceder aos nocossarios estudos 
parLt a fundação do xarqueadas no Estado, sondo uma localizada entro os r·ios Grande o 
Parnahyba; ~· 237, de !806, autorizando. o Presidente do Estado a contractar o prolongamento 
da Estrada de r• ~rr·o do Bello HorJSOlÜO a Gonçal vos Ferreira, da cidade de Itapocorica {~ 
cidade da Formtg-a · · N. DCJ, do 1895,1 refundindo diversos .pr~joctos de 1895 sobro cadeiras do instrucção 
primaria · N. 12,1, do 1805, autorizando o governo a conceder privilegio ao engenheiro Henri-
que Augusto Kingston, para a construcção do uma estrada do forro ligando as cidades 
da Leopoldina e S. João Nepomuceno ; 

PENDENTES DE TEIWEIRA DISCUSSÃO 

N. 155, do l80G, estabelecendo para o director da Escola Normal do Ouro Preto, a gl'a-
titlcação ammal rlo l :200 }00 · ; N. 181, de 18::!6, creando na capital do Estado um Instituto do Menores Artífi-
ces; N. 230, do 1806, autorizando o governo a f'nzor as primoil'as nomen.çõos do professo-
res para a escola normal da Januaria, indopondonto do concurso ; 
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N. 245, de 189G, conccdenuo gratuitamente um lote do 20, 30 ou 50 hectares uo terras 
do E:'ltado ao cidadão brasileiro que o requerer ; 

N. H5, do 1895, autorizando o governo a auxiliar nnnualmonto com a quantia do réis 
5:000$, ao Lyceu de Artes e Otncios da Diamantina. 

N.84, do Senado, autorizando o governo a garantir juros ate 7 ·I·, ao anno ás lottras 
hypothecarias emittidas do conformidade com a legislação vigente, para auxiliar a lavoura 
e. demais industrias, por algum banco existento no Estado ou quo ncUo se estabele-
cer. 

. .• ·. PENDJmTES DE SW'lUNDA DISCUSSÃO 

N. 1GO, do l8'JG, revogando o art. 27 da lei n. 18, do 28 do novembro do 1801, quo f<t-
culta ao juiz do direito accoitar ou não o accosso; 

N. 195, de 1806, denominando cidade - 1\lartin h o Campos -.a c i dado do Pará · 
N. 205, do 1896, tratando de regulamento para organização das feiras do gado 'constan-

tes da lei n. 140, do 20 de julho do 1805 ; 
N. 232, de 1896, refundindo os projectos ns. llô, do 1895 o os do ns. 207, 208 214, 

213 e 209, de 1896, relativos {~ <'reação de cauoiras do instrucção primaria; ' 
N. 80, do Senado, concedendo premias ao;; cultivadorcs do cacau o fa1Jricantcs da sctla, 

lã, chá, vitlros, crystaes, papel, phosphoros o productos cer:unicos ; 
N. · 64, de l89G, auctorizando o govorno a conceder ao cidadão Honorio Estoves do 

Saoramonto privilegio para estabelecer na Nova Capital do l\Hnas um regulador elo,~tro-
chronometro ; . 

N. 267, do 1896, annullando o neto da cmnara· municipal da Cltristina, relativo ao con-
tracto feito com o coronel João Silvio do Moura Rangel, para concerto do uma rua do 
districto do Carmo do Rio Verde ; 

N. 1<12, do 1895, autorizantlo o governo n inucmnizar ao colloctor do juiz do Fora 
a desposa roita com aluguel da casa om quo runccionam as escolas pl'imarias da respe-
ctiva cidatle. 

PEC'\DE'ITES DE PARECEit PARA 2.nDISCUSSÃO 

N. 156, do 189G, revogando os artigos 2.• o 3.a da. resolução n. 3, de lO do maio do 
1892, quo altera o regimento interno da Camara dos Deputados; 

N. 227, do 189G, croando cadeiras do instrucçiio primaria para o sexo masculino na 
cidade o município do Tros Pontas ; 

N. 230, de 1896, transferindo cadeira do instrucção primaria nos municípios do S. 
João Baptista, Arrassuahy e .Montes Claros. 

N. 242, do lS'Jô, autorizando o governo a contractar a construcção do uma estrada 
de forro do Ouro Fino a Poços de Caldas ; 

N. 248, de 1806, creando cadeiras do instrucção primarias em divol'sos districtos do 
município do Curvollo ; 

N. 2,19, do 189G, incluindo o sorvonto do Arcltivo Publico J\linoiro no quadro dos em-

. I 

pregados dessa repartição ; . . . 
N. 350, do 18UG, autorizando o governo a ceder á camara mumc1pal do Rw Novo o . 

predio onde funccionou a cadea daquolla cidade ; · 
N. 261, do 1896, autorizando o governo a contractar a contrucção do umn. estradn, do 

forro do Pouso Alegro ás divisas do Estatlo no município .do Brag~nça j . 
N. 21\5, do l8!JG, convertendo om mixta a catloira do mstrucçao prnnarlll. do soxo fe-

minino no districto do Iluritys, município do Sete Lagoas ; 
N. 128, do 1895, tratando das diligencias roalisadas fora da sódo das comarcas, quo 

devem sor presididas pelo juiz substituto ; . 
N. 121, do 1805, creando cadeiras mixtas do instrucção primarnts nos municípios do 

Pouso Alegro e Manhuussü. 
N. 73, do Senado, tratando do uma exposição do productos agrícolas o intlustriaes, a 

inagurar-so em 21 do abril do 1808 na cidade tlosignada pelo governo ; 
N. 85 do Senado, autorizando o governo a entregar á d. Maria Josó Alvim Ferreira 

Alves vit~va do dr. Carlos Ferreira Alves, a quantia de 30:000$, como indemnização do ser-
-viços' medicas pelo mesmo prestados ao Estado ; 
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PENDENTES DE. } ;a DISCUSSÃO 

N. 17:3, do 189~, elevando as subvenções concedidas aos asylos da Diamantina, Barba-
cena, Juiz de Fora, Marianna, e S. FrmNisco, em S. João d'El-Rey ; 

N. 219, de 18}16, creando uma escola mixta no Tripuhy, districto de Ouro Preto ; 
N. 228, de 1896, autorizando o governo a auxiliar com 10:000$ a montagem das 

otlicinas do Asylo de S. Francisco em S. Joito d'El·Rey; 
N. 231, do 1896, declarando que os professores provisorios e substitutos só serão no-

meados pelo presidente do Estado ; 
N. 24-1, de 1806, creando cadeiras de instrucçito primaria para o sexo masculino no 

districto do Wo do Peixe, município de Entre Rios ; · 
N. 246, de l8D6, creando cad~iras ruraos do sexo masculino nos municípios do Bomfim 

e Sete Lagoas; , 
N. 250, de 1896, oreando um3: ~at~eira mixta, de instrucçito primaria no districto de 

S. Pedro do Jequitinhonha, mumc1p10 do Arassuahy 
N. 251, do 1896, creando uma cadeim rnixta de instrucção primaria no Br..rreiro -

districto da cidade da Boa Vista do Tremedal; 
N. 25'1, de l8D6, croantlo uma escola mixtn. em S. Christovam, districto de Dores do 

Turvo, município do Alto Rio Doce ; 
N. 255, de 1896, autorizando o governo a subvencionar annualmentó com 2:000$,000 o 

externato municipal da cidade do Parà ; . , 
N. 256 de 1896, autorizando o govemo a auxiliar com a quantia do 6:000$ tt fundação 

do um in;tituto orphanologico na cidade de Piumhy ; 
N. 257, do 1896, croando cadeiras mixtas de instrucção primaria no município da , 

Formiga; 
N. 258, do 1896, creando cadeiras mixtas em rlistrictos das cidades de Alfenas o Tros 

Pontas ; 
N. 26:3, de 1896, creando cadeiras de instrucção primaria para o sexo masculino em 

diversas localidades do município do Jaguary ; 
N. 2G6 do 1896, croando cadeiras mixtas do instrucção primaria nos logaros denomi-

uados - Moirol!os e Limas, no districto da cidade do Parà; 
N. 268 do 1896, croando o convertendo cadeiras de instrucção primaria no bairro da 

I(l'reja Gra{ldo, districto do Sabará ; 
" 'N. 2GD, do l89G, creando cadeims de ínstrucçrro primaria no município do Peçanha e 

no districto do Arassuahy ; , 
N. 270, do 1896, annullando actos o resoluções da camara municipal do Baopontly em 

sessão presidida pelo dr. José Serrano Moreira da Silva; 
N. 271, do l89G, croando uma cadeira mixta do im~trucção primaria em Santo Antonio 

de Bicuiba, districto de Santo Antonio do 1\Iatipoó, município do Abre Campo ; 

REFUNDIDOS 

No do n. 232: 

N. ~07, do 1895, croand? diversas cadeiras do instrucçrro primaria nos mumc1p10s do 
~. Dommgos do Prata, Italma o Santa Barbara · 

N. 208, do 1896, croando uma escola mixta ho povoado-Camollo-districto do Nossa 
Senhora dn. Gloria, o outra para o sexo masculino em-Canabrava, districto do Curimatahy 
ambas no município do Diamantina ; ' 

N. 209, de 1896, croando uma escola mixta no-Cruzeiro-, bairro da cidade do s. João 
Baptista, o uma segunda cadeira para o sexo feminino no arraial do Lonçoes, município da 
Boa Vista do Tremedal ; 

N. 213, de 1896, croando uma cadeira do instrucção primaria para o sexo- feminino no 
districto da Lago, município de. S. Josó do. Tirado~tes ; 

N. 214, do 1896, creando dLYorsas cadeiras do mstrucção primaria nos municípios do 
Bomtlm o Pará ; 

N. 116, do 1895, croando diversas cadeiras mixtas do instrucção primaria nos municí-
pios de Queluz, Ferros, Thoophilo Ottoni e Turvo ; 

No do n. 233: 

N_: 218, do l8üG, croando diversas cadeiras. de instrucção primaria nos municípios do 
S. Joao Nopomucono, 1\Iar· do Hospanha, Itapecerica, Abaetbó e Turvo; 
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N. 67, do 1895, transferindo para o bairro do Rosario a cadeira das Furnas, districto 
do Morro Vermelho, município do Caothé ; 

N. 147, de 1895, transferindo para o povoado-Barra das Canoas-districto de Santo 
Antonio da Lagoa, município do Curvollo, a cadeira mixta do Vi lias, o para o povondo-
Picada-dístricto do Taboloiro, município do Sete Lagoas, a do sexo masculino do Pires. 

DEYOLYIPOS A' COMMISSÃO DE INS1'1WC~~ÃO PUBLICA PARA SBHElll ltEFUN!JIDO~ 

N. 102, do 18~)(l, creanrlo mna escola do in~trucc;ito pl'imaria para. o sexo masculino 
em Re:>saca, <listl'icto do 1bituruna, município do S. João d'El-Roy ; 

N. !fi5, de IHUG, convertl\ndo em escola mixta a do sexo feminino existente em illes-
tro do Campo, dist.ricto o município do Piranr;a, o tmnsforindo ]Htl'<t S. .Jus<i, snhurbin da 
cidade do Pimnga, a escola do sexo masculino do Mostro do Campo, tlistJ·icto da mc~ma 
cidade ; 

N. IGG, do l89G, Cl'oando cadeira do instnwçito prim:n·ia para o sexo ma~culino nos--
Alpes - districto d~t cidade da Christina, c outra em Sabará, districto da ci<latlo rio 
ltajuha; 

N. IG7, de l89G, croando duas carloit'ilfl mixtas, rurao,:;, do instencc;ito pt•im;u·ia no bairro 
da Fortaleza e no Pinhal, districto do Campo Grande, municipio •lo Tro,:; Pontas · 

N. 171, do l8üG, eroando cscoht mixta do in:gtt•ucc;ito pr·imaria em Ewhanclt d;~ Carnar::t, 
distri~to de Paula Uma, o no arraial do Caotlté, di~tl'i~t? do Sar_arHly, a_mhas no nwuicipio 
de Jmz do Fora, e convertendo em escola do sexo lorntmno a n11xta oxtstento no anaial 
da Grama daquelle município, creando no mesmo Jogar uma escola para o sexo mas-
culino · 

N. '180, do 1800, convortonllo em carloir·a do sexo maRculino a mixta oxistonto no dis· 
tricto ,de S. Josó do Gorutuba, no lo~;u· donorninado-Gamoloira; 

N. l8G, do 1890, croando um~t cadoir:t mixt-.1 no Jogar donorninado-Altnas-distt·icto 
do S. Jo1í:> da Chapada, município do Diam;tntina.; 

N. 187, do l8üG. croando divor•::;as C<tdoil'a~ tle instl'ucçiio primada nos municípios do 
Arassuahy, Theophilo Ottoni o Minas Novas : 

N. 188, do 18\JG, croando divot•sas cacloil'as do instrucçiio primaria nos municipios <la 
J<umaria, Grilo Mogol; Salinas o Rio Pardo ; 

N. 190, do l89G, crotmdo cadeiras rurao,; do instrucc;iio primaria para o sexo masculino: 
em Genipapo, districto da ltinga, município do Arrasualty; em Agua Solta, districto de 
Agun. Limpa; om Capivary, districto da Chapada, o em lloa Vista, districto da cidade o 
município de Minas Novas ; 

N. lül, do 1890, creando uma escola para o soxo masculino no municipio da .Januaria, 
districto da cidade, no 1ogar denominado- Olhos d'Agua ; 

N. 20:3, de l89G, ct·eando cadoir·as mixtas do instrucçilo pl'imar·i<t nos logares donomi-
nauos-:\Iorro Redondo o Luiz Antonio-districto do Carmo, município da Itabil'a . 

N. 20!, do l89G, convertendo om mixtas as cadeiras primarias do Santo Afl'ons'o o A""ua. 
Limpa, no districto do Carmo, município da Itabira. "' 

ItE~IEr'l'IDO.S AO Dlt. SECRETARIO DA AGRICUI,TUltA 

N. 170, do l89G autorizando o governo a entrar om accordo com o Estado do Rio llü 
.Janeiro para a cons'trucc;ão do uma ponto sobro o rio Parahyba, no logar denominado 
Ant11; 

N. l7G, de l8üG, autorizando o governo a desponrlor a quantia de 40:000BOOO com os 
.concertos d:t ostr•ad-t que liga a ostac;rto do Pomba, E. do Forro do Loopotdina, à cidade do 
mesmo nomo ; 

N. 20:2, do l8üô, autol'isando o governo a contractar a construcc;ão do uma via forroa 
q n ~, partindo da E. F. Contrai do Brasil. vá á Lagoa Santa ; 

N. 215 do l8GG, :mtot•isando o governo a despender a quantia nocossaria para a oditl-
cn.ção do t~rn predio onde funcciono a Escola Normal da cidarlo <lc Arassuahy ; 

N. l•W de l8U3 autorisando o governo a conce<lot• ao Banco Constl'llctot• do lll'asil, 
concession;1rio da ~strad:t do ferro Cataguazos a Santo Antonio do Muriahé, privilegio 
para constl'llcção do seu prolongamento' ; 



REJEITADOS 

~. In, de IROG (em IG ue julho), conccuonuo auxilio ue 2:000$000 ao hospital uo 
c::l'idade d;t cidade uc Muzambinho; 

~. 174, de 18RG (om 8 do agosto, no Sen~~do), autorizal;l~O o governo a_ dcspcnuer 
utó a q u<tntin uo 20:000~000 para melhorar a Jnblwthoca uo 1 nbunal da Relaçao ; 

N. !Tí, do 180i:l, (em 21 de julho), oreando unas Escolas Normaos, sondo uma na ci-
dade de Carangola e outra no Rio Dranco ; 

N. 177, de '18DG (em 0 de julho), restabelecendo em todas as comarcas o Jogar do clc-
po-itario publico; 

N. ]8·~, de 180G (om lil do ag9sto), c;·?ando no Esbvlo 5lOI{al'0S de del.egados an:x:iliares 
du policia, com rosidencia em Ju1z do I< ora> Uboraba, Jnnuarm, Thooplulo Ottom o Ma-
!tlllta:ssú; · 

N 102, de l80G (em 13 de agosto, no Senado), autm·is;mdo o governo a conceder ató 
n 111 a!mo de licença, para tratamento de ~nudo, ao amanuonse da Secretaria do Interior, 
i 'ud ro Soaru~ ; · . 

N. lü:l, tio ISDG, (em 23 de agosto, n_o Sonaclo) annnllando o privilegio concedido Jlola 
cd.lliU!'a municipal de Ubcraba a Joaquun Vol!os.o do l{czcndc ; . . 

N. I:J4, d•l ISDG (em :l de agostt~), SUl~I,JI'iminclo os dous cm·torws privativos de or-
pkios c ausentes un comarca de .Ju1z de !<ora ; . . 

N. 201, do ISDG (om 8. de ':tgosto, no ~cnacl~)> declarando .appiJCavois ~os escrivães ju-
dici,ws do E;;tarJo as lilspostções da Je1 . n. !.lO, de 17 de J ui h o . d: 180v; . . 

N. l!'í7, do 18DG (em li rio agosto, no Senado), concctlcnclo aos ,JUIZOS de tlir01tn c pl'o-
llJOto1·cs de justiç11 50 .1· da~ custas arrecadada::; pelo Estatlo; 

N. 21:!, 'de 18DG (em J.1 tle julho), olcvnnclo a 5:000:9 o auxilio para a manutenção da 
santa Ca:m rle Caridade dct eidado tlo Caldas ; 

N. 21CI, tio 18DG(cm I.· tle ~otcmbt•o, no Senado), autorisando o govorno a concede!' li-
cetwa para exploração da mic11 em tciTenos devolutos; 

'N. ;~:l:J, do 18DG (om lO de sctcmbi'O, no Senado), transferindo o instituto agrono-
mico da Itabira para as proximidades da nova capital do Estado : 

N. ;2,11, do 180() (em O do setembro, no Senado), auc.torisando o Presidente do Es-
tado a innovar o contracto celebrado com a Companl!m Estrada do Ferro « 00sto do 
Minas» · 

N. 2,17, de ISOG (em 8 do setembro, no Se nado), transferindo diversas cadeiras de 
ínstrucçiio primaria ; 

N. !51, de 1805, (em 2G do junho), autorizando o govemo a conceder a James 
\Vells ou á companhia por elle organizada, o direito de pesquisar, explorar ou minerar 
dimnautes om tciTonos devolutos, compreheudidos entre os rios- Parallyba, das Velhas, 
Quebra Anzol o a Serra da Canastra ; 

N. 118, de 1805 (om 23 de junho), concedendo dous annos do licença para tratamento 
do ~audo ao cidadito .Jo:>e Libanio Pereira Duque, escrivão do 1.0 o1Ticio do judicial o no-
tas da comarca do Lima Duarte ; ' 

N I:l:~, de 1805 (!Jll1 23 do juntw), concedendo um anno d<cl licença para tratamento do 
sawlo à l~. Aurora Augusta da Rocha, professora do districto do Corrego d'Anta, municipio 
do Indaya; 

N. I:lil, do 1895 (om 23 de junho), concedendo um anno de licença à professora prima-
ria rl. Fcancisea da Couceiçllo Ferreira, para tratar de sua saude · ' 

N. J:l5, rio 18'.15 (om :2:3 de junho), concedendo à professora do 'soxo feminino de S. Cao-
tan<> do Chopot6, município do Alto Rio Doce, d. Adelina Francisca da Cruz, um anno de 
licen<;<t para tr·atnr Lle saudo ; 

N. I:~D, elo 1805 (om 20 de junho), concedendo ao capitão do 3.o bat::llhão da Bf'irrada 
Policial, Fr·aneiseo .Josó da Costa Guedes, um anno de licença, para tratar do nerrocios"· 

N. 50, elo 18D5 (om 20 de junho), auctorizantlo o governo a nomear uma coufimssã~ do 
tr·os moruhros, para, no prazo do um anno> o1Terecor à consideração do Conrrrosso um pro-
joct.o do codigo do processo civil e criminal ; · " 

N IOD, de 18().) (em :25 de junho), prorogando por um anno a licença concedida ao 
jui7: do dii·eito do Cataguazos, bacharel Jose Maria de Campos Cordeiro, pela lei n. 8'3, do 7 
do Jllnho de 18DI; . 

N. 57, rlo 18\l:.í (em 2U do agosto, no Senado), tornando extensivos a um estabelecimento 
do instrucção, dil'igi<lo p<llos padr·os s11lesianos, na· cidade de Tir•adentes os auxílios au'o· 
rizados pela loi n. '1:1, do 22 de maio do 1803 ; ' 
. N 14il, do l8D:> (orn 17 tlo julho, no Sonado), autorizanrlo o governo a conceder a Fran-

cisco H.odl'iguos Lima e outros privilegio para estabolocot' uzinas para e:dracçrio do oleo 
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do coco; do macahuba, amendoim, mamona o outras sementes oleaginosas, no;; mumc1p1os 
de Sabará, Caethé e Santa Luzia do Rid das Velhas ; 

N. \JO, de 1805 (em 30 do junho, no Senado), autorizando o governo a abrir um cre-
dito supplemontar a rubrica do orçamento vigente n. VIII§ 3.0 art. 2.· da lei n. 107, do 
20 do julho de l8~H, ató á quantia de 360:S ; . 

N. 10, de l8U5 (em 30 de junho, no Senado), autor1zando o governo a auxiliar com a 
quantia de 40:0008 á Academia do Commorcio de Juiz do Fora, para continuação das obras 
do respectivo editlcio ; 

N. 127, de l8!J5 (em ll de agosto), tratando do julgamento definitivo de inventarias 
o causas cíveis o administrativas ; 

N. 1:m, do 1895 (em 1. · do julho), no Senado, contendo di versas disposições sohro leis 
processuaes ; 

N. 23, 'do 1892 (em 1 · do julho, no Senado), autorizando o governo a conceder fa-
vores á ompre 'a com a qual a camara municipal do Poçanha contmctar a construcção do 
uma nova cidade ; 

N. 15, do 18U3 (em 2 de jullw, no Senado), autorizando o governo a contractar com 
as camaras municipaos a arrecadação das rendas do Estado ; 

N. 73, do 18U4 (em 7 de julho, no Senado), creandouma so~unda vara do direito na co-
marca rle Juiz do Fora ; 

N. 80, de 1805 (em 8 do julho, no Senado), autorizando o governo a conceder um au-
xilio do 2:0003 aos hospitaes de Uberaba o Itapecerica, ~concedendo egual quantia para a 
construcção do hospital do. caridade da cidade do Olíve1ra ; .. 

N. 80, do 1805 (em 8 de Julho, no ~onado), concedendo o a.ux1ho do 8:000'3 ao collegio 
uborabonso em uma só prestação para conclusão do suas obras ; 

N. 81, de 180-l (em 8 do julho, ·no Sonarlo), ahrintlo credito da quantia do :l00:0003 para 
construcção do estradas do rodagem no norte do Minas ; 

N. 07, de 1804 (em 8 do julho, no Senado), autorizando o governo a conceder an-
nualmonto um auxilio de 5:0003 aos institutos municipaes das cidatlos do Ouro Fino o Pou-
so Alto ; 

N. 45, de 1893 (em 7 do agosto), doclarl)-ndo nullas as resoluções das c amaras muni-
cipaos do Mar do Hospanha o Juiz de Fora, relativas a concessões do vias ferrcas etc. · 

N. 39, de 1895, (em 28 do julho, no Senado) intl)rprotando o final .do § 20 do artigo 3.· 
da constituição do Estado, com relação à accumulação de cargos publicas fcdoraos, esta-
duaes ou municipaes ; 

N. ô, do 189.·~ (em 13 do agosto, no Senauo ), fl·anquoando ao transito publico o porto 
do llarreirinho no Rio Grande, limites dosto Estado com o de Goyaz ; 

N. 4a, do 1895 (em 12 do setembro), transrorindo para o Jogar donominauo João Gongo, 
districto do Jaboticatubas, município u0 Santa Luzia do Rio das Velhas, a cadoira mixta 
do Bam burra! ; · · 

N. 70, do Senado (em 2:!- do julho), croando um logar de continuo na Junta Commor--
cial o apresentando nov<t tabolla do vencimentos para os respectivos ompre.rado:> . 

N. 7'1, do Senado (em 20 do agosto), declarando olcgivois para cargos n~unicipaos os 
professores publicas de ensino secundaria, profissional o superior· ; 

N. 44, do Senado (em 27 do junho), autorizando o governo do Estado a conferir 
premios aos juizos de direito ; 

N. 55, do Senado ( om 12 do agosto), fixando a permanoncia do Gymnasio l\linoiro em 
Ouro Preto ; 

N. 85, do Senado ( om lO do setembro), auctorizando o Presidente do E'ltarlo a dos-
pendor a quantia do 20:000 ;OOO com o gymnasio do norte, fundado em Diamantina ; 

N. G·2, do Senado (em 10 do sotombr·o ), ostabolecondo o poculio legal pn,r•:t os fun-
ccionarios publicos do Estado ; 

N. ü8, do Sonarlo, revogando os artigos 2.· o :l.· da lei n. 110, do 24 do julho do 18\J-1, 
e reP.tahelocondo disposições da !oi n. 2, de 14 do 3ctombro do 1891 ; · 

N. 2-tl, elo 18\JG, autorizando o govorno a despender a, qu:mtia <lo 80:000 000 com 
a construcção do um protlio na nova capital para a Acauomia Livro do Diroito ; .. 

ltETIRADOS 

N. 178, de 1800 (em 18 do julho), autorizando o governo a dospontlor a quantia do 
50:0003000 com a odificação <lo um predio para a os~ola normal om Juiz do Fora · 

N. 189, do l89G ~om lO do agosto), supprimindo na so,_to dos município:; o.> c'onsolhos 
districtaos ; 

l 
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N. 210, tle 1806 (em 27 tle julho), auctorizantlo o governo a mandar construir na nova 
capital tres preuios para a· rosiuencia dos Secretaries de Estatlo ; . 

N. 1:~2, tle 18()5 (em 2 de julho), interpretando o art. 38, § 2.· tla lei n. 2, de 14 dosa-:-
tembro tle 1881 ; 

N. 112, de 1805 (em lO tle agosto), rovogantlo o artigo 2. • tla resolução n. 3, que ai~ 
tera o regimento interno da Camara dos Deputatlos. 

ARCHIVADOS 

N. 2 tle 1803 (sessão extraordinaria, em Barbacena), concedentlo ao chefe da primeira 
secção tl~ secretarw tla Camara <los Deputados, cidadão João Baptista de Freitas, oito mezes 
de licença, para tratamento de saude ; 

N. 1,1, de I895 (no Senado), cr~ando na_ Secret~tria tlo Interior mais uma secção tlesti-
naua especittimente ao sel'Yiço tlo mstrucçao publica.; . 

N. 223, tle 18U6 (em 22 tle agosto), concedentlo o1t_o mczos de ltcença ao cidatlão Ma-
noel Soares tia Silva 'rollcs, porteiro tltt Imprensa OITicml, para tratamento de sautle. 

PREJUDICADO 

N ')')() de 1896, auctorizando o govm·no a concctler um anuo de licença, com metade 
do ve;wi;;l~ntos á d. Adelina Fmncisca da Cruz, pí·ofossora do instrucção primaria tlo 
soxo feminino, no arraial de S. Caetano tlo Chopotó, município do Alto Rio Doce. 

PARECERES 

Foram apresentados, pelas commissões abaixo discriminadas, os tlo ns. 08 a 2'13, occu-
pando a attenção da Camara os tlo ns. 4'1, 90, DI, 92, 93, 94, ()5, 96 e 07, do 1895. 

Pela ele re]Jresenlações, requerimentos e petições: 
N. 101, concedendo licença para tratamento de saude ao sr. deputado Leopoldo 

Conôa ; . 
N. 102, mandando archivar « ropresentaçilo do, camn,ra municipal de Araguary, mos-

trando :1 necessidade dtt conclusilo das obras da referida cadôa ; 
N. 103, mandando archivar a representação da camara municipal do Prata, relativa {t 

reconstrucção da cadôa da respectiva cidade ; 
N. I01. Indeferindo diversas reclamn,çõos de conselhos districtaes, solicitando auxílios 

para. :serviços do moro caracter local; 
N. 105. Mandando archivar o ofllcio do cidadão Josô Thomaz Rodrigues e outros, pedindo 

ao Congresso Nacional, por intermedio da Camam, oquiparaçilo de vencimentos· 
N. 111. Mandando archivar <t petição do professor publico tio Conecro d' A'nta Fran-

cisco do Assis Pereira da Rocha, pedindo licença para tratar de sua saude ·" ' 
N. l ];~. Mandn,ndo a_rcllivm· ? requerimento do alferes reformado J'osó de Sousa Li-

moeiro pedindo mellwna de reforma ; 
N. '1 J:l. Indof'orindo a petição do cidadão Adolpho Loon Teixeira, relativa a fornecimento 

do bacollos · · 
N. 1 1'1. 'Requerendo so romctta á eommissão do orçamento a petição do Atlwneu S. Luiz, 

de Lima Duarte, nedindo subvenção; 
. N. 115. Doclâraudo nadn ~tavor que deferir sobro o requerim?nto do major Nicolau 
Antonio Tassam do l'adua, pod!lldo contagem do tempo para sua re1orma. 

N. I l!l. Dcclarnndo nad:t !Javcr quo deferir sobre os requerimentos' dos oniciaos da 
brigada policial, Affonso do Siqueira Ramos Cosar e Diogo do Oliveira Pinto Homem, pedindo 
coutngem do tempo ; . 

N. I I 7. l\Inndando nrchivar o requornnonto do cidadão Porilrio Ricardo da Costa, pe-
dindo um premio ou grati1leação por achar-se lecciouando lw mais do 85 annos; 

N. I 19. l\Iandando arcllivar a t·oprosontaçlio da mesa administmtiva da Santa Casa do 
l\Iis01·icordia da cidade do l'arú, pedindo couvortor-so om lei o projocto <1ne lho concede 
subvenção; 

N. 1:20. J\Iantlando-f::o romottor ao presidente do Estado a reclamação da camam mu-
nicipal do Prata, relativa a auxilio para construcção do um pl'etlio tlestiuatlo á instrucçíta 
publica; 
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N. 121. Requerendo se remett:t it commissão do orçamento u. reclamação da c amara 
municipal do Pará, pedindo uma subvenção do 5:0003 para manutenção do externato 
creado na referida cidade ; 

N. 122. Indef'erindd o requerimento do d. Carolina Martha Gomos do Barros pedindo 
como proprietaria em Ouro Preto, a concessão do um loto tlo torras em Bello riorisonte ~ 

N. 125. indeferindo o requerimento do capitão do 5." batalhão da brigada policial· 
Adão Pedro Soares, pedindo concessão do um loto o construe<;fto do prcdio na novn 
capital;· N. l2G. Declarando nadtt haver quo deferir sobro a l'ochtnHt~,:ão do ex-collector muni-
cipal do Uberaha, Ernosto da Silva Oliveira, pedindo restitui~,:ão da quantia do 4:Rii8 59l • 

N. 127. Declarando nada haver quo deferir soln·o a reclamaçih> do duh bone!lcente 
auxiliar da cnmara munieipal (}O Pmtct, pedindo auxilio de lidlOO; para eonstrucção d~ 
um prodio destinado á instrucção publica; 

N. 120. illan<lando se rometta ao prosiclento do Esb1do a reclamação do eonsL'lho tlis-
trietal do uamunas, município <lo Guanhilos, relativa {t construcção de uma ponto sobre o 
rio Santo Antonio; N. 130. Mandando archivar o requerimento da viuva do juiz de direito da 'comarca 
do S. Francisco, pc<lindo punição pam os assassinos de sou marido o uma pensão para su.n. 
subsistoncia c a de sous til h os; N. 13!. Declarando nada haver quo defcl'ir sobro a rop~·esenta<;ão dn. camar~t munici-
pal do Piumhy, relativa iL reconstrucção da cadoitt c sala do .)UJ'Y da rol'orida comarea · 

N. 13·1. Declarando nada haver que deferir sobro <t ropl'escnüt<;ão do conscllto distri-
ctal do l'oqui, relativa a au~ilio para canaliza<;ão d'ngua potavo.l ! 

N. 135. Mandando arclllvar a representação da oamara munJclpttl de Ara"uary pedindo 
auxilio para construcção de um proLlio para collogio ; o ' 

N. l3G. Indeferindo o requerimento do d. Francisca B~tptista Carneiro, pedindo 0 rcsta.-
belocimento do imposto do podagio sobro a ponte no rw llas Velhas, om s. :\Iiguol dn. 
Ponte-Alta· N. I3a.' Indofol'indo a representação da camara municipal da Bagagem, pedindo que 
o Estado lho faça doação de uma chacara quo pe1·toncou ao ox-collector · 

N. 140. Declarando nada haver que deferir sobre o requerimento d<; cidadão Manooi 
Gomes de Araujo, pedindo indomnizaçM da quantia de 2:035;;)383 por prejuízos que soil'reu 
com a construcção do uma ponto sobre o rio Verde; 

N. 142. :Mandando arcltivar a roprosontação da camara municipal do Rio Novo pedindo 
auxilio para construcção do uma casa do caridade ; , 

N. 143. Indeferindo o requerimento dos professores do musica o desenho do internato 
tlo Gymnasio Mineiro, pedindo equiparação do vencimentos ; 

N. 150. Declarando nada haver que deferir sobro a representação do conselho dis-
trictal de Campestre, pedindo auxilio para construcçlio de um prcdio destinado á instru-
cção publica; N. 151. Mandando se remotta a representação da camarJ. municipal do Fructal rotn.-
tiva á restituição do 17:5::!:1$420, quo do mais pagou ao empreiteiro na reconstrudção d n. 
cadeia, ao dr. presidente do Estado ; 

N. 152. Mandando archivar os requerimentos dos professores puhlicos do Porto d~ 
Guanhães o Bomfim, municipio do Serro, pedindo augmonto do vencimentos · 

N. l5G. Mandando se romotta á commissão do saudo publica tt roprosmitação do cOll.-
selho districtal do ltamaraty, pctl.indo auxilio para o respectivo saneamento; 

N. 157 •. Mandantl.o archivar a representação do conselho districtal de S. João Evan~e
lista do Peçanha, podindo auxilio para construoção do um predio, destinado à instrucÇU:o 
publica; N. 158. Mandando se romotta á com missão de orçamento o rctjnorimento ti. o cidad U:o 
Antonio Martiniano Ferreira, professor da Escola Normal do Ouro Preto, pedindo verba pl\.l.'a. 
impressão do um compendio do gyrnnnstiea; 

N. l5'J. Mandando arcl!ivar a representação dtt eamm·:t municipal de Arassuahy, :Pe-
dindo atixilio para o lycou do artes c oillcios; 

N. IG!. l\IaiHlando se rcmett<t ao dr. presillcnte do Estado o l'OtJuerimento do dr. juiz 
do direito do Turvo, pedindo um anno do licença para tratar. t~o sua s;,udc;. 

4 

N. IG2. Declarando nada haver que deferir sobre a pctH;ao em ((UO d1vcrsos funccio_ 
narios publicos allcgam ter recohido seus voncim_entos ~ons~<~ntos d:t ytholla annoxa à l.Qi 
n. G, de 12 de outubro de l8Ul, posta om oxccuçao em .JlHlCIIO do l8U2, do I.n de setOlllbt'o 
em diante quando outros rocelJCram dcsdo aquolla data; 

N. wa'. l\Iamlando archivar a reprcscnta~,:ão da ca.mara municipal do Carmo da ll:1~n..
"Olll contra o projocto do lei quo rostahelcco o pedngw na ponte f';Ohro o lUo d:ts Vclht\~ , 
o k lüR. Mandando nrcltivar o rnqucrimonto ll:t professora d. ~Iaritt Viccntinn, podin.Q.à 
equiparar seus vencimentos aos uus prol'c:>soros das oscolas normnc:> ; 
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N. lG<J. Declarando nada haver que deferir sobre a representação da camara municipai 
de Tiradentes, pedindo auxilio para construcção da eolumna que vae erigir á memoria do 
proto-murtyr da liberdade, o Tiradentes · 

N. 170. Mandando se romet~a à commissão do policia o requerimento do cidadão Satur-
nino Ribeiro do Nascimento, pouindo a revisão da tahella annexa ao regulamento da secre-
taria da Cttmara dos Deputados ; 

N. l74. J\Iandando archivar as peças protocolladas sob ns. t34, 42 e 147, 7G e 7, em que 
diversos funccionarios pedem equiparação de vencimentos ; . 

N. 18!. Indeferindo o requerimento de d. Lucilia Etelvina)le .Magalhães Jacques, pe-
dindo concessão do lotes em Helio Horisonto. 

N. 18:2. Indeferindo o requerimento do d. Cecilia Augw;ttt Godinho, pedindo pagmnento 
de seus vencimentos de professem do Vermelho Novo; 

N. J:·n. l\IandP.ndo se rcmotta ao dl'. presidente tio Estttdo a represcntaçfio do conselho 
districtal dos ltcmedios, município do Barbacena, pedindo a construcçlto do uma cadoitt; 

N. W-L Concedendo licença ao sr. deputado Benvenuto Lobo para, fttlhar a,os tral>alhos 
do Congresw e ]Jormanecer fom do Estado; 

:N. 1\)(\. J\Iani.lando archivar o requerimento o documentos do cidadão Daniel Gonçalves 
Castanltcil';l,, cx-collector do Sacrttmento, pedindo que tique extincto seu debito para com 
o Estado; 

N. 107. Indeferindo a representação da, camara municipal de Itabim, pedindo auxilio 
para as obras do que necessita o tlistricto do Carmo, do legar denominado - Al!iança; 

N. 108. Indeferini.lo a roprosontação de diversos cidadãos, moradores no distr·icto tla 
_Vigia, pedindo auxilio pam a construcção de um comiterio o conclusão das obr·as da 
respectiva egreja mtttriz; • 

N. HJO. Màndando se remotta ao dt·. pt•e:;idente do Estado a representação do conselho 
districtal da Itabira' do Campo, fazendo ver a necessitlade tle reconstruir--se a estmda que 
liga ontl'e si. os municípios de Om·o Preto, Que luz o l3om1hn; 

N. :200. J\fandando se remetta ao dr. presidente do Estado o requerimento da profcs· 
som normalista, regente da eadeit•a üo sexo feminino da cidade do Pomba, d. Maria .Jose 
de Menezes Fl'oitas, pedinüo licença; 

N. 201. Mandando archivar o requel'imento do professor primaria da cidade de Lima 
Duarte, Manoel Ferreira d:1 Silva,· pedindo pagamento do :;cus vencimentos relativos ao 
tempo em que exerceu interinamente ns funcções de promotor de ,justiça; 

N. 205. Mandando al'clüval' as peças pt·otocolladas sob ns. 12,1 o 77, em quo a profcs-
som d. J\Iaria Virgem Avelin:t do Amat•al pode pagamento de seus ortlenados, relativos 

'ao tempo em que esteve em disponibilidade ; 
N. 20G. Mandando at•chivar a representação do professor pl'imat•io da cidade do l\Iinas 

Novas, Antonio Joaquim de Senmt Cesar, rehttiva ao pagamento da gratificaçi1o da 5." parte 
do seus voncim(mtos ; 

N. 207. Mandando archiva1' a representação de algumas sonboras da cidade tl:t Itabira, 
pedindo auxilio para montarem um estabelecimento de instruc<;ã.o, regido pelos Salesianos ; 

N. 208. :1\Iandando archivar o requerimento da professora normalistn, com exct•cicio na 
cadeim da Bana, em Ouro Preto, tl. Raymunda Nonato Franco, pedindo pagamento de or-
denado a que se julga com direito; 

N. 2QO. Mandando arcbivar o requerimento do cidadão Luiz Vieira RalJello, pedindo a 
docretaçao do uma lei, que lhe gamnta, o seu direito sobre a lavm de di:unantos dos-
Perdões do Ahaethé Diamantino · 

N. 210. Opinando pela não h.tlopção do projccto n. 229 de l8DG, concctlontlo licença á 
profoss.ora do S. C:wtauo do Chovotó, d. Adolina Francisca' da CPuz, o mandando sejam 
remottHlos :to governo os respectivos documentos apresentados ao Congt•csso; 

N. 21:2~ i\Iallllt~n.do se ;·emetta ao Senado. a repr:osontação .drt cam:u·a municipal do Ct~l'
vello, pedmtlo auxilio de üO:OOO~ ou g<u·antia de .Juros de O o;., sobro a mesma quantm, 
afim de concluir a canaliz:tçllo tl 'agua potavel ; · 

N. 213. 1\fandando sC remotta ao presidente tlo Estado a rcprcsentaç[o da camn,ra mu-
nicipal do Arassuahy, pedindo subvonçilo nnnual de G003 para o lyccu de artes c oilicios, 
fundado naquell1t eitlnde ; 

N. 214. i\fandan!lo arcltivnr o requerimento do padre Fmncisco de Paula, Lopos de Al-
varenga, pedindo a doação o cessão de um pt'etlio o terrenos (jUe foram do dt·. Motta Pa-
checo para nolle fundar um asylo do orphans ; 

N. :w;. Manclamlo arcllivar a represontaçilo do conselho di:slrictal de Santo Antonio 
da Olaria, pedindo, auxilio do 2:000$ para conclusão do serviços encetatlos pelo mesmo ; . 

N. 221, indefot•indo o requerimento do d1·. Agostinho Peni1lo, pedindo um prenuo 
pelo in ventv tlo sou motho 1lo do ensino rn·im<wio ; 
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N. 222, manuando archivar o requerimento do dr. juiz ue direito da comarca do Ubo~ 
raba, Joaquim lgnacio Nogueira Pcnido, pedindo seja-lhe contado o tempo em quo ostoye 
avulso, para os effeitos de sua antiguidaue ; 

N. 22~1. manuando se remetta ao Senado a representação da camara municipal de 
Poços ue Caldas, solicitando providencias do Congresso ~linoiro para melhorar as condi~ 
çõcs sanitarias do local onde tem sede a referida villa. visto estar affecta áquella c:unara. 
a proposição n. 80 ; . 

N. 255, mandando archivar o requerimento do Cathoud Schmidt & Com. pedindo 
isenção de direitos ostaduaos para a matoria prima quo importam dJ oxtran«t{oiro para 
sua fabrica do pregos - ponta do pariz, om Juiz do Fora ; "' 

PELA DE ODRAS PUDLICAS, VIAÇÃO FERIUcA 

N. 17:~. manditntlo archivar o requeri monto do cidadão Guido do Sousa No"ueira po~ 
dindo gal'antia do juros do 5 ·;. ao armo sobro 300:000,~ para a construcção d~ E. 1?. lle 
S. Sebastião á povoação do S. Schastião do Parahyha; 

N 17:3, mandando se rometta ao dr. Pre~idento do Estado, 1mra tomal-a na conside-
ração que merecer, a representação do conselho districtal de Joanesia, fazendo ver a a ne-
cessidade de urra ponto sobro o rio Santo Antonio para ligar os municillios de Forros e 
Ouanhães ; 

N. 175, mandando se remctta ao dr. Presidente do Estado, para tomal-os na conside-
ração quo merecorem, os projoctos ns. 170 o l7G, do corrente anno, que tratam da con-
strucção de uma ponte solJro o rio Pamhyba, 110 logar denominado Anta, o de concertos 
tla estrada quo liga a Estação do Pomlm á E F. Lcopoldina; 

N. 211, mandando se romctta ao dr. Presidente do Esta(lo, para tom al-o om conside-
ração, o projccto n. 14\J, do 1805, J•olativo á concessão do privilegio ao Banco Constructor 
do Brasil para, prolongamento da E F. do. Cataguazcs a Santo Antonio do l\luriahó c se 
devolva ú commissão a emenda on·erccitla ao mesmo para formar projecto novo; ' 

N. 2:~9, mandando so envio o ollicio d<t camam municiJlal da Bagagem, do 2.1 do julho 
do corronto anno, relativo á constrtw;ão do estradas do rodagem quo attravcs:,;om aq uollo 
municirlio em demanda dos centros limitrophes com os Estados da Bahia c Goyaz, no go-
veruo rmra tomal-o mt considcrar;ão quo merecei' ; . 

N. 2:Jo, mandando so envio ao governo do Estado o roquornnento do tlt•. João do Car-
valho Uorgos, pedindo privilegio para uma estt·ada de feno da estação do Sauta Delllna ao 
Darreado; 

N. 231, mantlanuo se envio ao governo, para tom al-o em consideração, o otlloio do 
presidente da cmnara municipal (lo l'íumhy, fazendo ver a nccossldado da construcção <lo 
uma ponte sobro o rio Santo Antonio, no districto do S. Roque, estrada do Goyaz · 

N. 2:1:~, mr.mdando se rometta o projocto n. 2.15 do l8~Jü, que auctoriza a edi1lcr.~ção de 
um prcdio pam a E~cola Normal do Arassuahy, ao governo do Estmlo, a1lm de tomal-o na 
devida consideração ; 

N. 233, n~<mt:antlo archivar um o!1icio do dr. Sccretal'Ío da Agricultura pr·estando in-
formaç(jos pedidas pala camara, relativas á estrada (lo forro l'araopcba ; 

N. ;~:H, mandando archivai' o o !li cio do de. Socretal'io do Interior, do 17 rlo maio do 
1892, tmnsmittinuo copia do contractos colobrados a H de janeiro o ;~7 do março do l88Q 
com a Companhia - Estratla do Feno «Bahia o l\!inas» ; 

N. :~33, mantlando arclüvar o requerimento do engonheii'O Jose Martins (h Silva, rela-
tivo á construcção da Estra(h do Forro dtt Sat\do ú cidade do Hahira elo 1\latto Dentro ; 

N. :~3G, mnndaJJtlo arclJivar rltw;,; rorn·osoutaçõr~s (~a camar:t mun.icipal de S. Gonçalo 
tlo Sapucal!y o do fazendeiros desse muuicipio, pedindo garantia. do .Juro:> ,llar:t um ramal 
fcrroo que, par·tindo da cidn~lo da Campanha, v~~ tor ao ponto mais convemonto tlo rio Sa-
pucalJy ; .. 

N. :~:l7, mandando arcltivar duas I'CJll'Csentar;õcs da camara llllllll.otpal do .Jnguary o 
tla camam municipal do Camlml1y, podintlo :L conce:>~fio rlo yrn ramal loneo que, partindo 

'de PouHo Alegre, vá entroncar na estrada do forro UPgantJna ; 
N. 2:l:i, rr,andanüo arcliivar o (J!llcio da c;t!lllll'<l. municipal do Pomha, fazendo vor a 

ucccssidaclo do entroncamento da Estmrla •lo Fort·o ,\lto Itio lJoco na Loopoldina ; 
. ~· 2:l~J, mandando archiYar o rertuorimcnto do ongonlloir? Arth.m: Tlliró.:. pocliudo Ilt:i-

vllogw Jlara uma cstmua rtuo, partindo do Vilht NoV<L do Lnna, nt a ostaçao do llonoriO 
llicallw, na Central, me(liantc o:> favores da loi n. ll 1 ; 

N. 2·!0, mandawlo arcldvar 0 o!Ticio do rlr. Socrotario d'Agricultura, transmittindo it 
camara \lllHt propost:t ([llü faz o govomo da Bahia para um accordo com o dosto Estado, 
110 seutido do se melhorar a navcgacão do rio Carinhanha. ; 
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N. 2-11, mandando so solicite do governo parecer relativamente á Estrada de Forro 
de ouro Fino a Poços de Caldas, constante do projecto n. 242, do corrente anno i 

N. 242, mandando se solicite do governo parecer relativamente á estrada ferrea de 
Pouso Aleg!'e ás divisas deste com o Estado de S. Paulo, constante do projecto n. 261, do 
conen te anno i 

N. ,1,1, do 1804, mandando arcltivar a indicaç:Io do sr. \-Venceslau Braz sobro a es-
trada de ferro central do Brasil i 

PELA DE CAl\IARAS MUNICIPAES 

N. 106 mandando archivar diversas reclamações encaminhadas ao Congresso pelas 
seO'uintes ~nmaras municipaes: S. João Nopomuceno, Santa Rita de Cassia, Rio Branco 
(re"curso), Montes Claros, Bom Successo, Diamantina, Carmo da Bagagem, Catagunzes e 
Serro i 1 d 1 · I - d d' t '1 · t d · · · d N. 108 mauc an o are nvar a roc amaçao o tvorsos con rt ;um os o tnumctplü e 
Campo DolÍo, cont_ra. imposto lançado p~la respoct~va. camara mun~c!p~l; . 

N. 1~l2 iudelormtlo a roprosentaçao de contrtbmntes do mummpw do Ptrang-a contra 
impostos do industrias e proilssõos lançados pela respectiva cmnara municipal ; 

N. 1:1:1, mandando arcllivar as t•eolamações de contribuintes da camara municipal de 
Piumlly i 

N. 1,15, mandando arch.iva~ os papeis pon.d~n~os do deliberação do Çongrosso relativos 
:ts reclamações de contrthumteil dos mumctpws do Cabo Verde, Vtçosa, Machado, Pi-
Enrruy Carmo do Parnahyba, Paracatú o do conselho districtal do Santa Rita de Ibitipoca, 
c~ntra 'doliboraçõos dessas municipalidades e lançamento de impostos i 

N. J:16, mandando archivar as reclamações de contribuintes da camara municipal de 
Jacuhy contra o orçamento municipal o outras leis ordinarias i 

N. 1:17, mandando archivar a reclamação do cidadão Francisco Paulino tle Araujo, 
apresentada ao Congresso em 1895; 

N. J.18 mandando archivar as reclamações de contribuintes da cmnara municipal de 
Caldas em' que podem annullação do diversas disposições de leis municipaos ; N.' 140 mandando archivnr os papeis relativos ás reclamações do conselho districtal 
do s. Josó 'dos Botolhos, districto do Canna Verde ; camaras municipaes do Abro Campo, 
Entre Rios, Conr;oir;ão do Serro, Bagagem, Jacuhy, Ouro Fino e potiçrro do Francisco Jose 
Barbosa, dirigidas ao Congresso em 180:~ o 180,1 ; 

N. 151, mandando archivar a reclama~~ão do contribuintes da camar~t municipal do 
Fructal, pedindo revogação da lei n. lO, do 18 de dezembro do 1802 i 

N. 155, mandando archivar os papeis referentes ús reclamações de contribuintes da 
camara municipal de S. João Nepomucono, apresentadas ao Congresso em 1805 ; 
· N. 176, mandando archivar as reclamações do contribuintes dos municípios do Cabo 

Vor'de, Viçosa, Machado, Pitanguy, Carmo do Paranahyha, Paracatú o do conselho distrí-
ctnl do Santa Hita do Ibitipoca, encaminhadas ao Congresso om annos anteriores pelas re-
spoctivas assomhleas municipaos i 

N. 177, mandando archivar as roclamações·do conselho districtal de S. Jose dos Bo-
tolhos, districto do Canna Verde; carnaras municipaos do Abre Campo, Entro Rios, Concei-
ção do Serro, llag!lgom, J:wully. Ouro Fino o petição de Francisco Jose Barbosa · reclama-
ções. o:stas oncammltUuas ao Congresso om annos antorioros pelas ros1Joctivas :{ssombleas 
mumctpaos ; 

N. l7f), rnaandan1lo archivar a roclamaç:Io de eon'tribuintos elo município do Patrocí-
nio, pedindo annu.ll~çfio da lei n. 5:~, soln•o acquisiçfio do predio para funccionttr a respe-
ctiva camam mumety,al ; 

N. 170, mandando archivar o recurso do cidadão Samuel Santos, contra a uocisão da 
cam:tra municipal da I3agagom, nogarHlo-lho qualidade do vereador especial · 

N. HlG, manclawlo archivar as reclamações do contrilmintos da caman~ municipal de 
Barbacona, podiwlo susponsrt,o .o 1:ovogar;ão da !,n.)wlla do impostos i 

N. 187, nu.mdalHlo so oHtcw a camara mumetpal 1le Palmyra afim do pronunciar-se 
olla soht'o a questão de limites com o município do Barlmeen:t · ' 

N. 188, mandando so remotta ao dr. Procurado!' Geral do 'Estado a consulta foita por 
um dos contribuintes da oar.wra munieipal da Loopoldina ro1'orento ú posse do conselhei-
ros districtaos o composir;fio. d'assomhlo:t municipal ; ' . . . 

N. lo.';:\ mandando arcluvar a roprosontaçfio do contribuintes <lo munieipio da Ch~·ts
tina, protestando nflo pagar impostos por serem illegaos alguns actos dn rospoctJV[t 
camam i 
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N. 20-l, mandando se officie ao governo, requisitando informações, afim do resolver-se 
sobro uma representação documentada, do cinco vereadores da camara municipal de 
Baependy, pedindo annullação de actos da mesma camara ; 

N. 2'~4, mandando seja ouvid<J a cmnara municipal do Pomha n.rospeito do acto pelo 
qual negou posso do vereador especial pelo districto do Bom-fim ao cidadão ülGito illanoel 
Franciseo Vicit'a; ' 

N. ~~·lG, mantlando quo ~c oliicio ás camaras municipaos do Barbacena, Palmyra o 
Alto !{.lo D.J(!O no sontiLb d l enviarem tt'l Congl'esso mn o~boc;o elos limites divisorios re-
spectivos, in1'or·mando quaos os pontos em que divergem o ministrando cgualmento docu-
m mtos comprobatorio~ d?~.sa-; divcl'gencias, afim ~o Pt!dor o 1~1osmo . rc:;;;olvor sohr·o roprc-
sentaçõo~ Ll<t camara munwrpal de Barbacena relativas a quostao de lrnutos; 
, .N ... :l~8, ma.ndt~ndo al'chivar .r~olamaçüos do CO!ltl'ihuintos d.a. cnr.nar:t municipal da 

Chrtstma, pl'otostando contm dtllor·entos actos o lers <lossa mumcr paltdado, com oxccpção 
da do n. 4, sohl'o a qual lavra pctrocor· em sopar·ado ; 

N. 2!:3, mandando archivar reclamações e ropl'osontaçõos do contl'ilmintos da camara 
municipal do Pouso Alto, perlin<lo mollitlcação no respectivo on;amento municipal · 

N. üO, <le 1894, mandando se requisito do governo copia dos :tetos legislativo~ sohl'o 
as divisas dos municrpios do Bambuhy o Piumhy o do districto de S. Roque, sobre 0 r1ual 
se ost.aholocou conflicto entro a~ duas comarcas ; 

N. ül, do 1804, mandando requisitar copias das actas das sessões da assomhloa mu-
nirip:tl <lo S Domingos do Pl'ata, em quo so discutiu o ro~pectivo estatuto ; 

N. ü·!, <le 1804 mandando-se oillcio à~ canmras municipaos do Alto Rio Doco 0 llal'ba-
cena, pc,_lindo. rom'ottol'onl ao Congresso títulos c documentos relativos à questão do 
limites. · 

!'ELA DE AGIUCULTURA 1 MINAS, COLONIZAC{ÃO, 'l'ERRAS E BOSQUES 

N. 109, opinando pola approvação do indicação do sr. d<>putado Wonceslan Braz, re-
lativa á uomeação do uma commissão mixta para estudar e pr·opot· os meios mais conve-
nientes do fazer cmprostimo ú lavoura do Estado ; 

N. 128 mandando archivar os requerimentos dos cidadãos Clorindo llurnior Pessoa do 
Mello, Joã~ Julio do Proença, Carlos do Figueiredo Rimos c Clodomiro Augusto do Oliveira, 
pedindo privilegio para a exploração do mangancz ; 

N. 1G4, indeferindo o requerimento do cidadão F. Paranhos, relativo ao ostabolocimonto 
no Estado do cinco granjas modelos para o desenvolvimento da industria pastoril . 

N. lG5, indeferindo os seguintes requerimentos : ' 
Da companhia Manhuassú e Caratinga, pedindo concessão do torras devolutas prtra a 

fundação do nucloos coloniacs ; 
Do dr. Americo nrasilionso do Almeida Filho o outros, propondo ostabolocorom no Es-

tado o serviço do colonização : 
Do cidadão lgnacio do Sousn. o outros, pedindo privilegio para a fundaç.ão do um en-

genho central nos municípios do Parú, Pitanguy o l.lomtim ; 
N. lGG, mandando arcltivar os seguintes requerimentos : 
Do João Baptista da Fonseca Nogueira, relativo ú exploração do plombagina, forro o 

outros minoraos, no município do Ayuruoca ; 
Do Josó Augusto do Paiva Forroim, relativo à exploração do amiantlto o salitre na zona 

do Triangulo l\Iinoiro ; . . _ 
Do Car-los Sclnnidt o Hilario Ramos do Oliveira, rolattvo tt exploraçao de carvão do 

pedra o do outros mineraos 110 município do Pará; _ 
Do A11tonio l\londos da Silva o outros, relativo a oxplor·ac;ao do forro, ouro o outros mi-

neraes no município do Piumlty. 
· llo Antonio Vieira Pinto, relativo à exploração do carvão do poLira o outros minoraos 
no município do Tut·vo; _ . 

Do !Iouorio Pereira Campos o outros, relativo á oxploraçao .d~ .arcas am·iferas nas c~
hocoir·as dcJ l{io Doeu o seus confluentes ató o extremo dos mumctpws do l\larianna o Pt-
ranga · . 

Do' Loandr·o Francisco Ar·antos, relativo á ratiticação do privilegio para a minoraçao 
do carvito rio podm o outros minoraos no Morro d' Agua Quonto o n~ Fo11seca ; 

. N. ~\B, mand<tndo arcltivar diversas roprHsontaçõos sobro modrção do tol'l'as o legiti-
mação do posses, pl'otocolladas sob ns. 08, 102 v, 10,1 o 113 v, do 18\H ; 

"l 
I 
I 
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I'ICLA DIC COMMERCIO, ESTATIS'l'ICA, INDUSTRL\S E ARTES 

N. 110, mandando archivar a proposta do artista brasileiro Aurelio de Figuoi1'edo, r:o 
sontitlo tle realizar a representaçllü esthetica dos principaes quadros da Inconlidcncia e do 
outros quo constituam a galeria bistorica de Minas ; 

N. 118 mandando, sobre proposta do cidadfto João Paulo de Mello Barreto, referente 
ú fonnaçrrb de um banco hypothecario, que o proponente aguardo a decisão do Congresso; 
visto ter sido apresentada uma indicaçfio no mesmo sentido ; 

N. 123, mandando archivar a roprescntnçfto do cidadão Bernardo Alfecdo Amblard 
d'Arena, contra a prctonção de .Jam~s \Vel!s, yistc: achar-se a mesma peqjudicada i . 

N. 121, opinando pela approvaçao da mthcaçao do sr. deputado Bernardes ao Faria, 
por intermcrlio da, camara, l'Cpresontar-so a.o Congresso N<tcion<\l no sentido do serem to-
madas providencias onergicas de :protccção á lndustl'in Pastoril Brasileire\ ; 

N. 141 opinando para que se.Ja submettida á discussrto a indicação apresentada pelo 
sr. deputado Pinto do l\loura, relativa á conservação da allundeg<L na cidade de Juiz de Fora; 

N. 153 mandando arcllivar os o!Iicios das camaras municipaes rlo Guarani. e l\Iar de 
Hespanllu,' relativos a pedido de transfer.en~ia rle um pam outt·o município, i'eita pelos ci-
darliios Jouquim Custorlio Guimarães, .Jose VICente Gonçalves o outros; 

N 180 indeferindo o rcq uol'imonto de Nunes & Figueiredo, proprietarios da fazenua 
arrric~h c 'pnstoril denominada- l~etiro, no município rle Bal'bacena; 

" N. l89 mandando se rcmotta á conunissrto rlc orçamento sobre a representação do dr. 
l\li"uel Pil;to Sayüo Pereira de Sampaio; 

"N. 219 indoi'cl'indo o requerimento do citlndito Antonio Jose Mathias, pedinrlo passagem 
de sua faz~!lll<L do município do Rio Dranco para o <la Pirangtt; 

N. 220, nHtnd<tndo archivm· o projocto dos engenheiros civis Eduardo de Guimariios 
llonjean c Honorio Henriq uc Soares do Couto pam o cstabolccimonto ün, cultura do cercaes 
no Estado, por meio de colonias-agro-peccuarias e imtustriacs ; 

l'BLA DE CONSTITUIÇÃO, LEülSLAÇÃO J<; PODERES 

N. 100, reconhecendo deputados eleitos pE:la 3.a circumscripção eleitoral do Estado os 
srs. padre Joaquim Soares Calixto o dr. ,Jose Camoiro de Rezende· 

N. 171, rcconllocondo deputado eleito pela 3." circumscripçi\o 'eleitoral do Estado o sr. 
Simeão Stylita C1trdoso ; 

N. 185, reconhecendo deputado pela 6." cil•cmnscripção elcitoral_do Estado o sr. dr. 
Juscelino Uarbosa; 

PELA~DI<: NEGOCIOS INTER-:ESTADUAES 

. N. 96, do 1894, mandn;nuo se rcmetta U:o Presidente do Estado, para tomar as providen-
ei~S ~colamadas, UII,l o1Ilct<? d1;1 ~m!lara municipal do Ouro Fino, sobro invasão do territorio 
Jmno1ro por auctor1rlarles JUthcumas do Estudo do S. Paulo. 

PELA DIC JUSTIÇA CIVJI, E CRIMINAL 

N. l:l3, mandando archivar a conta apresentada por Pacheco relativa. a <;mtas c obra-
da:::~ em celebração de ca~amcntos ; ' 

N. 190, opinando pela approvação da indicação n. 5, do sr. deputado \Venceslau Braz; 
N. 93, do 1804, mandanrlo archivar o requerimento de tl. LUta Carolina Torres, profes-

sora primaJ'ia de Macuco, comarca de S. Uomingos do Prata relativo a indulto de pena 
que lho foi imposta ; ' . . 

N. ~M, do 180,1, mandn.ndo archivar a reclamação do dr. Arthur lUbciro de Oliveira, JU~Z 
do direito da comarca do Cacthe, relativa à disposiçiio d1t lei n. 45, do 6 do jun.ho do 189~; 

N. 05, do 189·1, mandanJo archivar o o!Ticio do cidadão João Gordilho, podmdo IJTOV.-
rlcncias contra distmbios om S. José dos Bote1hos ; 

N. 97, do 1894, mandando archivar a denuncia do e1dadão Poclt'o Luiz Nm~es Alvos 
o outros, relativa ao conselho districtal da Lagôa Formosa de Patos. 
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PELA DE SAUDE l'UllLICA 

N. 107 mandttndo archiv<tr a representação do director do Instituto Zootechnico d~ 
Uberaba, dolicitando medidas para evitar-se a propagação da febre aphthosa naquell<t 
região ; t d d J . C . d I' . '\.1 ·rrl r'ei-N. l'J3, mandando arclüvar a represou a!iãO o sr. r. o~o esar!O c •ana .r VI , 
terando o pedido para o saneamento da zona <la mat

1
ta de Mmas. 

PELA DE INSTIWCÇÃO PUllLICA 

N. 187, mandanuo arehivar a representação <los pro1'essores da Escola, Normal de.sta 
capital pedin<lo serem considerados professores da Escola Normal do 1\Iinas, nova ca;pttal 
do Est~uo, c mais sejam-lho conccuidos os mesmos favores que têm os demais funccwna-
rios relativos á editlcação de predios, etc.; . 

'N. 195, mandando archivar a representação da congregação do Externato do Gymnasw 
Mineiro pedindo a separação da cadeira do algobra da do aritlnnetica o a creação do uma 
cadeira 'especial para o ensino do chorographia o historia do Urasil; 

PBLA DE ORÇAliiE:"'TO E CO~TAS 

N. 227 declarando que o accürdo colo brado a 3 do março d.o 18GG entro os Estados dO 
S. Paulo, ~Iínas Geraos, Espírito Santo e Bahia para a propaganda do cafó, approvado pcl~ 
decreto n. 912, do 11 de março do 189fl, promulgado ad-1·e(aendum, nos termos do art. 5 
n. g da Constituição, não merece a referenda da Camam dos srs. Deputados. 

ltEUNIDAS 

Pelas ele Representações, Requerimentos e Petições c de Constituição, Legzslação e Poderes 

N. 202, mandando archivar o requerimento do difl'orcntos funccionarios da doler:;acia 
, fiscal do Thcsouro Federal, peuinuo lhes so.jam extensivos os mesmos favores concedidOS 
aos funccionarios estaduaos, re1ativcs á concessão do lotes o construcção do casas na 
nova capital; 

N. 2üil. Declaranuo naua haver que uoforir sobro o requerimento do dr. Antonio Auç;usto 
de Lima, juiz do direito da comarca do Ouro Preto, peuindo a decretação do uma lei que 
lhe torne extensivo o direito concouido a outros funccionarios, rolativamonto á concessãO 
de lotes e construcçUo ue casas ; 

N. 217. Mandando' archivar as poças procolladas sob ns. 115 91, 78 c 75 em que o 
desembargauor Emiliano Pires do Amorim o diversos funccionari~s do Estado' nomeadoS 
prostoriormonte á lei n. 3, addiciolial á Constituição do E~tado pouom a conc'cssfio de lo-
tes o construcção tlo casas na nova capital. ' 

PBLAS DE REPIWSE:'<TAÇÃO, IU:QummmNTOS E PJ<:'l'IÇÕJ<:S E Dg OllltAS PUBLICAS, VIAÇÃO 
FEltREA 1 B'l'C. 

~· :2-IG. Manda~do so solici~om d? governo as inlol'lnaçõos precisas quanto ao dis-
pendw o opportumda~o do, servtço, atun de resolver sohro a ropresontaç:to elo Pedro .Ma-
cltttdo do l\10l'aes, rolattva a construcçi'ío elo mna ponte sobro o rio Puranaltyh;t, na es-
tratla de qlJoraba a Goy~tz, o providencias para desviar-~o o leito do rol"crido rio perto 
da Caclwomt Dourada aitm do tornai-o navogavol. 

PELAS Dl'3 JUSTIÇA CIVU, !C C!Ul\IINAL g lll<O CO~STITUH;:\o, LEGISLAÇÃO E l'OIJEltl~:'l 

N. l:ltl. _Doclar:anuo nada l1avor que deferir sohro o roqnorimonto do cidadão Emílio 
Brand:"lo, pollmdo mtorprotação auUwntica dos arts. 11:3 da lei n. 18 do IHGl o G dtt Ioi 
n. 72, do 1893. ' 
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PELAS COMMISSÕES ESPECIAES 

N. 98. Opinando pela approvação da moção do sr. João Pio, no sentido de lançar-se 
na acta um voto de pezar pelo fallecimento dos srs. deputados Francfort e Gustavo Serrão 
e suspender-se a sessão. . 

N. 99. Opinando pela approvação da moção n. 2, do sr. Cam1llo Pratos no mesmo sen-
tido pelo fallecimento do sr. Senador dr. Carlos Ferreira Alves. . 

N. 150. Opinando pela appprovação da moção de pezar pelo. falle01mento do illustre 
prelado,. d. Antonio Maria Corré<t de Sú. e Benevides, preclaro B1spo de Marianna. 

N. 167. Opinando pela approvação .da moção do sr. João Pio e outr?s, no sentido 4e 
serem auxiliadas pelo governo as ex:eqUlUs. do venerando prelado de Mar1anna, d. Antomo 
Maria Corroia do Sá o Benevides ; 

N. 1\.J.{. Opinando pel:.t. approv!lçl.to da moção. do. sr. qonzaga da .Silva, congr~tu~a~
do·se com a patria pela. remtegrahzação do terntorw nacwnal em VIrtude da restltmçao 
da Ilha da Trindade. 

Estes pareceres {oram tod.os approvados, com excepção elos de ns. U5, 149, 217 e 2~2, que 
voltaram ás 1·especlivas commissões; e dos ele ns. 24.1, 242 e 213, que se acham pendentes 
de discussão. 

REQ UBRili!ENTOS 

Foram apresentados : 
N. 1. Do sr. Ferreira Tinõco, requerendo se peçam ao governo ini'ormaçõos sobro 

factos occorridos na Escola Normal de S. João d'El-Rey; 
N. 2. Do sr. Mendes Pimentel, reltttorendo que o parecer n. 126, sqja retirado da or-

dem do din. o que se oillcie ao dl'. Secretm·io das Finanças no sentido de se1·em ministradas 
á cmnam ini'ormaçõos referentes ao assumpto do mesmo ; 

N. 3. Do sr. Iguacio Murta, requerendo voltem à commissã.o de lnstrucçtío Publica, 
para serem refundidos em um só, os projoctos ns. 162, 105, 160, 107, 171, 180, 180, 187, 
188, HJO, 191, 203 o 20,1, sobre cadeiras do instrucçl.to primaria ; 
· N. <L Do sr. Silva Fortes, por parte da commissão de requet•imentos e petições, re-
querendo se convido a commissão do Constituiçã.o Legislação e Poderes para o llrn de ro-
solverem sobro requerimentos do divorHos funccionarios, pedindo concessl.to do lotes o 
construcçl.to de casas na nova capital. 

N. 5. Do sr. Tlloophilo Marl1uos, requerendo a nomeação de uma commissl.to espe-
cial para estuchn• o omittir parecer na proxima futura sessão do Congresso, sobre um 
folheto, relativo à lavoura, onde se acha submettido à, consideraçã.o do Congt•esso um 
~rojocto do cretv;ão de um banco omcial do Es~ado de Minas Geraes, com o fim de rea-
lizar lt venda das 11roducções nacionaes nos mel'cados oxtrangeiros i 

Estes reque1·imentos (oram todos approvados. 

INDICAÇÕES 

Foram apresentadas : 

N. l. Do sr. Bornardcs de Far~a· o out.l'os, indicando quo a cumara, por intol'modio da. 
mesa, represente <to Congresso NaciOnal a1tm do adaptar, deslle jú medidas encro·icas do 
protocção à industl•ia pastoril hrasileil'a i ' "' 

N. ~. Do sl'. Wenceslau Brn;~,, indicando que a C<tmara dos Deputados convido o Se-
nado pnt•a a nomeaçíto rlo uma commi:>síto mixta, com o íin\ de estudar e propor os meios 
mais convenientes rlo fazer-se omprestimos á lavoura. · 

N. :l. Do Sl'. Pinto do 1\Iom·a, inllicando que a cam~ra, por intermodio ele seu diano 
presidonto,·roproscnte o Congresso Nacional, manifestando o vivo interesso que tem pela 
conservação da Ali'<Lildoga da cidade do .Juiz rle Fora · 

N. 4 .. Do Br. Juvenal Ponna, indicando ljuo a Ca1~ara dos Deputados pül' intormedio 
d~ mesa, represento ao Congl'oBso Nacional sobro a conveniencia de ser a'ltorada a disposi-
çno do art. 180 do decreto do~ do maio de 1880 · 

N. 5. Do SI'. Venceslau Braz, inrlicando ljUe <~ Camam dos Deputallos convido o Senado 
para a no•.rJoaçãQ do uma comn1issãó mixta., com o fim de estudar 'o projccto de codigo do 
proc,o~so Cl'iminal, oll'orocido pela Congregação daFaculdadc Livre do Direito, e prorot• as 
lllothl!caçõos quo julgar convoniontos. 

s. c. -!J 
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«Estas indicações foram todas n.pprovadas, com excepçüo da de n. 4, que pondo do pa-
recer da commissão de constituição, legislação e poderes.» 

1\IOÇÕES 

Foram apresentad~s : 

N. I. Do sr. João Pio e outros, propondo so consigne na acta um voto do pe~ar pelo 
fallecimonto dos srs. Deputados Frn.ncfort e Gustavo Sol'l'ão, levantando-se a sesgao i pe· 

N. 2. Do sr. Camillo Pratos e outros, propondo se consigno na acta mm voto l 0 ãO 
zer pelo !'allecimento do illustro patriota Senador Carlos Alvos, suspondondo-so a sess 
por esse motivo ; o-

N. 3. Do sr .. João Pio c outros, propondo so insira na acta um voto do profund~p 
0 zor pe"lo fallocimonto de d. Antonio Maria Correia do Sá o Benevides, illustrc prelado, bl~. 

de-Marianna, e que em homenagem à memoria do vonorando morto se levanto a scssade 
N. 4. Do sr. João Pio e outros, propondo quo as exoq uias do venerando prelado dO 

;vrarianna, d. Antonio Maria Correia de Sa e Benevides, sejam auxiliadas pelo governo 
Estado ; !' aç'íO 

N. 5. Do Sl'. Gonzaga da Silv<t, congratulando-se com a Patria pela reintegra JZ ' 
do territorio mineiro, em virtude da restituição da Ilha da Trindade. 

«Estas moções foram todas approvadas.» 

Secretaria da Camara dos Deputados do Estado do Minas Gcraos, 12 de dezoU1brO de 1896. 

o Dir'3ctor da Soül·etaria, 

Alfredo Furst. 
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RESUMO DOS TRABALHOS 

I~rojectos ela Camnl'a 

DE 1896 

Ns. 152 e 271 ..•........................ ....... ·,· . . . . . . . . • . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . • . 120 

DE 1895 

Ns. 9, 10, 14, 37, 39, 40, 43, 50, 53, 57, 64, 67, 69, 80, 81, 84, 86, 89, 90, 99, 102, 109, 
112, 113, 116, 117, 118, 119, 121, 122. 124, 125, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 
139, 140, 142, 143, 145, 146, 147, 149, 150 e'15l. ............ ~................. 49 

DE 1894 

Ns. I, 73, 89 e 97 ..... ...................•.•.....•............•.. ~ ........•...•. 4 

DE 1893 

Ns. 2 (sessão extraoruinaria), 15 o 45........................................... 3 

DE 1892 

N. 6 .....................•...•..........•.. · ................... ~················ 1 

DE 1891 

N. 23 .•.... ..........•••....•...................................... I •••••••••••• 1 

Converticlos em lei 

DE 1896 

Ns. 152, 153, 154, 158, 159, 161, 163, 164, H\8, lü\l, 179, 183, 184, 185, 196, 197, 198, 
19\l, 200, 206, 211, 220, 221, 222, 224, 238, 240,252, 253. 260 e 262..... ... • • • • • • 31 

DE 1895 

Ns. 9, 37, 40, 53, 64, 69, 80, 841 102, 113, 117, lll), 125, 1301 140, 143 o 150.... .... • 17 

DE 1894 

178 

N s. 1 e 80 . . , ............ , •• , ...... ,, .................... , .•• , . , • , ............. , · · • · ~ • • • ., • 2 50 
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Pendentes cle tlellbern~ão do Senado 

DE 1896 

::\;. ~17, 225, 2:~G, 233, 234, 236 e 2B7... •• •• • . . . • ... .. • . • .. .. . • ••. .. • .. • .. .. • .. . • 7 

DE 1895 

................................ ~ ................................. . 2 

l"eutlentes tle terceirl\ discnssã~:~ 

DE 1806 

x~. 105, 1s1, 2:.m c 2.f5... .... • .. ............... .. .•• .. •• .• .. . . .. • • • . •• .. . • .. • .. 4 

DE 1805 

~. ' 1 ~1G .••••••••••••••• I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' ••••••• I ••• I ••••• 

5 

Pemlentes ele segnncla eliwcussão 

DE 1806 

N~. IGO, 105_, 205, 232, 204 c 267 ••••••••••.••••••••••••••••••••••••• ' .•••••••• I •• 

f.' 
m: 1895 

N. 1·12 •••••••••• ' •••••.••••••••••••••••••••.•.••••••••••• I •••••••••••••••••••••• 
7 

l"cncleutes ele parecer }lara segtuula dil'lcnssão 

DE 1896 

X:'.. 15G, 227, 2:lO, 242, 248, 249, 259, 261 o 205 .•. , .............. , ................ • !) 

DE 1805 

.'!~. 1:!-l C} ~~~~ ••••••••••••••• •••••••• ••••••• I ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 11 

Penclent.cs de 1n•imeira tllscussão 

DI~ 1896 

Ns 17:!, 219,228, 2~n, 244, 246,250,251, 2M, 255,250, 257,258,263, 266, 208,209, 
~70 o 271 .••••••.••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••• ••••••• •• . •• •• ••• • lÚ 

!F 
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Re.fnndiclos uo JU•ojecto u. 232 

DB 189ô 

Ns. 207, 208, 209, 213 c 2l·t .................................. , • • • • . . • . . . . . . • . • . . . 5 

DE 1805 

N. 116, •••••................•• , ................................................ . 

Uetinttliclos no Ja>ojecto u. 233 

DE 1806 

N. 218, .••..•...•.•••••••.••••••••••••••.....•..•.....•••••••••.••........ -.•..... 

DE 1895 

Ns. G7 o 147 ••••....•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••.•.•••..••• 

Devolvidos á connnissão de instrncção publicn. })arn. sm·em t•et'uuclitlo~ 

DI1 1896 

Ns. 162, IG5, 166, 167, 171, 180, 186, 187, 188, HJO, HJ1, 203 e ;zo4 ................. . 

Remetticlos ao clr. Secretario cbt Agricultnt•a 

DI~ 1896 

Ns. 170 176 ')O'> e '>15 ' · 
' 'i<o,J,..; N lllll.tlllllllllllllllltltftll~lllllll.lllllllllllllllllll 4 

DE 1895 ' 

N. 14.9, •• , •••••••••••.••••••.• _ ••• , ••••••••.••••••••.••••••••••••••••••••••••••••• 

Rctieitaclos mi ()amara 

DE 1896 

Ns. 172, 175, 177, 182, Hl4, 212 e 243 .... ,..... .... .................... •. .. ........ 7 

DE 1895 

Ns. 43, 50, ,100, 11~, 127, 129, 132, 133, 135 o 151. ................... , • • • • • • • • • • • • • . .IO· 

') •' 
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DE 1893 

N. 45 ........................................................................... . 1 ' 18 

Uc.Jcitmlos no Scnatlo 

DE 18'Jô 

Ns. 157, 17,1, Hl2, 193, 201, 2113, 235, 24J o 2-17., ....... , ..... ,, .... , ,. , .......... . ü 

DE 1805 

Ns. 10, 3'J, 57, 81, 8G, 89, 'JO, 13'J e 1'1G....... .... • .. .. .. .. .. .. .. • .. .. • . .. .. • .. .. • O 

DE 189-1 

Ns. 73 e 97..................................................................... 2 

rm 1893 

N. 15 ••.••.••••••••••••••• , ••••• •• •• • • • • · • • · · • • · • · • • • · • • · · · · · • • • • • • • • · • • • • • · • • • 

DE 1892 

N. 6 ........................ • • • • • • •· • • · • · · · • · · • · · · · · · · · • ••• · • •• · .• , •.••••....• •• 1 

DE 1891 

N. 23 .••••••••••••••••.•••..••• ,.,,., •• ,,,,,, ••.•••. , ••.••••• , •• , •.••.•• , •• , •••• 

Uctiratlos 

lHJ 18UG 

Ns. 178, 180 o 210 ••••.•.•••.••••••••.....•.••.•••...••..•.•••.••••••. ,,...... •• 3 

l>E 1895 

Ns. 112 o 122 ••.•.••..•.•••...••••.•..•.•. , ••••..••••..••..••..••.••••.••..••• ,, 2 

ArcJth•ntlos 

llE 18UG 

N·. 223 •••••• , ••••• , .................................................. . 
O o' I' O.< 

• • I I •.• o I e l 



73 

DE 1895 

N. 14 (no se11ado) ••••••••••••••••.•••••.•••• ,. • •• • • . ••. • •• •••••• •••••••••••••• •• l 

DE 1893 

N. 2 (sessão extraordinaria).' ••••. I ••••••• I • f. a ••••••••••••••••••••• . • ••••••••••• 

Pre,jndicaclo 

DE 1896 

N. 229 I ••••••••••••••••••••••••••••••••• I ••••••••••• I .......................... i I 

178 
I~rojectos elo Senado 

DE 1896 

Ns. 69 a 86.................................................................. ... 18 

De auuos anteriores 

Ns. 35, 44, 55, 57, ô;Z, 67 e G8, ••••••••••••••••••••••••• ,',,,,,,, ·····••·····•~·••• 7 25 

Convertidos Clll lei 

IJg 1896 

Ns. G9, 71, n, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83 e 8G ...... ;.................. ...... •• 12 

De annos anterio1•es 

Ns. 57 e 67 · · 
I I I ... I I I I t I I I I I I I I I I'" I I I I I. I t. 1 1 t .. ,.'" 1 1 1 1 1 I 1 I I I I I I I I 1 I I I I I. I I I I I I I I I I. 2 ,H, 

l~entlente ele terceira cliscnssiio 

DE 189!3 

N. 8!1, ••............. I ..... I .. I.' ......................... I.................... 1 

Pcmleútes tle parecer 1mra segnneh\ eliscnssiio 

DE 1896 

Ns, 73, 8f) o 85.:; •••.•.......•...•.••..............•...•••..•....••••••••••.••• 
S. C.-10 

3 



Rejeitados 

DE 18()6 

Ns. 70 e 74 ............... .•• , ..•.•... , ......•................................ ·.. 2 

De annos anteriores 

Ns. 35, 44, 55, 62 e G8 ...•......•.•..........•................................. 5 

I•arecm·es tle connnissões 

DE }8()ô 

Ns. 98 a 2t!3 .............•........•......••..•••••.••....... ,....... . . . • . . . . . . . • 146 

DE 1895 

7 

25 

Ns. 44, 60, 91, ü2, 93, 9.1, 95, ü3 o.ü7 .......................................... .. 9 155 

DE 18üG 

Ns. 9d, 9ü, 10o;'1o1, 102, 103, 104, 105, 106, 101, 103, 100, uo, 11l, II2, II3, II4, 
ll5, 116, 117, 118, llU, 120, 121, 122, 123, E~'!, 125, 120, 127, 128, 12U, 130, 181, 
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 13U, 140, 141, 142, 143, 14,1, 1-16, 147, 148, 150, 
151. 152, 153, 154, 155, 1513, 157, 158, 1GO, 161, 1G:~, 163, 164, 165, 16G, 167, 168, 
169, 170, 17l, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 18?-, 18il, 184, 185, 
186, 187, 188, 18(), 190, 191, 192, lü:l, 19-1, 1U5, 1()0, IU7, 198, 1P9, 200, 201, 202, 
203, 20,1, 205, 206, 207, 208,209, 210, 21.1, 212, 213,214, 215, 2IU, 218, 219, 2:w, 
221, 223, 2'~4, 225, 226. 227, 228, 229, 2:30, 231, 2i32, 233, 2:l4, :~35, 23(), 237, 238, 
239, 240, ..•...••..•.•.•............•...•••...•......• ...•....• ·.............• 138 

DE 1895 

Ns. 44, 90, 91, 92, ü3, 94, ü5, ü6 o ü7..... ..... • .. .. • .. .. • .. .. • .. .... .. • ... .. • •• • g 

I•nrccercs tlevolvitlos ás rest)ectivas couuni~sões 

DE 1896 

Ns.- 145, ltiü, 159, 217 c 2:~2............................. .•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 5 

Pareceres })Cntleutes tle cliscussão 

DE 18GG 

Ns. 241, 242 e 2!13 ............. ••....................•........................... B 155 



75 

Requerimentos 

DE 1896 

Ns. 1 a 5............................................... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Approvados . ........................... , ...................................... ~ . 5 

Indicações 

DE 18()6 

Ns. 1 a 5 .•.•••.•.••••••.....••.•••••...••..•••..•.••.•••••••••.••••.•••••••••• 5 

;t1 
'~ 

.( ' ·}. Ns. 1, 2, 3 a 5 .....•..•............................ ................. : .......... . 
'&' 

l'"entlente de }larecer 

N. 4~ ................................................... : ...................... . 1 5 

lUoções 

DE 1896 

Ns. 1 a 5 .•.••.•••••.. , .••.••••••.•....•••......••••••••••••••••..•.••. , • • . • . • • • • 5 
Approvadas .. .. · •.......•••.•..... , .......... , ..... , ....•...... , . , ... , • . . . . . . . . . . 5 
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Uclação •los srs. eoÚgrcssistas con1 as respectivas resitlencias 

DEPUTADOS 

RESIDENCIAS 

----------
1 Eduardo A ugu;:to l'imentel Barbosa ..•••••••••..•.•. Paracatú. 
2 Dr. Francisco Mondes Pimentel. ..•...•.•.••..•.•••. Barbacena. 
3 Commendador Franeisco Ribeiro de Oliveira •.•••..• Entro Rios. 
4 Tenente-coronel Agostinho Josó Pereira .••••..••.••• Mar d'Hospanlla. 
5 Coronel Francisco llressane de Azevedo .•..••.....•. Helio Horisonte. 
G Major Juvenal Cool!JO de Oliveira Penna •••••...•..• S. Josó d'Alóm Parallyba. 
7 Capitão Dosidorio Ferreira de Mello ..•.••••••.•.•... Uberaha. 
8 Dr. Benvenuto da :-:ilveira Lobo ...••....•.•••••••••. Abre Campo. 
9 Dr. Car!indo dos Santos Pinto .•.•..••..•.•.••.••.•.• Sabará. 

lO Dr. Raul Penido .......•..•...•......•••.••••••.•••. Barbacena. 
11 Dr. Sabino BarrrJ80 .Junior ..•..•.•.•••.••..•..••.•.. Ouro Preto. 
12 Padre João Pio de Sousa Reis •....•...••..•••••..••• Barbacena. 
13 Dr . .Jose Felippe Jo Freitas Castro .................. Estação do Vau-assú, E. F. Leop. 
14 Dr. Carlos da Silva Fortes .......................... Pa1myra. 
15 Dr. Camillo Soares do Moura Filho ................. Pon.o Nova. 
16 Dr. Carlos Ferreir·a Tinoco ..•....•••••••••.••.••••• Oliveira. 
17 O r. \Venceslau Br·az Pereira Gomes ................. Monte Santo. 
18 Dr. Francisco Augusto Pinto do Moura .............. .Juiz de Fóra. 
19 Major José BernarJes de Faria ..................... Formiga. · 
20 or: Augusto Gonçalves do Soura Moreira ............ Sant' Anna do S. João Acima. 
21 Dr. Leopoldo Corroia ............................... Itapecerica 
22 Dr. Felippe Nunes Pinheiro ......................... Est. do Rio Doce, E. F. Leop~ 
2:l Dr. Dolpllim Moreira da Costa Ribeiro .............. Santa Rita do Sapucahy. 
24 Dr .. Jose Monteiro Riboir·o .Tunqueira ................. Leopoldina. 
25 Dr. Francisco .Jose Coelho do Moura •••••••.••••.... Oliveira. 
20 Dr. Augusto Clemontino da Silva ................... Serro. 
27 Dr. IIonriquo Duarte da Fonseca .••.•••••••••••.••.• Angustura. 
28 Sim erro Stylita Car·doso ......... , .................... Jaguary. 
29 .Julio Bueno Brandão ................................ Ouro Fino. 
:3o Cor·unol Severiuno Nunes Cardoso de Rezende ••••••• S. João d'El-Rey. 
31 Camillo Philinto Pratos •••.•••.•••••••••••••.•••••• Montes Claros. 
3~ ~r. Epaminon_das, Esteves Ot.toni .••••••••••••• ; .•••• Theoph ilo Ottoni. 
33 Coronel Ignac10 Cal'los Morerra. Murta ••••••••••••••• Arassuahy. 
34 Coronoll\Ianoel .Josó da Silva ....................... Boa Vista do Tremedal~ 
35 Co nego Manoel Alvos Pereira .•...• , •••••••••••••••• Diamantina. 
30 Padre Pedro Celestino Rodrigues Chaves •••••••••••• Arassuahy. 
37 Dr. Francisco de Fat'ia Lo bato ...................... Ta boieiro dü PomlJa. 
38 Dr . .Jose Tavares Jo Mello ......................... Palma. 
30 Major Getulio Ribeiro do Carvalho .••••..••••••••••• S. Miguel do Guanl1ães. 
40 Dr: Fr·ancisco Nunes Coelho Junior .................. Caotltõ. 
41 Dr. Luiz Gonzaga da Silva .......................... S. Paulo do Muriallê. 
42 Coronel Theophilo Marques Ferreira .••.•••••••••••• Sete Lagoas. 
·!3 Co nego Satumino Dantas Barbosa .••••••••.•••••.••• Bagagem. 
•H Padre .Joaquim Soares Calixto ....................... Canno do Campo Grande. 
45 Dr . .Jose Carneiro de Rezende •••••.•••••••••••••••••• Itajubá. U ·- v: 
46 Dr. Alberto Augusto Furtado ........................ Esi. de S. Delfina, E. F. mao ~ 
47 Dr .. Juscelino Barbosa •••.••.•••••••••••.•••••••••••• Ouro Preto. 
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TRANSUMPTO ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

------------------------------------------------------------------
I 

1896, 152 Auctorisa o governo do Estado a Do sr. Uanl I•euitlo e outl'os. 
promover· a execução <las obras no-
cessarias para o saneamento da. 
zona da matta nas localidades já Apresentado em 20 de junho, foi a imprimir-
acommettidas por epidemias de se, tendo tido segunda leitura em 22. 
febres e nas que estejam, em pe-
rigo imminente de o serem e esta-

, belece outras disposições sobre Em IH"imeil'a, tliscussão, em 7 de julho, 
esse assumpto. submetti<lo á votação, foi approvado e re-

metti<lo à commissão de saude publica, que 
o apresentou para segunda em 25, com o 
seguinte parecer e substitutivo, que foram 
a imprimir-se: 

A ~ommissão de saude publica,á qual foi pre-
sente o projecto n. 152 deste anno, legis- · 
laudo a respeito do saneamento da zona da 
matta: 

Considerando que o assumpto desse proje-
cto, em seu fundamento essencial, com-
prohende uma medida importantissima,em 
relação á qual se faz mister solução prom-
pta e eiiicaz por parte do Congresso do 
Estado-.o saneamento da matta; 

Considerando que para se chegar a esse de-
sideratum, tão justamente almejado pelos 
poderes puhlicos do Estado,é essencial que 
os serviços exigidos soj am oiToctua<los por 
uma direcção unica, uniforme no plano o 
no systema, perfeitamente convencida da 
oti~cacia dos meios, taes as regrn.s inilludi-
veul de uma boa hygieno administmtiva; 

Considerando que as municipalidades inte-
ressadas nosso servi(;o não podem, isolada-
monto, 1·ealizat' trabalhos dessa natureza; 

Considerando que o .saneamento da zona da 
matta ó, por sua especialidade, de cara-
cter complexo e dispendioso, ma~, d? r.w-
cossidade palpitante, de convemencm m-
oquivoca e do resultados seguros ; 



. :,:---'--· 
'' 

-- .,.. ____ "";'---- ----~------:,-------~--~--------::... --~ ---~ ---··--:--·-------· 

8G 

TitANSUMPTO 
ANDAMENTO E OBSERVAÇOES 

18SG 
uni· 152 Auctorisa o governo do Estado a Considerando, por outro lado, que ~~:Srlcas 

-~ 

promoyer a execução das obras no- cipalidades da matta, dotadas de ~p<~., maior 
ceisarw.s para o saneamento da fontes de rendas, tem dcmonstrau~ anelbOl' 

1
1 zona da m.atta nas localidades J' á convicção do oxito da empresa 0 ,t !mento 

acommetttdas pot• epidemias o boa vontade para realizar o sane• entre-f~bro~ e !!as que estejam, em pe- dos respectivos municípios, sem! ntaç1í0 I r1go unnunonte do o serem 0 es- tanto, obedecerem todas a uma ono raçõeS 
: · tahelcce outras disposições sobre segura, sendo certo que essas corpo entrar I esse assmnpto. administrativas estão promptas d sobre 

em accõrdo com o governo do .Es~a 0 m do 
i. tão elevado assumpto, que o tambO.cipa· 
I peculiar interesse das mesmas muni I lidados; 

XI dO Considerando quo, de accôrdo com o n. s ca· 
art. 75 tht Constituição do Est.ado, te in· 
maras municipaos,mui par·ticularmen tivoS 
toressadas no saneamento dos resp~? seus 
municípios, não se recusarão a unu n}'lre· 
esforços aos do governo para um 01 a Iill· 
hendimonto do utilidade commum, 11' 
guagem da propria lo i fundamental; 

. d3. Considerando que para o saneamenJO de 
matta é indispensavel « um pl:tno >Íocal 
hygiene geral defensiva o de hyg1ene tudO 
propriamente dita, tendo por base .o e~essa 
das causas das endemias e epide1mas 
parte do Estado ; 

11.1' Considerando quo serias duvidas se têlll.j!do 
manifestado a osso respeito o á auctol'l 

0111
-

puhlica falta o guia seguro de estudos t~ áS 
pletos . do tudo quanto ó concernen ro-
molestias proprias e infectadas, nessa 
gião mineira ; 

Considerando que importantes medidas 11~~ hygiene defensiva foram tomadas, o ~ ou 
passado, pelo Congresso ( Rog. quo btl~ro 
com o decreto n. 87G, do 30 do ou u via 
de 1895 - cap. IX) o se acham em n· 
de proxima execução, devendo muito c~a
corror para melhorar as más condiçõeS 
nitarias da zona da matta ; 

.. , d 1 . . . ..... parto Cons1uoran o quo a guns mumcip!OS u" ·a 
do Estudo do quo nos estamos occup~ndoJr
iniciaram o levam hem adiantados unpo 
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180G, 152 Auctorisa o governo do Estado a 
promover a execução das obras 
necessarias para o saneamento da 
zona da matta nas localidades já 
acommettidas por epidemias de 
febres e nas que esteJam em peri-
go imminente de o serem, e esta-
belece outras disposições sobre 
osso assumpto. 

ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

tantos servir.)os. hygieuicos, como os do 
construcção da rêdo de exgotto o abastcd-
mento d'agua, os quaos. certamente, ~;i 
muit? hão de concorrer para molhOJ·a1· :::::; 
condições sanitarias da~; respectivus loe:: li-
dados, não são, entretanto, sufllcien1 cs 
para resolver a momentosa questii.o do ~<t
neamm!to; 

Consider~1~do quo, si alguns municípios ja se 
tem utihsado dos fa.Yores da Ioi n. 145 dó 
23 de julho de 1893, e, entretanto, cert.o ;! uo 
com muito maior facilidade e mc,no~ one-
rosas condições encontrarão ollos os capi-
taes de que carecem para seu saneamou to 
recorrendo directamento 11, omprestiruo~ 
contrahidos com o Esbdo · , -

Considerando que o .Pr~j?c~o n_. 152 compro-
hende algumas drsposrçõos ]a attendidas 
na lei n. 144, do 23 do J. ulho de 1895 · . , 

Consideran~o quo o mesmo projer.:to contem 
uma medtda salutar o conveniente a da. 
retrl~~i~ão dos delegados de hygior~e nos 
mumctplOs que costumam ser flagellados 
por epidemias ; 

Considera~do, ~nalmento, que, em relação ás 
outras dtsposiçõos do mesmo prqjecto, ha. 
tod!t vantagem em legislar-se sob base 
mats ampla, l!niforme e segura; e do pare-
co,r q.uo o proJecto n. 152, do 1896, soja sub-
sti~u~do polo seguinte, cuja approvação sohclta: 

O Congresso Legislativo do Estado do Minas 
Geraos decreta : , 

Art. ].o E' auctol'izado o governo : 

§ I.· A mandar fazer os estudos uM condi-
ções especiaes da zona da matta que coH-
correm para ser ella constanteinento vi<:ti-
mada por molestias infecto-contagiosas. 
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I ano 152 Auctorisn, o governo uo Estauo a § 2. · A fazer organizar o executar ~1? ~essa 
promover a execução uas obras no- do defesa sanitaria o saneamont ~serviÇO 
cessarias par<t o saneamento da zona, comprehonuendo não só tn ~1ue po-
zona da matta nas localiuados J. á do prophylaxia ja rogulamentm 0 0 bras es· 
aconnnettidas por opidenüas o derá ser ampliauo, mas tamben~ ?-.

13 
para fob~os o. nas que ost~jam em pori- peciaes que se julguem nec~ss,u ~as con· 

go unnunonte do o serO!n, e esta- conseguir o melhoramento d,ts b 
bolocc outras disposições sobro diçCíos dtutuolla zona. 
osso assumpto. issãO do , 

§ 3.· A nomear, tlostleja, uma counn. r tudO 
motlicos e engenheiros, para e.studa epide' 
quanto diz respeito ás endonnas oito pa!'· 
mias da matta, desenvolvendo mu hyla:tJ3-
ticularmonto a otltyologia. o prop 

1
ranO 

dessas molcstias o apresonthndo _um J par· 
cxoquivol do ltygiono geral, pnbl1<.m seguro 
ticular {t~o tm"a como resultado t'· s otl ' ,.., 1 '. Jl\ a l'<llllOçflo rias cansas dessas mo e~ 
<t attouuarião do sous oH'oitos. 

, nicip:· § •1. • A ontra.t• em accordo com as nn~ cnç<tO 
lidarlos da zona da matta para cxo 
completa do serviço de sonomnento. 

ttS' Art. 2. · o governo, rcgulamontando-~~jços, 
sumirá a dirocção do todos osso:> ser, coJJl 
do accordo com as municipnliJ:~do~,(l'uroS 
as quaos eoneortará os moios mms se~ oill 
do cxoeução do plano do sanoamont 
cada município. 

·s trtt· Art. :1. · As rlo~posas dos estudos o mai .
1
cci· 

halhos tondontos a apontar as canst\h
1
to, 

dontao::; ott pormanontos do insall!_ Jl'I 0~s::s as desposas a fazor-so com tt romoçao d so tJ· 
causas @lll gorai», hom como, as <!~10la dO' 
verem do fazer com os trabalho:; t ta JO 
fcsa sanitaria geral, c:Jnorão pe>r con Estado. 

11to Art. ·l. • 0:> sorvir;o:> ospoeiacs do .sanoa1\1g c!t' 
local dos municípios, como sqp!ll --.~ rótlO 
nalização do agua, ostaholoounonto d'to JO 
do ox~otto~, «rll·ttinuge>>, do.;"<.;c:;un~~~ 

8 
ar· 

pant<.tllOs, quobramonto Jo eaclwot 1 <1 ·.~ n::t· 
boJ·isa•,:ão, aterros o outros d;t mo:-;n\'ndiS' 
turoza, por vontll!·a indir\:ulos como tonto, 
pouHaVois pola eommi~sflo eolllP.0.

00
ç1íO 

sct·flu executados sob o plano c dil Jllll' 
r lo govot·Ho, mas, a custa uns eauuu'as nieipaos. 
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152 Auctorisa o governo do Estado a Art. 5. · Para, quo as camaras municipaes da 
promover a execução das obras no- zona da matta possam se achar todas em 
cessarias para o sanea.mento ~:;, condições de c~steiar esses serviços, o o 
zona da matta nas localidades .Ja governo auctor1zado a emprestar-lhes di-
acommottidas por ~pidemias ~o r~ctame11;te as q~antias nocessarias, me-
febres o nas que est~)am em per1- dmnte o .Juro maxuno de 7 o;o, com o modo 
go imminente de o serem, e esta- ' ~lo pagamento e garantias que o governo 
belece outras disposições sobre Julgar conveniente. 
esse assumpto. 

S. C,-12 

Art. G. • Aos delogados ue hygione, nos mu-
nicípios que foram por mais de uma vez 
invadidos por epidemias, fica marcado o 
ordenado annual de 3:000~000. 

§ l. · Aos delegados de hygiene, nos municí-
pios da zona da matta ainda não invadi dós 
por epidemias, se abonará nquelle orde-
nado desdo quG fique positivamento pro-
vado quo molestias infecto-contagiosas com 
caractGr opidemico alli estão grassando o 
ossos delegados se acham pt·estando todos 
os soccorros da arte. 

§ 2. · Pelo exercício ofTectivo desses soccorros 
profissionaos ou «pro labore», alem do or-
denado, se abonará aos delegados do hy-
gieno a gratificação mensal de l:OOO[iOOO. 

Art. 7: Para os fins da presente lei fica o go-
verno egualmente auctorizado a fazer as 
necessarias operações de credito. 

Art. 8. · Revogam-se as disposições em con-
trario. 

Sala das com missões, 25 rlo jull10 ~o 1.896.-
Duarto da. Ponseca. - Nunes Pmh01ro. -
Nunes Coolllo. 

Em cHscmJsão a preferencia, em 30, foi 
preferido o substitutivo, ficando pr~Ju
dicado o projecto. 

I<;n1 cliscnssão o !Htbstitntivo, por artigos, 
foram approvados os arts. Lo e 2.0 

1~n1 ciismwf'!ão o art. 3.o, foi olla encerrada, 
ilcando alliada a votação. 

E1n (IJiscussão o art. 4.o, foram lho oífere-
ddas as se!Suintes emendas : 
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TRANSUi\IPTO ANDAMENTO E OBSERV.AÇOES 

l89G 
N. I 

15:~ Auctorisa o governo <lo Estado a 
promover a execução das obr-as 
necossarias para o saneamento <la Ao art. 4.o Acerosconte-so « in-Jino »: 
zona da matta nas loealidades já vu·

1
rte 

; 
I' I 
' 

. ___ r-'\_ - ... 
. . _ ~ 1 f llifiahMiMt!LtizMu 

acomrnettidas por epidemias tlo Do accor<lo com o § 4. 0 do _art. _I." - i\~nos 
feb~es e. nas quo estejam em peri- ua Fonsoea. - Nunes Pmllo1ro. -
go nnmmonte do o serem, o esta- Coolho. 
heloco outras disposições sobro 
esse assumpto. N. 2 

. , ,. ,_drai· Ao art. 4.o Suppmnarn-so as JHl.h_tH ,tS rtaul 
nage o <lUeLramento do cacho01ras. -
Ponido. 

Encerrada a discussão, foram approvad~~1d~ arts. 3.0 o 4. 0 com a emenda n. I, s 
retirada a de n. 2. 

s so--I~nt discussão o art. 5. ·, rocchou c !lo a 
guintos emendas : 

N. 3 

verno, Ao art. 5. ·, paragrapho uni co. O go 
0 
j~ 

do accoruo com as municipalidades qus""a· 
tenham emprestimos contrahidos o_u r~ "ue 
tando-os, lhos fará novos ompre~tnno 

0 
no 

mouo tal que não incidam 110 d!sposttni· 
paragrapho unico do art. 7U da Cons a do 
çrw, por meio da diminuição da ta! or· 
juros o espaçamento do prazo para tUl110• tização, ou então completará a qu~tn ltt ro· 
cessaria para a rcalisação dos serv1ços ~i. :t 
vistos no art. 4. · o da qual só co!noça~· as 
receber ruros c amortisação de}lOlS ~~çõoS 
municipalidades estiverem om conul 
do pagai-os. 

IÜ .. Sala das sessões, 30 de julho do IHUG.-
heiro .Junqueira. 

N. 4 

Do pois do art. 5. • Accrescento-se : 

1 unJ!f. Paragrapho unico. No caso om qno a g a j{l. 
das municipalidades da zona <la matt jor, 
esteja onerada por• omprestimo anter, se 
poderá o governo do Estado snhrogtUdol' 
nos direitos creditorios do primeiro cre 



o z 
~ 

I 

91 

TRANSUMPTO ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

---- --- ---------------------------~-- --------------------------------------
1896 152 Auctorisa o governo <lo Estltuo t1 e completar a qumltia de que ellas posst1m 

promover a execução das obras no- carecer p<trlt satisfação dos encargos con-
cessltrias para o sanet1mento da feridos pelo art. 4. · desta lei. 
zona da mattt1 nas localidades já 
acommettidas por epidemias de (S. R.) Sala das sessões, :30 de julho de l89G. 
febres o nas _que estqjam em pori- -.Juvenal Penna. · 
go immincnte do o serem, e esta-
lwlece outras dispo~ições sobro Pelo sr . .Joã<? Pio· foi o!l'el'ocido um requeri-
esse assumpto. monto adumdo a discussão até que a com-

missão emittiS"se parecer sobre as emen-
das. Este requerimento foi additado pelo 
sr. Bueno Brandão no sentido do continuar 
a discussão do projecto depois de impres-
sas e distribuídas ás emendas. O sr. \Ven-
ceslau Braz oirereceu outro requerimento 
para que fosse ouvida a commissão de or-
çamento sobro as emendas ao art. 5. · 

, . · ~a;;wwiU&&SMA&EA& a:ax' 

Encerrada a discussão desses requerimentos 
foram approvados os dos srs. João Pio ~ 
\Venceslau Braz, tendo o sr. Bueno Bran-
dão retirado o seu. 

Foram o projocto o as emendas ás commis-
sões d.o saude publica e orçamento, que 
em 5 d.e agosto apresentaram o seguinte 
parecer, que foi a imprimir-se : 

As commissões rounid.as de saude publica 
o orçamento, examinando as emendas sob 
ns. 3 e 4 offerecidas ao art. 5. · do substi-
tutivo ao projecto n. 152 deste anno, pelos 
deputad.os Ribeiro Junqueira o Juvonal 
Penna: 

Consid.erando quo o art. 79,paragrapho unic<?, 
da Constituição determina, de modo pos~
tivo-que não serão pelas camaras mum-
cipaes contrahidos novos omprestimos, 
quando o encargo dos existentes consumir 
a quarta parte da renda municipal; 

Considerando que as eme1:das autori':a~n o 
' "OVerno a fazer emprestunos a mumcipa-

fidades ja oneradas de emprestimos ante-
riores quer se adopte o plano da emenda 
n. 3, ~JUei' o da de n. 4, ticando. o governp 
subrogado, nos direitos creditorws d_o pri-
meiro credor, o quo evid~nte~nente o_ con-
trario á disposição constituciOnal; sao de 
parecer que sejam r~jeitad!ls as emendas 
sob ns. 3 o 4. 
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152 Auctorisa o governo <lo Estado a Sala das com missões, 5 <lo agosto ,~0 !~1.: 
promover a execução das obras no- .J. Bt:.ono Bran<lão.-.Mondos. I II}1 

0 
-Nu-

. cessarias para o saneamento da Duarte da Fonsoca.-Nunos Pmhetr · . 
zona da matta nas locali<la<los já nos Coelho. 
acommettidas por epidemias do ,r o- . . . . scnsslíO 
~Jres. o nas que ost~Jam em perigo Contmuando no um G a sogund,t dtlla sonl 
Immmonte do o serem, e e.>tttho- do art. 5 e omondas, encerrou-se 0 ·u·ti~O, 
loco outras disposições sobro osso mais debato, sendo approyado d 'proJU-
assmnpto. • rqjoitada a emenda n. :3. o JUlga

1 
~açãO dO 

<lica<la a do n. 4, tendo f01to doe ar 
voto o sr. Camillo Soares Filho. 

JI. cidaS as I~nt clismtssão o art. G. ·,foram o ore 
seguintes emendas : 

N. 5 
Em onda ao art. G. • 

. de 
Supprimam-so as palavras- por _:nJY~n.-so 

um<t voz -, om_vcz do -3:0003 
- 7:200$000. 

N.ü 
FilllO• Supprima-so o § 2. · - Camillo Soares 

N. 7 
Emenda ao art. G § 1. • 

_, . . . d nr1tta ,..... Em voz uo-mtmtctpws da zona a ' GOll-
diga-so -nos municípios do Estado.-
zaga da Silva. 

N. 8 

Accroscontc-so onde convier: 

Artigo. Fica ogualmonto auctoriza~o do~~; 
vemo a tomar todas as providoncHtS aos 
loi o a, conceder os mesmos favoro~roill 
outro,; municípios do Estado ([UO 1 

011
t:1.· 

invadidos por molcstias infecto-c 
giosas. 

pinto (S. R). \Venceslau Bmz.- C. I'rtl.tos.-rrosti· 
do Moura.- Ribeiro .Junquoira. - Ao coo· 
nho Poroira.-.J. Bueno Bmndito.- Dr.vosi· 
lho <lo Moura. -Manoel da Silva. -.a -
dorio do 1\Iollo. - Bornardcs do Fal'I · 
Ignacio 1\Imta. 
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1896 152 Auctoristt o governo do Estado tt pro- Encermdtt tt discussão e procedendo-se á 

mover n, execução dtts obras neces- votnção, foram approvados o artigo e as 
sarias para o saneamento da zona emendtts n. 5, n~t primeira parte, e n. 8, 
da matta nas localidades ja sendo rejeitada a segunda parte da de n. 
acommettillas por CJ?idemias de fe- 5 e retiradas por seus autores as de ns. 6 e 7. 
bres e nas que este.Jam em perigo 
imminente de o serem,e estabelece 

•• !lUZ. 

outras disposições sohro esse as- Em tliscnssão o art. 7. ·, foi apresentada a 
sumpto. seguinte emenda : 

N. 9 

Emonda additiva ao substitutivo do projecto 
n. 152, de 1896. 

Accrescente-se onde convier : 

Ar~igo. Vorificado que qualquer• municipa-
hdado da zona dtt matta não possa por de-
ficiencia de suas rendas, executar' os ser-
V]ços proscriptos no art. 4. ·, o governo 
mandará realiznJ-os à custa do Estado. 

Sala das sessões, 6 de agosto de 1896. - .Ju-
venal Penna. 

Encorracla a discussão e procedendo-se á vo-
tação, foi npprovado o artigo, sendo roj ci-
tada tt emonda. 

Foi om seguida approvaclo o art. 8. · 

Approvado a.ssim o pr?ject~ em sog:un_?.a dis-
cussão fo1 ollo onv1ado a comnussno, quo 
u apre~entou pam terceira, om 8, com a 
seguinto emenda : 

N. 10 

Supprimam-so as palavras : « as despesas a 
fazerom-se com a remoção dessas causas 
em geral ». 

Sala das commissões, 8 de agosto do 1896.-
Duarto da Fonseca.:-Nunes Coelho. 

Foi a imprimir-se. 



I • 

··r. 

"'· 
~~ . ' 
t· 

;, 
I 

!H 

THANSUMPTO 
ANDAMENTO E OBSERVAÇõES 

-- ···-------------------, __________ _ 
1800. 

1 

1 

I 
I 

.I 
I 
I 
4 

l!í2 A udori~a o'gov0rno do Estado a pro- Em terccirn discnssã.o, em 11; ,
8

[(o· fora!U· conjunct:t· 
tnO\'et• :t execução das obras no- monto com n. omenrla da compus, . ' 
CC!<~:wias para o saneamento da lhe otl'orocidas mais as sogumtes · zona da matta nas localidades ja 
acommettidas por epidemias do 
!'ohr·~s e nas que estqj am em por i go N. 11 
tmm1nente do o serem, e estaho-
le e outras disposições sobro esse 
as:-Jumpto. Em onda ao § l. · do art. L· 

Supprimmn-so as pala\'l'as -o executar. 

NU· S I d ' o 'S"os 11 llo :-- l"fbosto do l80G.-a a «s s s u , " 
nos Pinheiro. 

N, 12 

Emenda ao art. 5. ·. 

do cont Accrosconto-se « in-fino » :- de accor 
o § 4. · do art. l. ·. 

gG ,... Sala das sessões, li do agosto do 18 • 
Nunes Pinheiro. 

. ~ 
Encerrada a discussito o procou?ndo-s: a~ 

votação,foram approvados o Jll'O.JOcto issfíO 
emendas, quo foram enviadas á con11n 
do rodacção. 

e!' o Esta apresentou em 20 o seguinte Jlarec 
rodacção final do projecto : 

foi Acommissão do ,redacçito llo leis, á qt~~no, 
presente o Jll'OJecto 11. 15:!-do corrent.o.. di~
approvado com em ondas em te_rcon ·~ dac· 
cussão, apresenta-o com a sogmnto 10 ção ilnal ; 

1fJ1US O Congresso Legislativo do Estado do 1 -
Geraos Decreta : 

Art I.· E' auctorizado o governo : 
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1896 2 15 Auctorisa o governo do Estado a§ 1.0 A manuar 1'<1zet• os estuuoB das condi-
promover a execução, das obras ções ospecmes da zorm da. matta que c:m-
nocessarias para o saneamento da correm para ser olla eonstantemonto vl-
zona da matta nas localidades ja ctimada pot• molestias infccto-eontavio:o:as. 
acomrnettidas por epidemias de ' 
febres e nas que esteJam em pe- § 2.o . A ~azer organisat• um plano do tlefe~il 
rigo imminento ele o screm,e esta- samtana e saneamento dessa zoua, com-
belece outras disposições sobre esse pre_lw!~dendo não sô o se1·viço de pl"opl:y-
assumpto. laxut .. Ja regulamentado e que potlCJ á sol' 

ampltad~, mas tambom obras especi<ws 
que so Julguem necessarias pa1 a conse-
guir o restabelecimenl.o das hoas condições 
sanitarias daquella zona. 

§ 3.0 A l~omear, desde já, uma commi~si\o 
de methcos o engenheiros, vara estuda!' 
tudo quanto diz respeito ús endemias o 
epidemias dtt matta, dosenvolvenüo JliUito 
par~icularmente a etiologia o IH'nphvlaxía. 
dessas. molestias ~ apJ·eséntantlo um ·plan() 
o:::eqmvel de hygwne geral, publica o par-
tiCular, _9.uo traga como resultado seguro 
a remoçao das causas dessas molestias ou 
a attonuação de seus eiTeitos. 

§ 4. o A entrar em accordo com as muniei-
pados da zona da matta. para exocueüo 
completa do serviço do saneamento. • 

A'.'t, 2. · O governo, regulamentando a pro-
sente ler, assumirá a direcção do todos es-
ses serviços, do accordo com as municiJ>ali-
dades, com as quaes concertará os moias-
mais seguros do execução do plano de sa-
neamento em cada município. 

Art. 3.· As desposas a fazerem-se com os. 
estudos e mais trabalhos tendente~ a apon-
tar as causas accidentaos ou J>ermanent.os. 
de insalubridade, bem como, as quo so ti-
verem de fazer com os trabalhos da dofosa 
sanitaria geral, corror:lo por· conta do Es-
tado. 

Art. 4. · Os serviços ospociaos de.sn.noamonto 
local dos municípios, como srJam-do ~a
n:llizaç:lo de agua, estahelocimento da wdo 
do oxgottos, cl1'a1:nage, desoccam.onto do 
pantanos, quebramento de c:whoPiras, a~
borisaçfío, aterros o outt:os 11<\ mesu~a I!·!-
tureza, por ventura indwados <;omo mtlls-
po?saves pela commbsão competente, se-
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1896 

"'O dO uirecç« . ·. 152 Auctorisa o governo do Estado a rão executados sob o plano 0 . ,.

15 

rnuniC
1 promover a execução das obras no- governo, mas á custa das ctun.u 'art I.· d:1 

cessarias para o saneamento da paes, de accordo com o § 4: do ' · 
zona da 1~atta nas ~ocalidades já presente lei. 
acommettrdas pm OJHdomias do fo- , 
bres e nas que esteJam om peri,.o u·1 cipae~ · · t 1 ,., "t' rnu .l•S Illltnmon e lo o serem, e estabe- Art. 5.· Para quo as camtu,:; h·tr to'-"'A 
Ieee outras disposições sobro osso da zona da matta pos~am so ~c 'rviços, ~ 
assumpto. em condições do customr esse:; 80 star-JIIC~ 

o gvvorno auctorizado a ompro ·i·tS 1ne· 
t!ircctarncnto as qnantias nocossar ~ 

111
odO 

diacte o juro maximo do 7 .f·, com ,
0
yern° 

de pagamento o garantias quo o g 
julgar convouionto. 

. nos lnu· Art. G.· Aos 1lologados do h):gwno, r opide· 
aicipios quo foram invadidos P0 u·tl dO 
mias, flca marcado o ordenado ann ' 
3:000~000. ' 

. , munic~-§ I.· Aos delegados do hygwno I~Os invttdl·. 
pios da zona da matta ainda, nao Jle or· 
dos por epidemias ,so abon~tt,'<~ <HJU~o pro: 
danado dosdo quo uquo po:>Itnumo~ .. •rioS<l~ 
vado quo molostias inl'octo-c::ou ·~·~ssan· 
com caracter opidomico alli ostao ~1 ~tandO. 
do o ossos do legados so acham Ill o:; 
todos os soccorros da arte. 

o r· § 2.· Polo oxoreicio otroctivo desses ~~c dO 
ros proíissionaos ou pro lrtúo1·e, alodo llf 
ordenado, so allonará nos dologud<

0
l7J ooO. 

giono a gmtillcaçiio mensal elo I :0 ·' 
to· Art. 7.· Fica auctorizaclo o governo 

0
f ó t\ 

mar todas as provicloncins do~ta 1 outroS 
concodor o:-; mesmos favores :H!8 ·uiidOS 
municípios do Estarlo 'llliJ forem lllV'• 
llOl' molostins infecto-contagiosas. 

. fiCtl O Ar L H.· Pam os 1lns da Jll'o:>ento lei, ~. 1ze!.' governo ogualrncnto auctorizad~ a ' 
as nocossari:ts opomçõos do erodrto · 

oll' Art. V.· l{ovog<tlll-so as dispo~içõos orn c trat•io. 

ga.---sata das eommissõos, 20 rlo ago:;to do 18 
Pinto do 1\Ioura.-l{orlriguos Chavos. 

I•'oi a imprimir-se, 
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· 1896 15'2 Auctorisa o governo do Estado a J'l.:m disc\tssãoa l'eclacção, em 21, voltou 
promover a o:x:c:JUção das obras ne- ella á commissão,que a apresentou na mes-
c·cssarias paru. o sanea~ntmto ·~~ ma .dàt~, sendo approvado e remettido o 
zonq, da matta nas loc~hda~es .Ja pro,)ecto· ao Senado sob n. 80, por oi'iicio 
aconunettidas por e~ndemuts d.e n. 09 de 22 de agosto. 
febres ·e nas que esteJam em pe:n-

I 
I 

go imminente de o serem, e esta-
belece outras disposições sobre Peio S'O'nado foi de'Volvido com emendas em 
esse assumpto. 10 de setembro, por officio n. 71. Apresen-

tado nessa data,foram a imprimir-se as se-
guintes emendas do Senado : 

S. C. -13 

N. l 

Supprima~sc-o § 4. · do :wt. l. · 

N. 2 

Supprimam-se-os arts. 2.·, 3. ·, 4. · e 5. • 

N. 3 
No § 2. · do art. 6. ·, que passará a ser art. 

2. ·,substituam-se as pala nas-gratificação 
mensal de um conto de reis-pelas seguin-
tes: - umtt gratificação mensal a juizo do 
governo. 

N. 4 

O art. 7. ·, quo passarà a ser 3. ·, substitua-so 
pelo seguinte : 

Fica o "OVerno egualmente auctorizado <t to-
mar ~s providencias contidas nesta lei, em 
relação a quaesqucr zonas ou legares .do 
Estado quo forem invadidos por molestws 
infecto-contagiosas. 

Entrauclo estas ent discussão em I~, !o-
ram todas approvadas, indo, p~r rsso, o 
projocto á commissão do redacçtLO, qu_o o 
apresentou redigido, conforme o vencrdo, 
na mesma data. 

• 

'I 
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J·.uprcs· · · i c n 'dO 15:~ Auctortsa o governo do Estado a ))iS})ensados o iuter~llC () r·wl pclll ~ 
pronw.ver a oxocução das obras no- são, a requeri monto do sr. ~'vatht ne~Jo 
cessanns para o saneamento da foi a redacção discutida o apiHt rc

1
uettldo 

zona da matta nas localidades já mesma data sondo o pro.J?0. 0 
11 

l5Ô 
l~ccommettidas por opidomias (lo á snncc;ão sc;b n. 42, por ot'llc!O · feb~es o. nas quo estejam om pcri- J,! do sotcmbl·o do IHaG. 
go unnunento do o sorom, o csta-
lJeleco outras disposições sobro Communicou-so ao Senado 
esse assumpto. tlossa data. f'J't ·o n. 139 por o tc 

Sanccionndo 

DI' }896 r.m N. 200 DB IH DB sgnmmto 

r e• .1 .1 1 l .1 taçôcS, 1896 153 Conceuo ao uoscm Jargat or ua Ro- na connuissão cle re1,resen 
lação do Estado, dr. Amador AI- ctuerimeutos e petições. . 
vos da Silva, um ann? do liconça . . . npriUltr• 
com motado dos voncunontos. Apresentado om 22 do Junho, fo1 a 11 •J3, 

so, tendo tido segunda leitura om "" 

• 

<:>~ su bUlodt--Em I,rhneira cliscnssão, em ~v, ometti 0 
tido á votação, foi approvado 0 r tou eot 
á mesma commissão, quo o apres~n cussãO• 
27 com parecer para segunda dts 

Poi a imprimir-se, 

. s eot Em se~nnda discussão, por artigO foi a}Y 
1.0 de julho, suhmottido a votação) niss1í0r 
provado o enviado à mesma com~ uojll' 
quo o apresentou para terceira om "" 
lho, indo a imprimir-se. 

ub· Em tet•ccira discussão, a ·,1 do julh0,0~et· mettido á votação, foi approvado e r aprD' 
tido á r.ommissão do rodacção, quo 0 
sontou com redacção final a 7. 

enl 8, l~nt tliscnssão n redncçfio limai, sondO 
submottitla á votação, foi approvad<~ nadO, 
nossa rlata romottldo o pro.Jocto ao 0 
sob n. 47, por olllcio n. 6U. 
. . . • ncç1íOr Fot por aquolla Camara onvtado a sa onsta 
sob n. 71, om 21 do julho, segundo c 
do olllcio n. 20. 

Sml(~ciouaclo 

r.m N. IGI nB 24 n~: JULHo nE IBUG 
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1896 15·1 Autoriza. o presidente do Estado a fa- Do sr. Bernar•les ele l<'aria e outros. 
zer as nocessarias operações de 
credito ou a l:lmpregar os saldos da 
receita para occorrer ás despesas Apresentado em 23 de junho, foi a imprimir-' 
com os estudos e a construcção das se, tendo tido segunda leitura em 25. · 
estradas de ferro que o governo 
está autorizado a t'azor executar. 

En1 tn•imeira cliscussão, a 27, submettido 
á votação, foi approvado e romettido · ás 
com missões de orçamento e obras publicas, 
que o apresentaram para segunda em O de 
julho, indo a imprimir-se. 

Em segmula discussão, em 16, submettido 
á votação, foi approvado o enviado á com-
missão de obras publicas,que o apresentou 
para terceira. em 17, indo a imprimir-se. 

En1 tercoira cliscussão, em 20, suhmettido 
á votação, foi approvado e remettido á com-
missão de redacção,que, obtendo urgencia, 
o apresentou na mesma data com a reda-
cção íinal,que foi a imprimir-se. 

Em cliscussão a I·eclac-;ão final, em 21, 
submettida á votação, foi approvada, sendo 
o projecto remettido ao Senado, sob n. 56, 
por o1Ilcio n. 78, de 23 de julho. 

Em 6 ele ngoi'jto, toi clevolviclo J.)clo Se-
nnclo, por oillcio n. 36, sendo apresentado 
a 8, com a seguinte emenda, que foi a im-
primir-se : · 

Art. 1: Supprimam-se as palavras -o con-
strucçlio das estradas de ferro- ate o final 
do artigo, o accresconto-se depois de- es-
tudos- o seguinte: de estradas de ferro 
autorizados pelas leis ns. 135, 138 e 130, 
de 20 de julho de 1805, com a respectiva 
construcção. 

Ent cliscnssão a. mnencla, em 11, St~bmet
tida, á votação) foi olla approvat.l~, mdo o 
pcojocto á commiss1io 1c reth~cyao, quo. o 
apresentou em 13, assim ret.ltgtdo : 
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154 Autoriza o prosiuente uo Estauo a ta~ A commissi'io uo rouacção uo leisJ~i, 1~oo:0~ 
zer as necessarias oporacõos uo presente lA proposição n. sa., ado é de 
credito ou a emprogP,r os saldos emenda respectiva, vinda do Sen uinte. r~ 

· da receita para occorror ás dei)· parecer quo soja approvada a seg 
pesas com os estudos o a constru~ dacção dada á mesma. cção das estradas do ferro quo o 
governo está autorizauo a fazer executar .. 

Est,,do do Minas O Congresso Lagislativo do -• 
Goraos decreta: 

, d auctori~ Art. I.· Fica o presidente do Esta o 'õeS de 
zado a fazer as nocossarias op~r~ç da r~ 
credito ou a empregar os saluos o!U oS 
coita, para occorror ús desposas c as de 
estudos o construcções (~as ost;:~~ 138 o 
feno auctorizados pelas lors n. "u, . 
139, do 20 do julho do 1895; 

. orn con"' Art. 2.· Rovogam-so)ls disposrções 
trario. 

d 1896· Sala das commissõos, 13 do agosto 0loS de 
-Pinto do Moura, reJator,- Dorl!al't Faria, 

Foi a imprimir-se, 

bJ11ét--l~lll discnssiío a t•ctlac-;ão, om B, St~ndo o 
tida á votação, foi o lia approvada, 1 oJilciO 
projocto á sancção, sob n. 28, por n l:ll d,)ssa data. 

. ol' ConnnunicotÍ-f;e ao Senado no mesmo dra,P 
oiiicro n. 03. 

Snucdonatlo 

r.gr N. 159 lm 20 DE AGOSTO DI: 1800 
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1896 155 Declara quo. o 1lirector da Escol?- Do. sr. João I•io. 
Normal de Ouro Preto percebera . 
a gratificação de 1:200$000 annual- Apresentado em 25 do junho, foi a imprimir-
mente. se e teve segumla leitura em 26. 

Em ln•hneh•a (liscnssão em 22 de julho, 
submettido á votação, foi approvado e re-
mettido á com missão ue instrucção publica, 
que o apresentou para segunda em 24, 
com o seguinte parecer e emenua, que 
foram a imprimir-se : 

A commissão do instrucção publica e de 
parecer que o projecto n. 155 entre em se-
gunda discussão e seja approvado com a 
seguinte emenda: depois de-perceberá-
diga -se: «somente a gratificação de 1:000$, 
alem dos vencimentos de professor.» 

Sala das commissões, 24 de julho de 1896. 
-lPadre João Pio .. - Francisco Bressane.» 

Em segmula tliscnssão, em 28, submcttido 
á votaçrro, foi approvado com a emenda, 
indo em seguida á mesma commissuo e 
tendo feito ueclaraçuo do voto os srs. Raul 
Penido e Nunes Pinheiro. 

Apresentaclo pela commisf;[O com parecer 
para terceira discussi.to, em 4 de agosto, 
foi a imprimir-se. 

l'~NDB DE TERCEIRA DISCUSSÃQ. 

1806 156 Itcvoga os ar·ts. 2. o e 3. o da rcsol.ur;ão Do sr. Sevel'inno tle 11.!ezmule.· 
n. 3, do 19 de maio de 1892, qlle 
alterou o regimento interno da 
Càmara dos Dopu0a<los. Apresentado em 25 de junho, foi a imprnmr-

so; tendo tido segun<la leitura em 26. 

Ent pt•hneil.'a (liscnssão em lO de agosto, 
submetéido á votação, foi àpprovado e rc-
mettido á commiss:'io de policia. 

PBNDB DI~ PARECER PAHA SBGUNDA DISCUSSÃO. 
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18[))! 1571E<tahclooo quo •• juizes o pcomoto~ ho sr, Wcncc"nu nraz c <mh•os. . r·c~ de justiça, que percebem ven- . 

einwnto,.; pelos cofres do Estado . . 
1 

lriJ.lltr· 
· tet·ão 5Q o o sobro as custas quo Apresentado em :2G do junho, fot n 1~1J6 I lhes l'orem contadas, o marca a se tendo tido soguÍtdn leitura on ~ · ., compotcncia dos juizes substitutos ' 

p:tt'l\ O preparo e julgamento das , de juJ]lO, 
l eausas cíveis. I~tn IH'hnci.-a cliscnssão em I.< ·tdO 

0 
re-

suhmottido á votação, foi apptf.~; quo o 
mottido á commissão do ,JUS tçr::' cont o 
apresentou para segunda em lvforant a 
seguinte parecer o emendas, que 
imprimir-se: 

I 

I 
I 
I 

.I 
I 

. . I li . - . . . 'I •inuna ·~ A oommrssao de ,)usttça ctvr o c;,
7 

de JS\JV• 
quo foi presente o projocto n. I? •,. 

80
gun-o do parecer quo o mesmo passo ,t .

18 
se-

da uiscussão o soja approvado com ' 
guintes emendas: 

0u1 Ao art. 2. • Ondo se lô -« a ser pag~~s nll 
sollo »- diga-so: a s~r nrrosad(t ,2~ de 
forma do art. lGU da lot n. IOv, 0 julho do 1804. 

do reis; Ao art. 3. • Onde so lõ: um conto 
diga-se: dous contos do rois. 

i~.n 

Ao art. 4.· Substitua-se pelo soguinto: 

dll o juiz substituto, qu<tndo om dosom.'rY~8 dil 
missão quo lho ó imposta pelo ar 

01 
per· 

loi n. 18, do 28 do novembro do 18 Íot ti· 
cohorá o emolumento do art. 50 da lo 

0
ol· 

lOG, do 24 de julho do 18()4, I>ago ~c es~~o 
Ioctor logo após o ouoorramonto d,t ~·tiJttO . 
do tribunal corl'occional, mediante 0d'0

11 
.. 
1
nto 

do numoro do procollsos julgados t ' a mesma. 

Sala d:ts commissõos, 15 !lo julho do .11~~·' Rihoiro Junqucira. -Goniaga da SJ • 
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l89G 157 Estabelece que os juizes e promoto- Em segmula discn!'>: .. ão, por artigos, em 18, 
res do justiça que .. percebem, ven- l't3cobeu mais a:> seguintes omeHtlas : 
cimento~ "e!os con·es do Est<~do 
terão 50 ",'o sobre as custas que 
lhes forem contadas, o marca a N. 4 
competencia uos juizes substitutos 
para o preparo e julgamento uas . 
causas cíveis. , Depois do art.'' I.· accroscoute-se : 

Paragrapho unico. Gos~ri'ío da. va.ntagcm, tw 
disposto deste artigo, os juizes quó dt~o:p:l
charem os feitos dentro do prazo ostab.:le-
cido no art. 59 da lei n. 7"2, de 27 de julho 
de 1893. · 

Sala das sessões, 18 de jullw do l80fl.-Get.u-
lio de Carvalho. 

N. 5 

Accrescente-se : 

Artigo. Reconhecida. a incompetoncia. do juiz 
que processar o anolamonto ou invontt\rio, 
será o feito remettido ao juiz competente, 
que, acceitando o proeessado, })rosoguirá n() 
feito. 

S. R. Sala. das sessões, 18 do julho do l8!JG. 
- \.Y enceslau Braz. 

N. 6 

Ao art .. 1. · Onde se diz : juizes que percebem 
voncunentos, etc., -diga-so: os juizos tle 
direito, substitutos~o promotores terão otc. 

Sala tias sessões, 18 tle julho do l8Ç)i. -Del-
fim Moreira. 

N. 7 

Ao art. 3.· Supprima-so a palavra- defini-
tivo. 

Sala das sessõoil, 18 do jullto do 1896.- Ca-
millo Soares Filho. 
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e discusção 157 Estabelec~ qu.e os .iuizBs e I>rotnoi;o~ Picou nossa data encerrada a 

ros do JUstrça que percebem von~ adiada a votaç.ão. eimonto, poros ool\>os do I~stndo to- ro-

I 

rão 50 %sobre as oustas quo lhos ., foram •PI,.-
forom oont,das, o marca a oom- Submettido à votação, om -0 •. s sondo 

1 

jl 
poteneia dos juizessu hstitu tos '"' vodos o proj ooto o as om~n ,::, ' quo oO tec 
o.P'?Pneo o iulgamonto <las oausns >nottidos i1 mosm~ eouumF;,,J

0 

pa"' 
"""· aprosontou o P>'oJoclo. roo.,, segundA· 

coira conformo o vonculo eu 

Foi a imprimir~so. 

Ul-Jh6 _ <)'l fora . Eut terceira tlistmssao! a .,M 'momlüS · 
otrorccidus mais as sogumto:> 0 

N. 8 

ccre-. ois-a Ao art. :l.· Depois da palav!'a-CIV 
scontc-se : o adnlinistratrvas. 

O mais como no artigo. 

\V• Sah das sessões, •_23 do julho do ISIJG.-liraz. 

N. u 

Ao :wt. I.· Depois âas palnvras-50 
croscontc~sc : do liquido. 

a c' I_, o, o 

O mais como no artigo. 

a :, < as sossocs, -· S I
' l ,. ')'l llo .).l!lltr> tio !fiiJG. -lluono llrantlão, 

J, 

N. lO 

~ui~ \ t 'l S . I •·ts -c J " o ar ... · . 'upprunam-so as pa av1 • · 
gmncnto; o lllais como ostú. 

·o c otnlt Sala tias scsi\Oos, 2:J do julho rio !RUO.- 1 Joa~ 
do C:tl'Valho.- Fr·anci~co Ht·vssano.-
<tuim Calixto.-~ous:t l\Ioroim. 

\ 
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1896 157 Estabelece que os juizes e promoto- N. 11 
res de justiça que percebem ven-
cimentos pelos l!Ofres do Estado 
terão 50 ofo sobre as custas que Ao art. l.· Supprima-se o paragrapllo unico. lhes forem contadas, e marca a , 
competencia dos juizes substitutos 
para. o preparo e julgamento das SD.la. das sessões, 23 de julho de l89G. _ Ca-
causas cíveis. mrllo Soares Filho. 

N. 12 

Ao art. I.· Em vez de-50 o/o-diga-se : 25 o; o. 
- Raul Penido. 

N. 13 

Ao art. 5. · Supprima-se.-Raul Penido. 

N. 14 

Ao art. 3. · Em voz-de ate o valor de dous 
contos de reis-diga-se : ate o valor de 
1:000$000 (um conto de reis). 

SuJa das sessões, 23 de julho de 189G. -Raul 
Penido. 

N. 15 

Ao art. I.· Depois de-cíveis-diga-se: e ad-
ministrativas. 

Sala das sessões, 23 do julho do l8üG.-Ribeiro 
.Tunqueira. 

Suhmettendo á votnçl'ío, foram approvaclos o 
projecto _e as emendas n~. 8, D. ll o}5, 
sendo reJeitadas as demars e tendo s_rdo 
nominal, a repuorimonto do sr. Canullo 
Soares Filho, a votação da do n. li. 

' 
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-
- quo 

l
r:7 E t ' I · · · · · - lo rodacçao,d·tC· ,) •s aoJo oco quo os .JUizos o promoto- Foi o lll'OJOcto a comrmssao < ·

11

to ro ' 
·' . t' b . 't SO"lll res uo ,Jus 1ça que porco om von- orn 25 o apresentou com , . · . o •

0 

• · 
cimentos pelos cofres do Estado ção íinal quo foi a imprinur-:; · terão 50 % sobro as custas quo ' 
lhes forem oontad~s. o mnren n i 
oompotenc.n dos Jmzes substitutos . .-, ,

1
uo to, 

pnrn o Propnro e julgamento das A eommi.,ão do redaoção do lei\~ ·un>'•., 
oousas oivois. · presento o projeotu n. 157 '"'r quo s~0 omondas respectivas, ú do paro~co datln. tt 

a.pprovada a soguinto rodacça 
mesmo. 

~Jj[!:lg o Congresso Lo~islativo do Fstado do · . 
Goraos decreta : 

t. tu tos .. l l' 't o·suhsi t~ Art. 1. • o~ JUizos to t ll'OI o, ::, · cincoor 
o os prom'otoros do justiça to\ao •trrccad:l; 
por conto do liquido das cus as 'contada 
das I)o]o Estado quo lhos f?r? 11t1 , tivos. 
nos processos civeis o admm1s r,t 

- . , arrcc~ Art. 2. • As custas continuarao a s~l 
11 

JÜ"' 
dadas na forma do art. 16U d:t lot • 
do 24 do .i ulho <lo 18Ul. 

' 'tll' 
• • !'l ~ubstl u· Art. :l. · Silo competentes os JUizo. ·

1
.
1
s c:t • 

tos para o preparo o julgamento l r'~r 1\to 
sas cíveis o administrativas do va 
dons contos do rciis. 

':t dO Art. 4. • RoconlJocHla. a nncom ou 1. · · potoi1°1' ·n-
juiz que proce~snr o urrolamopto, no jtll~ 
vonturio, serão os autos romottidos ossadO, 
compotonto, <1uo, accoitanuo o proc 
prosoguirá no foito. 

dos· Art. 5.· O juiz sub~tituto, qu:;tr~do c~~a pelO 
ompon]w da missão quo lho o unpo~o!Ilbro 
art. ISO da !oi n. 18 do ~8 do no 

0 
nrt· 

do 18U!, porcobol'á o emolumento d 18g.j, 
5U da !oi n. lOG, do 24 do julho d~ccrJ'lV 
pago pelo col!octor logo após o or dhti1•0 
lllon.to do tribunal corroccional, .~~101 ,,:1dos eort1uüo do numero do proco:;;s~l~ .1 1\í'. 
duranto a sossuo do mesmo trthUil• 
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1806 157 Estabelece que os juizes e prometo- Art. 6. • Revogam-se as disposições em con-
res do justiça que percebem von- traria. 
cimentos pelos corres do Estado 
terão 50 °/o sobro as custas que Sala das commissões, 25 de julho de 1806.-
lhos forem contadas, o marca a Pinto de Moura.-Rodrigues Chaves. 
competencia dos juizes substitutos 
para o preparo dos julgamento das 
causas civeis. Ent tliscussão cnt 27 a t•ctlacção :final, 

submettida a votação, foi ella approvada, 
sendo o projecto remettido ao Senado a 
28, com o n. 57 e por oilicio n. 81. 

Ucjeitntlo no Scuntlo em 11 tle agosto, 
como foi communicado r,or oilicio · n. 39, 
do 12. 

1896 l58'Declara nullos os §§ 2.· e 3.· do art. Da conunissão tle canmras nnmiciJUleS. 
I.· da lei n. G do ll de julho de 
1895 e o § 2. · do art. 1. • da lei n. 
13, de 9 de dezembro de 1895, am- AI•rescntatlo em 26 de junho, foi a imprimir-
b:_ts_ promulga~as pela camara mu- se, tendo tido segunda leitura om 27. 
ntc1pal do Alvmopolis. 

Ent t•rhncira tliscussão mn 18 tlcjulllo, 
submettido à votação, foi approvado e re-
mettido á commissão de camaras, que o 
apresentou para segunda, om 20. Foi e im-
primir-se; 

Ent segnntla tliscussão, por artigos, em 22, 
recebeu a seguinte emenda: 

Ao art. I.· aocrescente-se: 

Paracrrapho unico. Exceptuam-se os impos-
tos"lançados sobre vendedor de gallinhas, 
rezes que se abaterem, director, mostre o_u 
gerente do o1licinas, ponnas d'agua o soli-
citador ou procurador do partos. 

Sala das sessões, 22 de jul!IO de 1896. - Ca-
millo Soares Filho. 
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158 Deo]a"' nullos os §§ 2.· o 3.· do art. SuLmottidos ã votação, for')!n 1:f~omo111:; 

I 

· rova.d?S ~ I.· da !oi n. 6 do I! do julho do ~rojecto o a cmouda, quo ora resontou oi 
1895 o o § 2.· do art. 1.· da !oi n. a mesma oouunissão,a q?nl ~sc~ssliO• F 13, de 9 de dezembro de 1895, mn- 23 a rcducção pura torco1ra I. bas promulgadas pela camnra mu- a imprimir-se. 
nicipal do AlvinopoJis. JllOI-

•»"i sub t~ Ent terceira tliscnssão n ,,'"'' '
0 

ro!lle _ 
tido i\ votação, foi approva.:'o 

0 
apro 

tido á. conunissão do rodacçad, i~o tina!, 
sentou, 0111 30, a seguinte ro a ' 
que foi impressa : 

[oi I . ·i quo do A commissão do roducção de OIS, 'nno ó 
prosonto o projecto n. !58 deste a ' 

PArmcm~ 

"'o dada Quo soja approvada a soguinto rodacç.~ ao mosmo. 

do Minas O Congresso Legislativo do Estado Goraos resolvo: 

9. o 3.' Art. I.· São doclarauos nullos os §§. ""r;bo JO 
uo art. 1.· ua lei n. G do I! do,J~ do !.l · 
1805 o § 2. · tio art. 1. · da lo i n. 13, peliL · 
do junho de ~8,05, ambas promul_gadas 
cmnura municipal do Alvinopohs. 

a-Paragrapho unico. Excoptuam-so dosj0~0~es · 
t·agrapi~os os impostos sobro . von °.,nos-
do galhnhas, rozos abatidas, dn·octod'agua 
tre ou gorontos do ollicinas ponnas rteS• 
o solicitadores ou procuradores do pa 

Art. 2.· Rovogam-so as disposições om con~ trnrio, 

Sal~ das connnissiJos, ~lO tio julho do ISOü.-
1 lllto do Moul'a.-Rodriguos Chaves. 
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1896 158 Declara nullos os §§ 2. · e 3. · do art. Em «liscnssão a t•etlacc;ão a 3 (}e agosto, 

1. · da lei n. ü de 11 de julho de · subinettida á votação, foi approvada, sen-
1895 e o§ 2.· do art. 1.· da lei n. do o prQjocto romettido ao Senado, com o 
13, do 9 <le dezembro do 1895, am- n. 65, acompanhado de todos os docu-
bas promulgadas pela camara mu- mentos, por oJilcio n. 84 de 4 do agosto. 
nicipal de Alvinopolis. 

Pelo Senado foi elle enviado â sancção sob 
n. 79, como se vê do officio n. 52, emanado 
daquella camara em 26. 

Sacciuouado 

LEI N. 172 DE 3 DE SETEMBRO DE 1896, 

1896 159 Autoriza o governo a conceder pri- Do sr. João I•io. 
· vilegio a quem mais vantagem 

offorecer, para a construcção, uso Atwesent:uto:em 26 de junho, foi a imprimir-
e goso ~o uma estrada. de forro so, tendo se()'unda leitura em 27. que, partmdo da Saudo ou de ou- " 
tro ponto mais conveniente da E. . . . 
F. Lest? de Minas, vá à cidade de E•~ })rnn.ell':~ «hset~~Sã(~ ~m I· «~e jnllto, 
S. Douungos do Prata. s~lbmet;tlt\o ,t yo~açao, i?l aJlpr:o' ado o en-

VHLdo tt conumssao de VHLçao 1orrea, que o 
apresentou para segunda em 22, indo a im-
primir-se. 

Em segunda «liscussãoem 24, submetti-
do a votação, foi approvado o voltou 
á mesma commissão, quo o apresen~ou 
para terceira em 4 ue agosto, indo im-
primir-se. 

E•n tm·ceira «liS(mssão a 6, submottido á 
votação, foi approvado e rcmettido á com-
missão de redacç1io, quo, om 8, o apresentou 
com o seguinte parecer para rodacção final, 
quo foi a imprimir-se: 

A commissão do redação tle leis, á que foi 
presente o projecto n. 59, desde anno, ê 
do parecer quo seja adoptada, como final, 
a mesma rodacção com que foi elle appro-
vado em terceira discussão. 

Sala das commissões, 8 de agosto do 18~6. 
-Pinto de Moura.-Bornardos de Farw. 

' ! 

· ... , 

Í'' 
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159 Autoriza o governo a ~onccuor pri. Prqjocto n. arecer: 

f rc este P• 15':>, a quo so re o . vilogio a quom mats vantagorn 
orr"'""• pal'a a oonstruoção, uso . . . Estado 
o goso d.o uma estraua uc ferro o con"rosso Logtslatn o do de )!ínas que, partinuo lia Sauue ou do outro Gor~os decreta: 
ponto mais oonvonient. da I<. >'. , ,on· 
Leste de Minas, vá á oidado do S. tod'ado . ' "'' ' 
Domingos do Pl'ata. Art. I.· Pioa o govocno nu:,tia do Jll eon· 

•. ced.or privilegio com A"<H'<l r para a fer· 
quom mais vantagens oll'or~~?~trada do pon-
strucção uso o goso do um.t ''t~ooutro Fe

1
·ro 

ro quo, partindo da Saud1·,?~: .. 
1
da do ·J;tJ~ 

to mais conveniente da ~~. ;.tr na Cl 
do Leste do 1\liuas, vá tormu ' 
dos. Domingos do Prata. 

se e-
. 'I rrio nfiO .~ Je Para"t'nflho unico. O priVI 0 "' tia sol• de 

o • t '1 n•tran ')llÜ dora lo trtn a anuo:; o ' '"'\ 
1 

wa:>:I 
G o/" ao anno soht•o o capt a 
40:000~000 por kilometro. 

coll' . . ·ões otll Art. 2. • Revogam-se as lhspostç trario. 

sttb· 
Ul }0, JO O Em cliscnssiio C!llse }mrccer c. tio soJI 60, 

mottido á votação, foi approv.tlll '
0 

n. 
projocLo enviado ao Senado costo 
}lor ot'ticio n. UI do 12 do ago .' 

tcJil' 
S ele se 'JJIO ))c\'olviclo I•clo Scuaclo cut · e 1no~ l1' 

l•ro, por ofllcio n. GG, foi ll?88 os otll0ri, dia apt•osontauo com as sogumt ' inlP 
das llaquol!tt camara, quo foram a lllil'-S') : 

Ao art. I.· nu dito ·so : 

S DO' Onuo so diz-partindo da Sauuo ':á 1'~ tl:{S<t~-
lllingos do Pt·ata, rliga-so-part~ndo pratll; 
d? o passanuo Jlot· :-; .. llornmgo~ ·anh11 ~1o va ontt•oncm·-so na !ruga do l or; 

011
to CJ 

ltabira do Matto Dentro ou no Jl 
fór julgadomais convonionto. 
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159 Autoriza o governo a conc~der pri- ;~." 

vilcgio a quem mais vantagem, 
l89G 

o!l"ereccr, par-a a construcçfio, uso Ad<.lite-se 
e goso do uma estrada de ferro i 
que, partindo da Saude ou de outro Art. ;;!. • Fica o governo auctorisado a mau-
ponto mais conveniente da E. F. dar construir, por conta do Estado, o ro-
Los to de Mina< vá à cidade de S. ferido t!'echo, caso a Companhia Loopol-
Domingos do Prata. dina, ou outra empres< quo se organisar, 

n11o o levo a eíl"eito, podendo para esse 
fim applicar as disposiç'ões dos arts. 3.· e 
4. · da lei n. G4 de 24 do julho de 189:1. 

3.o 

Passo a 3. · o art. 2. ·. 

E1n cliscussão as mncutlas a 10, postas a 
votos, foi appl'ovada a de n. 1, sendo re-
jeitada a de n. 2 e ficando prqjudicadá a 
de 3; pelo que nossa mesma data voltou 
ao Senado o projecto com al'l respocitvas 
emendas, por officio n. 130. 

A 12 ele scte~nbro ((•i ele novo devolviclo, 
pelo Senado, por oí'ficio n. 81, visto ter 
sido alli confirmada a votação anterior ; 
pelo que entraram om nova, discussão, a 
15, as emendas ns. 2 e 3, quo foram appro-
vadas por ;~p na camara, sondo por isso 
enviado o projecto á commissão de redac-
ç'io o tendo feito declaração do voto o sr. 
Juscelino Barbosa. 

En1 H.~ t'oi at,rescntmla, cliscntida c 
aJ•t•rovncln a rcclacção Jiunl, para a qual 
houve dispensa do impressão o interstício, 
om vista do urgencia. 

Foi remettido á sancção sob n. 50, por of!l-, 
cio n. 171 dessa data, o que foi communi-
eado ao Senado por o!licio n. 14,1. 

Snuccionado 

LEI N. 103 DE 18 DE Sio:TimniW DD 1896. 
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outros, 160 ReVoga o art. Z7 da !oi n. 18 do 28 Do sr. Getulio de Carvalho e imi<· 
do novembro de IBili, quo manda . 'oi , im~,' 
Oca, orn disponibili<lado o juiz <tue Ap'C'Cnlndo em 27 do Jtmh

1

o,i u·n em ,o. 
não aceitar a remoção por accesso se, tendo tido segunda 

01 
l • 

o eleva a 15 o numero tio juizos a ·ut~o, 
que so refere o art. 26 da cit. loi 

1 

o do Je re· 
n. 18. Eon J<rhnet.,, <liscnssou~ . >p,oVO• 

0 
o - ctn · .1 0 suLmottido á votação, tol UJustiça, q~inl· 

mottido á connnissfio do l 
97 

indO ' 
apresentou para segunda em - ' 
drimir-Re. "to, 

n"'O"' l~an sc~nutll\ discnssao cnt I •dJdO ;1 P _ , O tlC "' a.Jtl• 
Jicou olla adiada, vor haver IJC 
Vt·a o sr. João Pio. 

tro· foi-lhe ~nte Continuantlo a discussão on~_ll,,0 0 
segui dO 

rocitlo pelo sr. Porroim 'I 1~10~ tican 
substitutivo, quo foi a impnmu·-so, 
a discussão adiada : 

Minai O Congresso Legislativo do Estado do 
Geracs decreta : ·ui· . 

•or os J Jl" Art. J.o O governo poderá rem?> Jtos, qttt1
11

• 
zos tlo dit•oito o os JUizos suhstltlllll j)ICO\. 
do ?St?s n1agistraJos so ~or!l:n:<,cionad0õ; I><tt1vors com os sous ,)Ul'JSlllc. ost<t.f:t. 
mas, P<ll'<t que :'lo possa oll'eciua~ uor c1d~. · 
n~_oçílo, sor·á noccssario quo qu:~~Cauo nP[r;J. 
dao ou o Procurador Gora! tlo Ls ,, con 

10 sento denuncias ou roprcsoutaçfc:>neiaÇ'J)-
ostos lllagi;;trados ao Tribunal .. \.'\. a co 
o a -este tribunal cumpre Yol'JJJC,t · 
Vonioncia do taos romoçõos. 

J)lll TJ'ilitl .• I>aragrapho unico. Vor·ilicando o , ·tcctiS.'~. 
da ltolação serem procot!on tos ns l 'mag!

0

r 
çõos, }lodora o governo romovo,1.', cs1iJJ0!'

1
11

r 
tr·ado pal'a comarca do entranr_:1•1 •

1
ccoit' 

ou ogual o neste caso o qu<; !l<.tO. <Ío. 
a remoção 11cará om disporulnluJ,t 

· cal~' A t , , , , , ())Jl .,r• · ..!.~ Itovogmn-w as 1li:-;110~Iço 1,~ tra1·io. 

Sala das scssl0~ I I do agosto 1!0 ForJ•eira 1'inoc~. JSIJ0. ..... 
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1896 160 Revoga o art. 27 da lei n. 18 do 28 Em cliscnssão, a 13, a preferencia entre o 
do novembro de 1891, que. manda projecto e o substitutivo, foi este retirado 
ficar om disponibilidade o JUiz que por seu autor, continuando por isso om 
não aceitar a remoçU:o por accesso segunda discussão o proiecto primitivo, 
e eleva a 15 o numero de juizes a conjunctamente com a seguinte emenda, 
quo se refere o art. 26 da c-it. lei otrcrecida no dia lO : 

1896 

n. 18. 

Substitua-se o art. I.· pelo seguinte : 

Ficam 'revogados os arts. 27 e 28 da lei n. 
18 de 28 de novembro de 1891, que facul-
tam ao juiz accoitar ou não o ~wcesso. 

Sala Idas sessões, lO de agosto de 1896. :.._ 
Getulio de Carvalho. 

Em virtude de re<1uerimento do sr. Getulio 
de Carv::tlho, approvado na sessão do 13 
foi o projecto á commissão de constituiçã~ 
e legislação, a qual, em ~2, apresentou seu 
parecer .Julgando podia continuar a discus-
são do projecto, por não ser olle inconsti-
tucional. Foi a imprimir-se. 

PENDE DE SEGUNDA DISCUSSÃO. 

lGl Declara quo o empregado encarrega- Da conunissão ele 1,olicia. 
do do resumo dos debates da Ca-
mara dos Deputados terá uma gra- Apresentado em 30 de junho, foi a imprimir-
tificação de 100$ mensacs durante se, tendo tido segunda leitura em t.o de 
as sessões ordinarias e oxtraordi- julho. 
narias. 

::; c. -l;i 

Eut IH"imeira cliseussãc•, a 2 do julho, 
;;ubmottido à votação, foi approvatlo e en-
viado á commi~são do policia, quo o apre-
sentou para segunda, em 18, com o se-
guinte parecer e emendas : 

A commissão do policia ó tio pn,rocer que o 
projocto n. IGI, approvado om primoim 
discussão, soja suhmettido á segunda com 
as seguintes emendas : 
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N. I 
lôl Declara que o empregado encarrega-

do do rosumo dos debates da Ca-
n~ara ~os Deputados terá uma gra-
üficaçao do 1003 monsaos durante Substitua-so 
as sessões ordinurias o extraordi-narias, o art. 1 .• pelo seguinte : 

jJ)ciJI 
. . ra o o "t'<l' Art. l. · Fica rcstabelocHla, p.t b·ttos, a" d<l 

oncarrorrado tlo resumo dos de 'n~t<tnto ·u· 
titlcaçã3 mensal do IOO_§;OOO, ~o d.o S JoJ 
taholla anncxa á rosoluçao n. '1' 
lho do l8ü:l. 

'j;t Jtl' . rcohtl '. , o § I.· Essa gratilicação som P~rdinart<t~ uo 
ranto o pori?do das scssõ.os dia ont ~is· 
cxtraordinartas, a comcc;m, do,, ·osso LO, 
so installou este anno o con.,r 
!ativo .Mineiro. 

o f· 
. t dosso tos § 3.·. Nos ilnpcdimontos ou iul as lo tJcb<l

0
!;l 

ílctnJ, ser;'~ o serviço do rosmno. l n·tdO P .
3 executado llülo omrn•orrado do~tg c'.r·ctM1 ' 

"' I ·t se mesa . ou !Jor pessoa oxtran ~<t ' : 
para tsso contrnctada poltt mos.t. 

N ') . "' 
Su:pprima-se o art. 2. •• 

. tlt!IllO' Supprima-so o art. :l. ·, altorando·S0 ,t rac;ão do 4.· 

JS0Ô·,.... Sala das connniss5os IH do julho douoirl.i· 
Ribeiro do Olivoit·a'.- Ribeiro JntHI 

J]!:li' ·~ , 'cclJOll ..... n, se;;nuctn dis•mssi\o, a 21, I c 
ns seguintes omondas : 
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l80G 161 Declara quo o empregado encarrega- N. 4 
do do resumo dos debates úa Ca-
mara dos Deputados terá uma gra-
tificação do IOOS monsaos durante Artigo additivo. Os funccionarios dn, secre-
as sessões ordinarias o oxtraordi- taria da Camara percoborào os vencimon-
narias. tos da, tabolla junta. 

1 director •... ;, ....••..........•.. 
l sub-director ....... : . ..••...... 
4 o1Ilciaos, a 4:200,~ ............. .. 
2 amanuonses, a 1:800,~ ......... . 
l porteiro ...................... . 
2 contínuos, a l :250,~: .•.......... 
2 serventes, a ~J50,~ ............ .. 

6:000$000 
5:500$000 

16:800$000 
3:600$000 
l:G00$000 
2:500$000 
1:000$000 

Sala das sessões, 21 do julho do 1806.-Gotu-
lio do Carvalho.- Rodrigues Chaves. - C. 
Prates.-Ignacio Murta.-1\Ianoel da Silva. 

N. 5 

SUll-BMENDA A' EMENDA N.:l DA CO!II!IUSSÃO 

Ao § 3. · « in-fine » accrosconte-so : 

. . . • e neste caso o actual encarregado pas-
sará a exercer nn, secretaria as outras fun-
cções constantes do art. G do regulamento 
vigente, com a denominação de o1Ilcial en-
carregado do expediente o com os venci-
mentos quo actualmente percebo. 

Sala das sossõos, 2l do julho de 1806.-Go-
tulio de Carvalho. 

Encerrada a discussão o submettidos á vo-
tação, foram approvados o pr~jecto e as 
emendas, as quaes voltaram á commissão 
de policia. 

Esta apresentou, om 3 de agosto, a rodacção 
para terceira discussão, conforme o que 
foi vencido em segunda. Foi a imprimir-se. 
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I 

"lavras Supprima-so no § 3. · do art. l. · as pu ' 
-desde o nesse caso ate percebo. 

Sala das sessões, 7 do agosto do 1896.-Padro João Pio. 

N. 2 

Supprhna-se na:tabolla um ollicial o, om Jogar 
uo quatro, diga-so-tres. 

pn,-Sala das sossões, 7 do agosto do 1896.- ' dre João Pio. 

N. 3 

Substitua-se a tahoUa pela seguinto: 

Os omp~egados d~t secretaria da Camara Pt~= 
ceboruo desde Ja os vencimontos dosta ' bolla. 

Diroctor· .........•••.•.....•• 
SulJ-diroctor. . . . • . . . . . . · 
OJiiciai oncarrogado do ~~p~ti,i~ri: 

to o resumo dos dobatos 
01Iicial arollivista. · .. • · • 
Mais 2 otnciaos a a:'7oo$ooo:::::: 
Dous amanuonsos a ')·ooo;ooo 
Porteiro . . . . -· "' • · '. 
Dous continu~; ·~ '1:35o:sooo::::: 
Dous serventes a l:050.i)OOO .••• 

g~~~~~~~~ 
1 3oo~ooo 
~~3oo3ooo 
7:400$000 
4:000$00g 
1:800$00 
2:700.;00° 
2:100$00° 

37 :7(Jo$0Õo 
Sal~ das so.ssõos, 7 do agosto do 1896.-Agos-

hnho Josó Poroira.-Riboiro ,Junquoira. 
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1896 161 Declara que o empregado oncarro- Encerrada a discussão e procodélldo-se á vo-

gado do resumo dos debates da Ca- tação, foi approvado o projocto com as 
rnara dos Deputados terá uma gra- emendas ns. I o 3, sendo retirada por seu 
titicação de 1008000 mensaos du- auctor a de n. 2 c sendo em seguida en-
ranto as sessões ordinarias e ex- viado á com missão do redacção. . 
traordinarias. 

Esta apresentou, a 8, a seguinte redacção 
final, que foi a imprimir-se: 

A commissão do reuacçl:to, à qual foi pro-
sente o pr~jecto n. 161, approvado com 
emendas em terceira discussão, e de pa-
recor quo soja approvada a seguinte re-
dacção final : 

A Camara dos Deputado~ do Estado de Minas 
Gentes resolve : 

Art. 1. · Ficar estalÍelocida para o ollicial en-
carregado do resumo dos debates a grati-
ficaçilo mensal do lOO,BOOO, constante da, ta-
bella annoxa á resoluçl:to n. 5, de 8 de ju-
lho do 1893. 

§ l. · Essa gratiflcaçl:to será percebida du-
rante o período das sessões ordinarias e 
oxtraordinarias, a começar do dht em que 
sa installou este anno o Congresso Legis-
lativo Mineiro. 

§ 2. · Nas sessões em que houver debates pro-
longados podorà osso otlicial ser dispensado 
de outros trabalhos <la secretaria, a juizo 
d.a mesa. 

§ :l. · Nos impodimontos ou faltas d.esse offi-
cial, será o serviço de resumo do debates · 
executado pelo empregado designado pela 
mesa ou por pessoa estranha á secretaria, 
para isso contractada por ella. 

Art. 2. · Os empregados da secretaria da Ca-
mara percel!orilo, desde ja, os vencimentos 
da tabella JUnta. 
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lôl Declara que o empregáuo encarro- Art. 3.· Revogam-se as disposições om c 
on~ godo do rosumo dos debates da Cu- lrut·io. 

6 
ma,. dos Deputados tol'á uma g<a- to do !89 · 
tificação de 100$000 monsaes du- Sala das commissõos, 8 do adg~s do Faria. 
ranto as sessões oruinarias e ox- -Pinto do 1\Ioura.-Ilornar os traordinarias. 

TA!JBLLA A <)O QUE SI<: REPmm O ART • ...,. 

U1n diroctor ....•.....••..•. · · · 
Um snh-diroctor .......•.... · · • 
Um ofllcial oi1earrogado do ox-

podionto e resumo dos debates. 
Um o1llcial archivista ......... 
Dous officiaos a. 3:700~000 ••• • • 
Dous amanuonsos n 2:000$000 .• 
U1n porteiro ................... · 
Dous continuos a 1 :350.BOOO ••••• 
Dons serventes a 1:050$000 •••.• 

~·800$ooo 
~:300~000 ;), 

4:3oo;ooo 
1·3· 0030°0 '. ooo 7•400J o 
,úoo8~~0 1·800.) o 
;úoo30~0 <>·100,;0 "',:_ __ õ 

37:700,00 

Sala das commissõos, 8 llo agosto do .~ 806.
Pinto de Moura.-Bornardes de FarJ,t. 

· : otaçfío, 'Ent tliscu~o;süo, a 10, suhmottJda ·• v a 1110s~ foi approvada a redacçu.o, sondo noss, roso· 
ma data publicado o projecto como 
lução da casa, sob n. 8. 

RESOLUÇÃ.O N. 8, Dg lO Dg AGOSTO DE 18°Ô 

1806 162 Crõa uma escola do insll'Ucção pt•i- bo or. Severiono ole ltesendo. maria para o se:x:o masculino em 
Rossaoa, no distrietQ do lbituruua, . . •-se, 
municipio do S. João d 'El-!<oy. A p<esent~do om 30 do junho, foi a imprlll! '\J

10

, 

I I 

tendo tido segunda leitura om I, o do J~1 
'Ent I,riutcirn discussão, a 2 do julho, Sl~~ 

mottido á votação, foi approvado o roll!ca 
tido á commissão do instrueçfí.o publl '>5' 
9uo o np~os?ntou par<t segunda om w ' lllllo Illlpl'lllllr-so. 

J'tl'a gm 11 do agosto, voltou á commissrro, I \·t~ 
SOl' l'Ofunuido, a l'CqUOl'illlonto do Sl'. Jgr' I cio Murta. 
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1

Concctle ao citlatli:ío Severino Ferrei- Da commissão de rct,resentnções, reque-
ra Mondes Badau, l.o tabcllilio tla ••imentos e l,etições. 
comarca do Patrocínio, :l annos do 
licença para tl'atar do sua saudo. · 

Aprcscnt~do em }o de julho, foi aimpril~til'-se, 
tendo t1do segunda leitura. em 2 de J ullw. 

1~111 t,rinteira tliscussão, a il, submottido á 
vota!;lio, foi approvado c romcttido à mos-
ma commissão, quo o apresentou para se-
gunda em G. 

En1 scguntla discussão, a 8, recebeu a se-
guinte emenda: 

Depois das palavras- tratar de sua sautle, 
accrcsconte-se: e de dous annos, para igual 
1im, ao 2. 0 tabellião da comarca do Saharà, 
capitão Silvorio Augusto do Lima. 

Sala das sessões, 8 do julho de l89G.-Juvc-
nal Pcnna. 

Submcttidos á votação, foram approvados o 
projccto o a emenda, que foram enviados 
à mesma commissão. 

Esta apresentou, om:9, para terceira discus-
são, a rodacção feita eonformo o vencido 
om segunda o quo foi a illliH'imir-so. 

En1 terceira tliscnssão, a 11, submottido á 
votação, foi approvado o enviado a com-
missão do rodacção quo, no dia 13, apre-
sentou a seguinte rodacção final, que foi a 
imprimir-se: 

A commissi:ío de rodacção do leis, á quo foi 
J_Jrcsento o projocto n. lG3 deste anuo, 
o do 

PAIUWEit 

Quo seja approvada a seguinte rodacção uada 
ao mosmo: 

! 
I 
I, 
l 
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163 Concede ao cidadão Severino Forrei- o Congresso Legislativo do · s a l·nas E t do de l\ I ' ra Mendes Iladau, I.· tabollião da Geraes do c rota : 
"omnrea de Patro,inio, 3 annos de . do 
lioonça para tratar desua saudo. . . .• E hdo audor•~'os 

Art. 1. · Ftca o govorn~ uo, 8. ' as : de r _ 
· a conceder as sogumtos hco~Iç cidadM ?e 

annos para ~ratar do sa~d~ ,tO o taboll!i'LO 
verincr I<'errotra Monuc~ ~ad,m, \ous anno~ 
da comarca do Patrocm.w; ~c ~ilvorio .AU 
para o mesmo fim ao c1dadao arca dtl 
gusto uo Lima, tabollião ua com 
~abará. 

olll con-Art. 2. · Revogam-se as disposições trario. 

Sala uas sessões, Ia do .Julho do 1896· . -Pinto 
de Moura.-Carlindo Pinto. 

. : votaçãO. J·~m! cliscnssiio a 15, submot~1d~ ,t·omettidO. 
foi approvaua, sondo o pro.Jcc 1~ !0 

n 76, 
ao Senauo, sob n. 5~, por ot c1 • ue lU. 

sob Foi -remettiuo á sancção pelo Senado
1
ú

111
u-

n. 75, em 13 ue agosto, segundo a co 
nicaÇão feita por officio n. 41. 

Snucciounclo 

Llli N. 158 Dll 19 DI~ AGOSTO ng 18913. 

.I . 
1896 164 Estab~leoo. q~o no lnt,rnato do Gym- llo sr. >Ion<Ies l"hnonl.ol. nas10 1Uine1ro POderão matricular-

I 

se, oomo extornos, alumnoe do 5. • . >ir-
anuo.""' diant,, SOndo as-taxa, do Apresentado em l,o do julho, foi a hnpnn 
matrwula o de "xnmo ns, """""' so, t"ndo tido sogmi•Ja loitum om e. do Externato. • 

I~nt llrhneirn clisenssão, om 4, suhmt9\~dg 
a votação, foi approva1lo o romot H o 
connnissão ue instrucção publica, .rttl~ ~t 
!J-Pre~on_ton para segunda em lO, UH unprlmir-se. 



121 

TRANSUMPTO ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

1890 164 Estabelece quo no Internato do Gym- Em scgumla discussão, em 13, submettido 
nasio Mineiro poderão matricular- á votaç:to, foi approvado e enviado á mos-
se, como externos, alumnos do 5. · ma commissão, que o apresentou para ter-
anuo om diante, sondo as taxas de ceira em 16, indo ·a imprimir-se. 
matricula e de exame as mesmas 
do Externato. 

S. C -lG 

Em terceira tliscussão, em 21, submettido 
á votação, foi approvado e remettido á 
commissão de redacção, que, em 25,. apre-
sentou o seguinte parecer e redacção final, 
quo foram a imprimir-se : 

A commissão de redacção de leis, a que foi 
presente o projecto n. 164, deste anno, é 
de parecer que seja adaptada como final a 
mesma redacção com que foi approvado 
em terceira, discussão. 

Saia das commissões, 25 de julho de l8!.J5.-
Pinto de Moura._:Rodrigues Chaves. 

PROJECTO A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Geraes decreta : 

Art. l. · No Internato do Gymnasio Mineiro 
poderão matricular-se como externos alu-
mnos do quinto anno em doante. 

Paragrapho unico. As taxas de matricula o 
de exame serão as mesmas do externato. 

Art. 2." 'Revogam-se as disposições em con-
trario: 

Em tliscussiío, em 27, a redacção, Í'oi ella 
approvada, sendo o projecto t'omettido ao 
Senado com o n. 58, por oJiicio n. 81, 
de 28. 

Em 20 de agosto, foi devolvido pelo Senado 
com as seguintes emendas, apresentadas 
em 31, quo !'oram a imprimir-se: 
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·1896 164 Estabelece quo no Internato do Gym- N. 1 

nasio Mineiro poderão matricular-
se, como externos, alumnos do 5. · Accrescente-so: 
anuo om diante, sendo as taxasde . .

1 

ui-
matricula o de exumo as mesmas Artigo Haverá no Gymnasio l\IineH'O, 

11
' nd·t lo E t n t 

. . . .J t lll'l. se cru ' t 'x: e r a o. tuna qumzona ue agos o, u ' : '':'onr·o-
epoca do exames pam os alumno~. 1 s:us-
vados na primoil'a ou que por motiVO~ a 
titlcado não tenham podido prestai-os esse tempo. 

N. 2 

· • torhs de Arhgo. O alumno approvado nas ma .' star 
um anuo o quo so propuzor a ,P,1? oi-o 
exames das do anuo seguinte podora Jazme-
na segunda epoca, si assim o roquorot' 
diante uttestados do habilitação. 

N. 8 

Artigo. Pica elevado a 20 o numero do ai~= 
mnos pobres admittidos no intornat!>, 00

41
, 

for•me o disposto no art. 107 da ler n. 

N. 4 

Artigo. Os paos do fmnilia, tutores ou odu-
cadoros terão abatimento do 20 por conto, 
si tiverem matriculados no internato dons 
ou mais alumnos. 

N. 5 

Artigo. Esta lei entrará om execução desde 
a data do sua publicaçiio. 

Paço da Camara dos Sonadores do Estado do 
Minas Goraos, om Ouro Preto, ~W do ago~J~ 
uo l80G.-.:nr. Prancisco Silviano do AI moi .' 
Brandão, prosiuonto.-Dr .. Joaquim AntOI! 1,? 
llu~ra, I.· secretario.- Francisco Fol'l'011 '1 Alvos. 
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JQ,l EstaboloJo qno no Internato do Gym- Em tliscnssão estas emcmlas, em 2 de 
nasio Mineiro poderão matricular- setembro, submettidas à votação, foram 
se, como externos, a! um nos do 5. · approvadas e enviadas com o projecto á 
armo em diante, sondo as taxas do commissão do redacção, que, no dia 4, o 
matricula o do exame as mesmas o!l'crecou com a seguinte redacç:lo 1inal, 
do Externato. quo foi a imprimir-se : 

A commissrro de redacção do leis, a que foi 
presente· o projecto n. lG4, deste nnno, e 
emendas vindas do Senado, ó de parecer 
quo seja adaptada e approvada como final 
a seguinte redacção dada ao mesmo. · 

O Congresso Legislativo do Estado de l\linas 
Geraes decreta: 

Art. I.· No internato do Gymnasio Mineiro 
poder:lo matricular-se como externos alu-
nmos do quinto amw em deanto. 

Paragrapho unico. As taxas de matricula e 
de exame serão as mesmas do externato. 

Art. 2. · Haverá no Gymnasio l\Iin0iro, na ul-
tima quinzena do agosto, uma segunda 
cpoca de exames para os alumnos reprova-
dos ou quo por motivo justificado não os 
tenham podido prestar na primeira. 

Art. 3. · O alumno approvado nas ma terias de 
um anno o que quizer prestar exames das 
do anuo seguinte poderá fazol-o na segunda 
opoca, si assim o requerer ,mediante attcs-
tados do lmbilitação. 

Art. 4. · Fica elevado a 20 o numero de alu-
nmos pobres admtttidos no internato, con-
forme o disposto no art. 107 da lei mineira 
n.41. 

Art. 5. · Os paes de famiiia, tutores ou educa-
dores terão abatimento do 20 por cento, 
si matricularem no internato dons ou mais 
alumnos. 
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. ..· cução desde 164 Estabo!eoo que no Internato Uo Gy1u- Art. 6.· Esta !e< onti•n!• em oxo . 
na si o Mineiro poderão matricular- a data de sua publicação· se, como externos, alumnos do 5. · 
anuo. om diante, sonUo as tllllas Ue . . m con-
matrlCula e de exame as mesmas Art. 7. • Revogam-se as disposições 

0 do externato. trario. 

do 1896. Sala das commissõos, 4 do sotombr? . 
-Pinto do l\Ioura.-Rodriguos Chaves. 

. tt'd : votação, . Eut tUscm.;são, a 5, subme 1 a 't ntada, 
foi approvada a rodacção apros~o coill 
sondo o projecto romottido á sar1c~a mbro. 
o n. 37, por ofilcio n. 150, do 8 do se e 

n . 11 123 Communicou-se ao Senado por oi cw · dessa data. 

Saucciomulo 

LEI }f, 177 DE 9 DB SETrmnrto DE 1896. 

1896 165 Converto om escola mixta a Uo soxo no sr. >Ien.tcs Pimentel. feminino existente om «Mostro do 
Campo», districto do J>iranga, e . ir-
tranMor<i para !<S, J oaé ,>> s uburbio A pceaontado ~m 1. • Uo j ui h o .. foi n hn f"'m 
da Cillado do Pmcnga, a escola do so, ton<lo tido segunda leitura om 2. 

I 

sexo masculino existente no «.i'Yios-
tce Uo Campoo, dialricto Ues,. ci- · 

dllde. . ""' [>rtu,.,;•a disen'Não, a 7, anbmo!tido; 

I 

v~tação, foi approvado o romottido a co~e
Itllssão do instrucção publica, quo o. ap i~ 
so?tou para segunda om ~~5, indo a unpr IUir-so. 

d Sl'• Eut li .do agosto, a roquorimonto o ' ·a 
Ignac10 Murta, voltou á commissflo par sor rorunuido. 

L 
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lôG Crêa t!ma cadeira do instrucção pri- Do sr. Cal'neii•o «lc Uczemlc. 
marw. para o sexo masculino nos 
«:·\lfes,» povoado do districto da 
crdado. Ja Christina, e _out:a om Apresent~do em 1· de jullto,f'oi a imprimir-se, 
«S~haru, povoado do drstrrcto de tendo trdo segunda leitura em 2. 
ltaJubá. · 

Em I•riJneira tliscnssão, em 7, submettido 
á votaçrro, foi approvado e remettido á 
commissrro de instrucçuo publica, quo o 
apresentou para segunda em 25. 

Em 11 de agosto, a requerimento do sr. 
Ignacio 1\Iurta, voltou á commissão para 
ser refundido. 

167 Crôa duas aulas mixtas · ruraes de no sl' .. Joaquim Calixto. 
instrucção primaria, uma no buir-
ro da «Fortaleza» o outra no da 
«Piumlly», ambos do districto do Apresentado em 1° do julho, foi a imprimir-se,. 
Ctünpo Grande, município do Tres tendo tido segunda Ieitum em 2. 
Pontas. 

Em tn•imeira «liscnssão, om ;~I, submetti-
do á votaçuo, foi approvado e romettido à 
commissão do instrucçuo publica, que o 
apresentou para. segundtt em 25. 

Em 11 do agosto, a requerimento do sr. 
Ign:wio Murt:t, voltou á commissão para 
ser refunllido. 

1G8 Crôa um gymnasio om Diamantina no SI'• .João l'io. 
o outro om Pouso Alegre, suppri- . 
mindo as escolas normaos do Cam- Apresentado om lo do julho,í'oí a imprimir-se, ' 
panha, Cat:wunzos, Januaria, Dia- tenllo tido segunda loitum om 2. 
mantina, Po~1so Alegro o S. João d'El-Roy. Em t•rimcira cliscnssão, a 13, 16 o 17, 

submettillo á votaçuo, foi approvallo o rc-
mettido à commissfío do instrucçuo pu-
blica, tendo sillo apresentada <t seguinte 
doclaraçfío de voto : 

i 
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. Jrojocto 1GB c,,, um gynm"'io om Diamantina Declammos <]no votamo~ oonu·a o l,;mindo 
o outro em Pouso Alegro, suppri- n. IG8, creando gymnasws e supp 
mindo as escolas normaes do Catn- escolas normaos. panh~, Cataguazes, Januaria, Dia-
mantma, Pouso Alegro e S. João . SDG. -
U'E!-Roy. Sala Uas sossõos, 17 Uo JUlho do I c"'·Un-

Forroira Tinoco.-Juvenal Ponna.- ;rnino 
do Pinto.-Duarto da Fonseca.-. Sat~ Cha-
Dantas.-souza Moreira.- Rodriguo, vr. 
vos.-c. Pratos.- Alberto. Furtado.,;nue. 
Coelho do Moura.- Sevcrwno do Rc" 

Em IO_.do agosto, foi aprosonta~o par~t ~0f0~,11~ da discussão C OU\ o sogum to p,u 0 
emendas, quo foram a imprimir-se. 

11 . ·t que A connnissão <lo instrucção pu J tca, '. nno 
foi prosou te o projocto n. IG8, dest~ a ind~ 
croando <l.ous gy1Ímasios o supprll~ quo 
diversas escolas normaos, o do par~co ssãO 
soja ollo submottido ú, segunda <l.Jscu 
com as soguintes omon<las : 

N. 1 

Ao art: I. o accresconto-so -« in-tino »: - s~ 
aupprirnidas as escolas normacs de pou 
Alegro o Diamantina. 

N <) . ~ 
Supprhna-so o art. 2.o, 

') . Transformem-se os §§ I,n o 2.o <lo art. "'' om ar'tigos. 

N. 3. 
Substitua-se o art. :l. · pelo soguinto : 

Artigo. Só se tornará otroctivn a supprds~ 
são d.as os colas do quo tratn o urt. l. · 0~ 
pois do installados os gymuasios a quo 8 refere o mesmo artigo. 

Sala das sossõos, lO do agosto <lo 18\JG. - F' 
Brossano.-Patlt'o João Pio vencido. 

' 

! 

i 
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l58 Crea um gymnasio em Diamantina Em segmula (liScl•ssão, 1wr artigos, em. 
o ~mtro em Pouso Alegre, suppri- 12, 1icou ella adiada a requerimento do sr. 
nundo as escolas normaes do Cam- Delfim Moreira. 
panha, Cataguazos, Januaria, Dia-
mantina, Pouso o Alegre e S. Jorro 
d'El-Roy. Continuando a 20 a discussão, submettidos á 

votação, foram approvados as emendas e-
o projecto o remettidos á mesma commis-· 
são, que o apresentou para terceira om 22,. 
indo a imprimir-se. 

Em tu·ceira (liscussão, a 28, submettido-
à 'otação, foi approvado e enviado á com-
missão de rodacçiio que, om 29, o apresen-
tou com o seguinte parecer para redacção-
final, que foi a imprimir-se. 

A commissão do rodacção do leis, a quo foi 
presente o projocto n. 168, deste anno, ó· 
de parecer que sqja adaptada, como iinal,. 
a mesma redacção com quo foi ollo appro-
vado em terceira discussão. 

Sala das çommissões, 29 do agosto de 18!Jü~ 
Pinto do 1\foura.-Rodrigues Chaves. 

PROJECTO A QUE SE REFBRE O PAitECER SUPRA 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Geraes decrottt : 

Art. I.· Ficam croados dous gymnasios com 
sedo - um em Diamantina o outro om 
Pouso Alegre, o supprimidas as escolas 
normaos existentes nossas cidades. 

Paragrapho unico. Estos gymnasios reger" 
se-hão pelo regulamento do internato do. 
gymnasio mineiro. 

Art. 2. · Os professores das escolas normaes 
supprimidas continuarão a receber orde-
nado simples, ató flUO s~jam aproveitados-
para cadeiras vagas em escolas normac& 
ou para escolas de instrucção primaria, 
perdendo, no caso do recusa, ossos orde-
nados. 

j· 

,, ,,. 

I 
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I 
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1896 168 C'êa um gymnasio em Diamantina Art. 3. · As primel,ns nomeações d~ 1~!~i: / e .outro em Pouso Alegre, suppri- e prof~ssores pará estes gym~~tsJO ouendo 

mmuo as escolas normaes de Cam- feitas mdependento de concurso, ~·no os 
panba, Cataguazes, Januaria, Dia- ser aproveitados, a juizo do g,ov? suppri-
mantJna, Pouso Alegre e S. João professores das escolas norm.ws 

18\)6 

d'El-Rey. midas. · 

. res-Art. <1. • Só so tornará otroctrva a st~i.ita o 
são das escolas norrnaos do que nnasioS 
art. I.· depois do installados. os gyr 

· a quo so refere o mesmo artrgo. 

Art. 5.· 
trario. 

. n con-Rovogam-so as disposrçõos 01 

. á votar Em discussão, em 31, sulmrottrd~ • sondo 
ção, foi approvada a rodacçao, 'on

1 
o 

do o projecto enviado ao Senad~ ~brO· 
n. 87, por ollicio n. lll de 1· do se e 

Foi rómettido à sancção pelo Senado, c~;~~ 
o n. 8Ci, em 8 do setembro, segundo a to tio 
municação uaquolla camara, constan 
otncio n. Ci7 de 0 do setembro. 

Snnccionnclo 

.LEI N. 183 IJI!J () IJB SF.TJ~~Illito DF. 1800. 

l69,Crfiea ~eis institutos ue ensino pro- ])o st•. lllcnclcs l•hucntcl. ssronal primaria no Estado 
0 

os- · 

tabeleoo us h"'" Pn>•o o'gaui,.,_ Aproson tado em 2 do j nlho foi a i m pdmir-'J; 
ção do onda nm donos. to?do s;do dispensada n(, dia 3 u sogunsr. 

lertura, na forma do requerimento do 
Mondes Pimentel. · 

l~ . ttitlO ·~~l J•rin~irn ·~isc~nssão, a G, sulll11? 
0 

{~ 
a vot~r,<~;_o, frn approvndo o romottr~ se-
comrnlssuo quo, a u, o aprosontou par~IaS, 
gund:t, com~ soguinto paroc.w o omon '· 
llUo lot·am a nnpriJnir·-so: 
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1896 169 Crea seis institutos de ensino pro- A commissão de instrucção publica, a que; foi 
fissional primaria no Estado o os- presente o projecto n. lt39 <leste anno, é 
tabelece as bases para organiza- de parecer· que o mesmo seja submettido {t 
ção de cada um dolles. se~unda discussão e. approvado com as se-

gmntes emendas : 

S. C. -\7 

N. I 

Substituam-se o art. 4. • e os seus paragra-
phos pelos seguintes: 

Art. 4. • O ensino constar-à de duas partes : -
· uma obrigatoria e outra facultativa. 

§ I.· Serão obriga to rias: a aprendizagem de 
um o1Ilcio, consultadas a aptidão o natural 
inclinação do educando, e o ensino pri-
maria constante do programma das escolas 
urbanas, bem como, o desenho elementar, 
a musica e a gymnastica o instrucção mi-
litar. 

§ 2. · Será facultativa a aprendizagem de mais 
do um o1Iicio, ao prudente criterio da di-
rocção do estabelecimento. 

N.2 

Ao art. G. · nccrescente-se- «in-fino»: 

Consultada quunto possível a espo?ialitlude 
da intlustria local. 

N. 3 

Substitua-se o art. lO. peio seguinte: 

Art. lO. Haverá em cada instituto um pro-
fes.sor normalista, um do desenho, um de 
musica o um do gymnustica e instrucção 
militar, todos do nomeação do governo, vi-
talícios depois de decorridos cinco annos e 
com os vencimentos lixados nesta lei. 
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--- --- ----------------------------- -1896 169 Crea seis institutos do ensino pro-
fissional primario no Estauo o es-
tabelece as bases para organiza- llo art. 12 
ção llo cada um delles, Substitua-se o paragrapho unico 

pelo seguinte: 

N. 4 

l 

Paragrapho unico. A gratiticaçfio. qu.e ~f~; 
ceher o contra-mestre será rccollutla a~ ue 
economica federal ou estadual o 01t1~~aff.se 
ao pae ou tutor do educando ao ro Il 
este do instituto. 

N. 5 

Ao capitulo unico do tit. 3. · accresconto-so 0 seguinte : 

Artigo. Constituirá ronua do in:>tituto o p~·g; 
dueto dos mtofactos quo saltirom de s o fil c in as. 

Paragrapho unico. Dado o facto tio s~~a~ 
ronda llo instituto superior Úi:i rospoc~t de 
desposas,o excedente constituirá. lu~ 0tos. 
reserva para a creação de novos mstltu 

N. G 

d se Na ~abelln do vencimento;<> annuae,;, o~l tra-
thz: contl'a-mestl'o GOO~ di"a-Ho: con mostro 30fJ .000. • ' ,... 

Sala_ lias .sossõo~, D. de julho do IHUG. -,Padre 
Joao P10.-Fr·anc1sco Brossane. 

Ent segunda discussão, a 17, por titu~:~ 
na foPma 1lo t·equor•imonto do SI'. Ivion 

11
_ 

Pimentel, rocoLeu mais as !:leguint.os omo das: 

N. 7 

Ao art. 8. · Aec!'oscente-so- 0 um i nspoct~; 
do ulumnrJs, eonsignando-so n;l t.abol s 
annox::t O:'l voncin10ntos do lllr)~Illo, llxat~~
ern I ::200,,; do ''l'donado 0 1 ::wo::; de gra 1 cação. 

S. R.-Sal,t dns Mssõos 17 do jullw do ISgG. 
-l\Iondes l'imontol, ...: f' atiro' .Jofto Pio.-Prancisco llrossano. 

' I 
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TRANSUiiiPTO ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

16D Crf~a .seis institutos de ensino pro- N. 8 
lilSJonal primado no Estado o os-
t~belece as bases pára organiza- Emenda ao tit. 2. · : 
çao de cada um clelles. 

Supprima-se. 

Sala das sessões, 17 de JUlho de 1896.-Men-
des Pimentel. 

Submettidos it votação o projecto e as emen-
das, foram estas approvadas com os artigos 
do prujecto, sondo remettidas á mesma 
commissão. 

Sobro o tit. 2: fez declaração de voto o sr. 
Ribeiro Junqueira. 

Em 18 ele julho, foi apresentado para terceira 
discussão com o seguinte parecer .e roda-
cção: 

A commissão de instrucção publica, a que foi 
presente o projecto n. IGU e emendas ap-
provadas em segunda discussão, é de pare-
cer que seja o mesmo submettido á ter-
eeíra discussão e approvado com a seguinte 
redacção: 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Gemes decreta : 

'.l'itulo unico 

DA ORGANISAÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL 
PRIMARIO 

CAPITULO I 

DOS INSTITUTOS DE EDUCANDOS ARTIFICES, FINS 
E DIVISÃO 

Art. 1. · O ensino profissional primario será 
dado no Estado do Minas Geraes em insti-
tutos oniciaes o nos quo, creados por nm-
nicipalídades ou associações particulares, 
forem subvencionados pelo EstallO. 

,, ,, 
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1896 169 ""'.sois ins.titut~s de ensino pro. Art. 2.· Em oada uma das di~oro~t:~ J~~~ 
fiss10nai pr1mariO no Estado e os- do territorio mineiro mantent o Es a endo 
tabelooc as bases pore organiza- ostaboleoimonto modelo, quo, pro!nov pri· 
ção de eada um delles. o inormnontando o ensino todm"J'• typo 

mario, artístico e industrial, Sirva. elares. 
. aos institutos municipaes ou partiCu ' 

. . decreto Paragrapho umco. Para este fnn, ~o d'vidirá 
quo regulamentar a prosont~ lo~, 1 

1
scri-

o governo o Estado em seis c1rcun s in-
pções, em cujas só<.los serão creados 0 . stitutos. 

CAPITULO II 

DO PLANO DE ENSINO 

. ocurará Art. 3.· Nesses cstnbolocunontos se 11r 'nis-
formar operarias o contra-mostres, m{ eci-
trando-so a destreza manual o os c~n divi-
montos tocltnicos nocossarios nos 1~ io-
duos quo quizorom obter ensino proüss nal primario, 

Art. 4. · O ensino constará (lo duas partos, 
uma obrigatoria o outra facultativa. 

§ I S - 1 . t . ldiz·vtclll . · orao o Jl'lga orws: a aprtJt ' " a.-
do um ofllcio, consultadas a aptidão 0 ~1~0 tural inclinação do educando, o o cnsios-
primario constante do programma das lo-
colas urbanas, bom como o dcsonllo 0.n-
montar, a musica c a gymnastica o 1 .. strucção militar. 

§ 2.· Será facultativa a aprendizagen.l d~ 
mais do um ofllcio ao prudente critorro d 
tlirocção do ostabolochnouto. 

CAPITULO UI 

DAs OFPICINAS 

Art. 5.o ·No instituto far-so-lt:t a aprontli,-
zagom dos olllcios do: armeiro tu·nut~01 ' 

1 abridor, alfaiato, chapoloiro, c~wpintoiro, 
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TARNSUMPTO 

169 Croa seis institutos do ensino pro-
fissional primaria no Estado e es-
tabelece as bases para organização 
de cada um delles. 

ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

cutileiro, dourador, encadernatlor, enta-
lhador, ferreiro, funileiro, fundidor, gra-
vador, latoeiro, litographo, marceneiro, 
oleiro (arte ceramica), ourives, pedreiro, 
sapateiro, sirgueiro, selleiro e corrieiro, 
serralheiro,. torneiro, tintureiro e typo-
grapho. 

Art. 6.0 Estas otncinas ir-se-hão installando 
à medida que a capacidade do predio es-
colar,· . o numero de alumnos e demais 
circumstancias o permittirem, consultada 
tanto quanto possível a especialidade da 
industria local. 

Art. 7.o As ofiicinas de o:fficios connoxos 
serão dirigidas pelo mesmo mestre. 

CAPITULO IV 

DO PESSOAL ADllllNISTRATIVO 

Art. S.o O pessoal administrtJ.tivo do insti-
tuto do Educanuos Artífices constará de 
um diroctor com resideneia no ostaboleei-
monto, de um secretario, quo substituirá o 
director, do um inspector do alurnnos o do 
um continuo, com os vencimentos da ta-
belltt annoxa. 

Art. 9.o Em regulamento serão ospociílcn.-
dos oiJ devores o attribuiçõos de cadtt um 
do taos funceionarios. 

CAPITULO V 

DOS I'IWFESSOIUJS, MESTitES B CONTRA-MESTRES 

Art. 10. Haverá em cada instituto um 
professor normalísta, um do .desenl!o, um 
do musica o um do gymnast!Ca o mstru-
cção militar, todos do nomeação do goy~r
no, vitalicios após cinco annos do oxorcJ?lO, 
e com os vencimentos flxnd.os nesta Io1. 
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'1800 169 c,., soia institutos do onsiUo pm. Art. 1!. Os m"t.•os '"'"" oonk.ctudos ~:;: 
llssionn! P'imm•io no Estado o,.. tempo não oxccdonto do dois annos, do 
tabelece as bases para organização dendo ser renovado o contracto,e vcncon 
do cada um dellos. o taxado na presente lei. 

l Jllcina, Art. 12. Sob proposta do mestre l e 0 
011

_ 
poderà o director designar P<~ra. c sa-
tra-mestro o educando que mms so 

0
_ 

liontur pelo sou comportamento e apr veitamonto. 

Paragrapho uni co. A gratificação quo
1 

. f~r~ 
ceher o contra-mostro será rccol m ~n
Caixa Econornica Federal ou Estadual 0 ao 
treguo ao pao ou tutor do educando, 
retirar-se este do instituto. 

CAPITULO VI 

DA CONGIUWAÇÃO 

Art. 13. Os professores o mestres, sob ~ro: 
sidencia do director, constituirão <t Co~_ 
gregação do Instituto de Educandos Artl 1ices. 

Ar·t. 14. Alem (las attribuições que em r~= 
gulamento serão ospociticadas, á essa cor poração compete : 

I. Organizar urna exposição annual de arte-
factos das oJTlcinas do estabelecimento i 

li. Conferir premios · aos educandos que 
mais so distinguirom durante o anno i 

III. Confeccionn.r o rorrimonto intomo, quo 
s?rá submo!tido à a}>provação do Socrota-rw do IntorlOl'. 

? 
I 
I 
I 
i 
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i 
1 

I 
i 

' 



-
o z z 
~ 

-
]8!)Q 

135 

TRANSUMPTO 

16!) Cr~v .. seis institutos de ensino pro-
ilsswnal primario no Estado e es-
tabelece as bases para organização 
de c<Jda um delles. 

ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

CAPITULO VII 

DO ItEGiliiEN ESCOJ.AR 

Art. 15. O instituto sora organizado sob a, 
forma do internato e receberá tantos: edu.,-
candos quantos comporte o predio a ell(} 
destinado, rigorosamente observadas a.s 
prescripções de hygieno escolar. 

Art. lô. O ensino é gratuito e destinado es-
pecialmente as classes desfavorecida&. 

Art. 17. O auno IecUvo principiará a 1 d(} 
agosto e terminará a 30 do abril. 

P..rt. 18. A matricula far-se-ha nos 15 dias 
que precetlerom á abertura das aulas e-
otlicinas. 

Par~grapho unico. São condições para ma-
trwula : 

I. certidão do edade ou documento equiva-
lente, quo provo ter o candidato mais do 
novo o menos do treze annos. 

li. Certidão do vaccina nos termos da lei:. 
n. 12, e attestado medico que Jlrove não 
sofTrer o candidato mo1estia infecto-conta--
giosa ou outra quo S(\ja repugnante. 

Art. 10. Nenhum educando poderá perma-
necer no estabelecimento desde que com-
pleto 17 annos de odade. 

Art. 20. O professor do 1lesenho, alem do 
ensino elementar obrigatorio, darü,tambem. 
o de desenho geometrico, inclusivo tres 
ordens classicas, desenho do ornato, de· 
flores de animaos e comJlOsição o escul-
ptura' do ornatos, segundo a especialidade· 
do otficio quo escolher o educando. 

,,, 
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l89G 169 Crea seis institutos de ensino pro-
fissional primaria no Estado e es-
tabelece as bases para organização 
de cada um delles. 

-
ANDAME:-.70 E OBSERVAÇÕES 

CAPITULO VIII 

DJSt'OS!ÇÕES GEltAES 

. . . locento Art. 21. O pessoal aumimstrativo e t _
0 

pu-
será pago pela verba - Instrucça 
blica. . 

Art. 22. Pola vorba - Obras Publicas -Jr; 
!lerá o governo despender ató a q~~cçãO 
do 80:000$ para acc(uhüçiio ou cor.lst~allan· 
do euillcio para cada instituto, lll1 : d;ni-
uo-os á medida quo encontro pessoa ,t ·cio-
nistrativo e docente, apto para P!0Pdesti-
nar o ensino especial a quo sao · nados. 

·o-Art. 23. Constituirá ronda do instituto 0 P1~.1s dueto dos artofactos quo sallirem do s ' o1Iicinas. 

Paragrapho unico. ~ado o facto do so.1~.1~ ronda do instituto superior ús. r.espcctl ~lo 
desposas, o oxcouonto constitmra 1UI.1f0to~ 
reserva para croação tlo novos instl u ··• 

I 

,l 
! 

Art. 2'1. Rovogmn-so as disposições om con-
trario. 1. 

'l'abella 

VENCIMENTOS ANNUAES 

PESSOAL ORD!lN, GltA.T. TOTA.L 

Director .......... 2:1008 2:400:3 4:800$0°0 
Secretario ..•.... l:flOO$ I :800:$ 3·GOOJ3000 Professor ........ 1 :Goo:;:; 1:GOO~ 3··ooo::;oo~ Mostres .. 1:200::; 1 :~200:;3 2;400$000 Contra-mos't~~s·.: :3oos :wo::;oo Inspoctor do alu-

··ooo mnos .•....•.. 1:200.',3 1:2006 <>·400:-;:i o Continuo •••. , •. GQOS GOOS 1;200$0° 

l 
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1896 IG() Cr~a seis institutos de ensino pro- Em terceira tliscussão, em 21, submettido 

11ssional primario no Estado e os- á votação, foi approvada e rem~ttida à 
tabclece as bases para a organiza- commissão de redacçiio, que, a 27, o apre-
ção do cnda um dellos. sentou com a mesma redacçllo com quo foi 

approvado em terceira. 

S. C.-18 

Ent tliscussão a l'Ctlacção final, a 28, sub-
Jnettida á votação, foi ella approvada, 
sendo o projecto enviado ao Senado om 29, 
sob n. 60 o por otncio n. 82. 

I•clo Semulo toi tlcvolvitlo em 30 do agosto, 
com as seguintes emendas apresentadas a 
31, q~e foram a imprimir-se: 

Na opigraplw do titulo unico supprima-se o 
qualificn,tivo - primario. 

2,n 

Ao art. I.o Idem. 

3,n. 

Ao art. 2. 0 Em voz do- que promovendo o 
incrementando - diga-se : onde sorâ mi-
nistrado. 

Ao mesmo artigo. Supprima-se primario o o 
flnal deste - sirva de typo. 

5.a 

Supprima-se o paragrapllo unico do mesmo 
art. 2. 0 • 

6.n 

Ao n.rt. il." Supprima-so o final do artigo 
desde- ministramlo-se - pelo seguinte: 
dl1ndo aos alumnos a educação physic<t, 
intellectual, moral o ·pmtica para o bom 
desemponlw uas profissões do quo trat<t a. 
presente loi. 

,, .,. 
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---------------------------------------------------------------
1896 169 Creu sois institutos <lo ensino pro- 7 ." 

fissioual primaria no Estado o es-
tabelece as bases para a organiza- bri-
ção de cada um <lellos. Ao art. 4. · Desde -- constará - ato -:s~i!ll: 

gatorios - do § I.·, substitua-se 
comprchonderá. 

8." 

Supprima-so o § 2. · <lo mesmo art. '1. 

Ü." 

' . . ·n·maJor, Ao art. ·5. Suppruna-so : armetro, ' "tdOl', 
abridor, chapeleiro, cutilciro, dout, 
oleiro o pedreiro, 

IO.a 

l . ··o. o Ao art. G. Depois do ollicinas, ttga-:; · 
outras a juizo do governo, 

JI.n 

. l tm"ul<t a 0 CltiHtUJo 7.' passo a SOl' •1.., a . ~t dOS 
numeração ordinal <los seguintes capt 1 
o respectivos artigos. 

Ao art. li. Em voz do 2, diga-se : 4. 

Ao art. 12, pnragmpho uni co. Supprinut-SO: 
ao pao ou tutor. 

13.a 

Ao art. 14. Supprima-so o n. I I. 

l:l.n 

Ao art. 15. Depois do intorn<tto, diga-se: mixta. 

15.n 

Ao art. 17. Em voz do agosto- cliga-;;o nlt~·: 
ço, o om voz do abril, diga-so: novoJnh 

i_ 
i 
I 

i 
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TRANSUMPTO - ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

lGU Croa sois institutos do ensino pro- lG." 
lissional primaria no Estado e es-
tabelece as bases para a orgltniza-
<;ão do cada um dellos. Addicciono-so: Paragrctpho nnico. As ofiici-

nas, porem, se fecharão unicamente de 20 
de dezembro, a 20 de janeiro, período em 
quo torflo ferias completas. 

l7.a 

Accrosconto-so onde convier: 

Artigo. Os alumnos, entre lO e 11 annos, 
sorrro applicarlos ao trabalho manual, exer-
citando-se no manejo das principaes fer-
rmnontas. 

Paragrapho unico. Concluirlo este período, 
terá. Jogar o aprendizado ue um oilicio à 
escolha do alumno. 

lS.a 

Artigo. O curso ue o!Ilcios terá 4 annos do 
uuraçflo. 

Ao n. 2. • do art. 18. Em voz do: ou outra 
quo S<lia repugnante- diga-se: nem ter 
defeitos que impossibilitem p:tra o estuuo 
e pttra o aprendizado uo artes o ofiicios. 

20.a 

Ao art. 20. Depois do- classicos - diga-se: 
de machinas. 

21.:t 

Addicione-se : 
Paragrapho unico. O professor do desenho 

porlc ser oguahnento contractado. 

,, 
"' r<' ,, 
•' .,,: 
0 
';&1 
~1 

; e< 
!f,} 
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1800 169 Crea seis institutos tle ensino pro- 22." 

fiseiona! prhnarlo no Estado ecsta-

1 

pelo 
belece as bases para a organiza,ção Substitua-se o art. 23 o sou paragrap 

10 tle cada um delles. seguinte : 

. nal em Artigo. Do 2. · anno tio curso protlssi.0 roveí-
dianto os almnnos que mostr<~rem ,t~stres, 
tamonto, a juizo dos respectivos m cto da 
terão direito á metade do. produ. s o til-
venda dos artefactos produzidos n,t 
cinas a que pertencerem. 

. li . I ·i. Caixa § I.· Este producto. sera reco llt o ' ntre-
Economica Federal ou do Estado, 0d 0 ando 
guo a competente caderneta ao e uc. 
depois do ultimado o curso. 

. . turada § 2. • A outra metade som o~crip seu 
como ronda do Estado o apphcado 0 
producto its desposas do instituto. 

23,n 

Accroscontc-se o artigo soguinto: 

Artigo. Pica o governo do Estado autoriz.tt~~ 
a contractar pessoa idonoa para or.g<~n~z~o 
o ensino profissional do artes o oJTtciOsno-
Estado, que proporá ús eonvoniontos 1 

11 dificaçõcs no plano dos ta lei, correndo 'ío 
desposa a fazer pela verba - Instrucç, Publica. 

nm •lis(m!olsão as emendas, em G do sotei~= 
bro, suhmcttidas à votação, foram apJl~3 Varias as dons. lO 17 18 Ia 20, 21 o ~ 1 • I . . ' ' ' ' vo-son( o rqJ~Itaclas as domais ; polo. crno 

9
,!, 

tou o rn·cuocto ao ~onatlo por oii!cw n. 1-· ' do 8 do sotomhro. 

'l'end.o o Senndo se (~OnfêH·nuulo comJ~ 
decisr(o da Cnmm·a roJ'et't·tlttlo a omon <t 11 ' · ' 1 to-n. ' , ntas, tendo do novo approvat o t· 
das as outras rejeitadas na Cmnam, <t o:\; 

. dovotvo.u nov;ur,onto 0 JH'ojocto, com : 
l'OSJlocttvas emendas, om lo' do sotOlnlno. 

I 
( 
I 

I 

' I 
\ 
( 
I 

\ 

I 

L 
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109 Cr~a ~ois institutos do ensino pro- Ern tliscussão, em 12, as emendas já rojei-
1lsswna1 primaria no Estado o os- tadas pola Camara, <:sta confirmou una-
t<_::bo1oce as bases para a organiza- nimomonte sobre ellas sua anterior doci-
çao do cada um delles. são e mandou o projecto á commissão de 

redacção, quo a 14 o apresentou com re-
dacção tinal. 

Dispensncla a impressão, a requerimento 
do sr. Raul Penido, foi immodiatamente 
discutida e, posta a votos, approvada a 
redacçrro apresentada, sendo o projecto 
enviado á sancção, sob n. 44, por officio 
n. JG:J, de 15 de setembro. · 

Communicou-se ao SEHwdo por officio n. 
140 dessa data. 

Sanccionaclo 

LEI N. 203 DE 18 DE SETEMBRO DE 18\.JG. 

170 Auctoriza o governo do Estado a no sr. Agostinho I•cl'cira . . 
entrar em accordo com o do lUo · 
do .ranoiro para a construcção de 
uma ponto sobro o rio Pnrnhyba, Avrosontado ?m 2 .do julho, foi a imprimi~·-
no lorrnr denominado «Anta». se, tondo sHlo <llspensada n, segunda let-

" tura, .a requerimento do sr. l\Iendes Pi-
mentel, no dia 3. 

I~nt primeira cliscnssão, a. G, suhmotti<lo 
a votação, foi approvado o romottido á 
commissJ.o do obras publicas quo, om 20, 
o apresentou com o parecer n. 175, opi-
nando pela remessa do projocto ao go-
verno. 

ApJircwaclo o tmi'CCCl' em 25, foi ;:, projo-
cto romottido ao dr. Secretario d:c Agri-
cultura, por oflicio n ll!l do 27 do julho. 

!Vide o parecer n 175. 

,,, 
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1896 171 Creu. duas escolas mixtas do instru- no sr. l'into tlc 1Uourn. 

oçUo Pdmo.·tn, UIM no po1·ouçUo . . . imprimi
1
.' 

«Ewban'k da Cmnnroo, diotdoto do Api'OSoutado ?lll 2 do Julho,_ '?1 ,0 •undo 1~!: 
Pa nla. L una, . o ou ira no Ol',.ial do oo, Wndo 01 do .<ilep<m<ada •1• "KJomlos 1

1 Caotho, t!Istrteto do Sara.ntly um- tura, a requorunonto do sr · 
b;1s no municipio do Jniz do' Pora, mente!, no dia :l. 
o oonvmto om osooto do soxo Co-

0 
<lo juibo, 

miniuo a Jn'.xta oxiotonto. "? OI'- Em '"'"~'''•". •lisc.,~sã•~·. ?111 • V<ldO o r~: 
ra!al do Gcumma, mumoi pw <lo sulnnott1~lo n "'!'"'"", 1m. "Pt 'oçM pu bY Jmz do Fora, creantlo nesse ar- motttdo a commtssao do ms 

1 
n

1 10
, 

01

n 2v· 
o l l o o t . I o' r a so "UI t "' rmu uma esco a lll'll11ana IJaru cn quo o aproson ou h, o o 

o soao masouHno. . nto do "' 
ll~na n tlc n~osto, a roq_uornuo is><"ío para 
• Ignncio l\Iurta, voltou a comm o o' 

ser locfundido. 

il896 17°2 Concedo um auxilio annual do 2:000B no ~Jl'. lo'crreh•n 'l'inot~o c outros. ao hospital do caridade da cidade · 
do Muzamhiuho, . . 

1
.;mir-se,_ 

Apresentado om ;!. do julho, foi a 1111? leitura, 
tonuo sido dispensada. a sogmH.l,~,inwntol, 
a requerimento do sr. Mendes no dia 3. 

bmottid? I~m })l'inteh·n discussão, a. 7, su ,ttidO .lJ, 
á votação, foi approvado o rent~or uori-
connnissuo do roprosontaçõos 0 ,

0
crhnda, 

lllontos, quo o nptoosontou para s o l 
n lO, indo n imprimir-se. ~ 

lmottido I~nt scgnndu tliscn~são, om IG, su J 
á votação, foi rqjoitado. 

Artcmvou-:m. 
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174 Autrriza o govomo ;t despender, dos-
1

1 Do sr. ll'cncc~!aua lE:rl.'az. 
ti~ jit, pela verba «instrucr;iio pu- · 
hhcn» ate tt quantia do :W:OOO.::.ooo 
para melhorar a bibliothoca do Apre~.entado em 3 dojulbo, foi a. imprimir-
Tribunal da nelar;fío. se, tendo tido segunda leitura, a 4. 

I J~m IH'hn~e.in•a <Ui/4(mNsãu, a UJ submettido it 
vot:.v;iio, !'oi approvado o romettido à com-
miss,io Lio instrucçiT.o publica <lUO o apre-
sentou pn.ra segunda om l7J com o seguin-
te vm·ooel' e emenda, que foram a im-
primir-se : 

A commissiio de instrucçií.o publica, ó do va-
rccor quo o JH'ojecto n. 174 entro em segun-
da discussfío eom lt seguinte emeJHI,t: «em 
Jogar das palaV!'as- JÚlla verba instrucçfío 
publica - diga-se - pela sobra Lia vorba 
da magistmtura. 

Sala das commissões, l7 de julho do 18!)6.-
Padre João Pio.-Francisco Bressane. 

I~ln l'lC:,!;umla dhwussão, com a emenda, em 
:20, submottirlo à votação, foi, com a emen-
da approvmlo e romettido á commissão do 
representações o requerimentos, que o 
apresentou em 23, redigido para terceira 
conformo o vencido em segunda) indo a 
imprimir-se. 

J~nl terceira clismassão, a 2!J, submettido 
à votação, foi approvatlo o remettido à 
commissão do redacção, quo, om :lO, o 
apresentou com a seguinte rodacção Jinal,. 
que foi a imprimir-se : 

A commissão do rodacção de leis, a que foi 
presente o prQjoctç> n. 174, Llcsto anuo, ó 
do parecer que soJa approvatla a seguiu' (l 
redacção dada ao mesmo : 

o Congresso Legislntivo Co Estado l' o Min s: 
Goraes decreta : 

Art. I.· F'ca o goyor·no do Estado, de sdo jit~ 
autorizado a despender pela sobra da ver-
ba -:\lagistratma -ate a quantia de vinto 
conto> de róis pal'<l molllornr a bibi:othc-
ca do Tribunal da Relação. 
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· · ões e!ll con-
174 Autoriza o governo a despender, dos- Art. 2.· Revogam-se as dtspos1ç 

de ja, pela verba «instrucção pu- trurio. 
blio<»> utó a quantia do 2o,ooo.ooo . d !896.-
pa_ra melhorar a bibliotheca" do Sal~ das commissões, 30 ~e.Ju,lh~1 . 

0
08

• . 
Tribunal da Relação. P111to do Moura.-Rodr1gues C J,tv 

3 tlC I - ) CJII Ent cliscnssão n rct ac.;ac ' . . ·tppro-
ngosto, suhmettido a votação, 1ot ;

1 
6Z, 

vado e romettido ao Senado, so • 
po1• oílicio n. 84, de ,1 de agosto. 

I O'osto so-lti'Jeitaclo I•elo Smuulo om 8 to a" ·
10 

'oftl-
gundo a communicação constanto t 
éio n. ~l7 dessa data. 

1896 175 Cren uma escola normal na cidade no sr. Gouzagu cln Siha. 
do Carangola o outra na do Rio 
D"Unoo, a~nbas lnodoladas;polo Ro- . . . . ·itllil'-
gulamonto das osoo!as no'>noos do Ap'Oscntado mn :J do ,JU!bo, la< a ':"P' 
Estado. so, tondo tido segunda leitura a '•· 

I~nt I•ruueira chscnssao, a 21, su Jl • • _ . 1 nottid0 à votação, foi 1'(\jeitado. 

AltCIIIVOU-SB 

.]SüG 176 Autoriza o govoruo a despender a l>o "''· .Iuvcnat t•onun. 
quantia de 40,0001, pela M!>a- . ;r-
Ob'Us PUblioas -;com os oonoo<•tos Ap'08ontado om :l <lo .inlho, l'o; a Imprun 
da ostr~da quo hga a Estação do se, tendo tido segunda loitut\t a '1. 

l i 

I 

Pmnbna oidado do mesmo nomo. · lo 

I~miwiu~eir:~ .cliscnssão, om 7, sul!m~\~t :i 
a votaçao, 1ot approvndo o romettH 

90 

I 

commis~ão do obras publicas yue, Gtn ~ll~ 
apl'osontou o parocor n. I7G, oprnaudo P 
romossa do projecto ao govomo. 

\ 
• - . . Ill'O)·o-• I•t•rov:u.o o 11arec~er, em ~;>, Jot o ;

6
_ 

cto romottido <V> dr. Socr·otat'io da A h 
cultura, r>ot• ollieio n. I HJ do :27 do julho. 

Vido o parecop n. 175, 

I 
\ 

L 
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177 Re~tabcleco em todas as comarcas do D~• sr. (~ouzagn tla Siha e outros. 

h~tado o logar do dopositario pu- -
bhco, com as mesmas funcções 
q~~ lhe competiam, apr:ovoit.ando Apresentado .om G de julho, foi a imprimir-
P.<Ha as nomeações os 1unccwna- se, tendo tido segunda leitura om 7. 
r~os quo concorreram a esse olli-
cw o o exerciam ao tempo do sua 
:mppressão. En1 I•rimeh·a tliscussiü•, em 9 submettido 

à votação, foi rqjeitado. ' 

AitCIIIVOU-SE. 

178 Autoriza o governo a despoutlor a no sr. J•into tle iJloura e outros. 
quantilt do 50:0008000 com a con-
struc<;ão do um odilicio pam a E:s-cola Normal do .Juiz do Fóm, em Apresentado em G do julho, foi a imprimir-
terreno cedido peht municipali- se, tendo tido segumb leitura om 7. 
dado. 

Etn {)l'inteira discussão, a 18, foi « reti-
rado » a roquel'imonto do sr. l\Iendes 'Pi 
montei, a pedido do autor. 

179 \ut . • ' Ol'JZa o governo a innovat' o eon- Do sr. I•'I•anciS<~o Ut•essnne e otdt•os. 

8 c. 

tracto feito com a Companhia Es-trada uo Forro 1\Iuzambíulto para o Apresentado em G do julho, foi a impl'imir-
prolongamento do ramal forroo da se, tendo tido segunda leitura om 7. 
Campanha ntó o rio Sapucalty, pa~- . . _ _ , . 
l:ltHltlo por S. Gon<;alo, mediante dt- E•~•lH'Jm~u·a, <~u;cnssno, em 8, submo.ttld~ 
Vot·sas contlic;0os. a votaçao, !oi approvatlo o rcmetttdo <t 

-l~J 

comnli~são uo obras publicas que o apre-
sentou para soguncla, em 20, indo a impri-· 

• mir-sc. 
I~m se~nntla dhwnssfi.o, por artigo:'!, em 

:2:2, :mhmettitlo à votação, foi appronttlo H 
rmncttitlo {t mesma commissilo, quo o apre-
sentou p:u·a terceim, om 28, quando, a re-
querimento do autor, foram dispensados. 
o interstício e a impt•cssilo par<t ser dado 
o pl'ojccto par<t a ordem do dia. 

•r' 
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~ '>() 'U])J}Iüttit!O 179 Autoriza o govorno a innovar o oon- Flm terodra "'"""""· n - • ~ lo c, -mn-
trueto feito eo.n n Compnnliin Es- A votnção, foi upr>rovudo e '!!""',;,.~<OU' 
tmdu do Forro Mu"<nlhlnho para o mi«ão do rO<Jaccão ltUo, om .>1, 

0 
',Jd,.ção 

prolongamento do ramal forrao tou com o sc~ui'nto parecer para 
1 

' · 
da Campanha até o rio Sapucahy, final,•qno foi a imprimit·-so : passando por S. Gonçalo, mediante 
diversas condições. 

. - ' : uo fo! A commtssrro elo rodacçao do lo • s,t '1 ~ul!lO, o 
pt'e8ento o prr~jocto n. !7!), tl<cs 0 1~ tlnal, 
de parecer quo Sf{ja aclopt:ul:~,. 0 'tf~ appro-
a mesma rodacc;ão com quo 1ot o 
vado om terceira discussão. 

do J80G. Sala das commissõos, :31 do agosttf F·tt•ia. 
-Pinto tlo)lfoura.-.Bornardos lo ' . 

l Minas O Congresso Legislativo do Estado l 0 Goraos decreta : 

. l ·t inno-Ar·t. 1. • Pica o governo autortzar o ' ]tia E· 
var o contracto feito com a eomyan 'ro-
I<'. l\Iuzamhinho para :t construeçao d~J1!Jtt longamonto do ramal fone o da Callli. uadO 
até o rio Supneahy, rmssundo pe~<\ 0,1 

0
'
0
n-

do S. Gonc;alo, modian to as sogutn os diçõos: 

\ 
I 

í 
I 
' ' i 
' I 
I 

l 
I 
r 
! 

I 

I. a Garantia do juros do G ·f. sobro"" 0 e~-c·t- \ 
pital cJl'oct.ivamento cmprogarlo, ll·tgs uo 
cedendo tlo quarenta o cinco. eon ri-
réis o custo kilomotríco, mantidos ~scgor
vilogios concotliuos à companhia do •1 
do com o primitivo contracto; 

- . I prazo :2.n Construcção do ramal dentro l 0 desta 
maximo <lo tres annos, a contar 
data. •. 
t . , 0 .1tito-Ar • 2. · I<'JCa ogualmcnto o govotn • J'U'<t 
rizndo a innovnt· o referido contracto }iso, 
quo o rnmnl tio S. Sobastião do J>;n ·~;1 to que dovorú passm· . pola cí(lado do J\I'iHlO 
Sa~tto, soja !'oito dentro do prazo m:1~1 tt1 t• 
o unprorogavol 1lo it·es :mnos, <t:, eo da dat;~ desta lei. 

I 

I 

L 
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17ü Autoriza o goyemo a innovar o con- Art. 3. · Revogam-se ns disposições em con-
tracto feito com a Companhia Es- trarlo. 
trada de Ferro l\Iuzambinho para o 
~rolongamonto do ramal fcrreo da lEn1 cliscnssão, em I.· de setembro, sub-
Campanha ate o rio Sapucahy, pas- mottida à votaçflo foi appl'OYadtt a reda-
saudo por S. Gonçalo, modiauto di- cção aproseritada, 'sondo o projecto ouvia-
versas condir;ões. do ao Sonado, sob n. 88, por oiricio n. li:~, 

dessa data. 

ll<'oi mrd;ulo ;í, snnm;ão pelo Se~uulo, sob 
n. 91, em 12 de setembro, como consta da 
communicaçflo feita por aquelltt Camara 
por otiicio n. 80, da mesma data. 

Sancdouad.o 

LBI N. 188 DB 15 DE SETEMBRO DE 18\JG 

!80 Converte om cadoim do sexo mascu- no sr. Camillo l"rntcs c outros. 
lino a. mixta existente 110 districto 
do S .. Tose do Gorutulm, 110 logar Apresontado om G do julho, foi a imprimir-
denominado «Gamolleira». se, tendo tido segunda leitura, em 7. 

Em 1n·inH~ira clismmsão, om 9, submottido 
it votação, foi approvado o enviado à com-
missão do instrucção publica, quo o apre-
sentou para sogu11dt1. em 25. ' 

En1 U ele n~-:osto, a requorimento do sr. 
Ignacio l\Iurta, voltou ú commissão para 
se1' roruutlido. 

1f3l Crõa na capital do E:>tado um instí- :na. commisi-ião t'!c :força -o.mbHca. 
tu to m ilítar do monoros artiíices 
pal'a instn

1
eçfio 0 educação do Aprcsont<~do em 7 do jnll:o, foi a imprimir-se, 

m~minos m·pllãos o tlosv<tlidos, con- tendo ttdo segunda le1tma om 8. 
stttn~ndo o:>so instituto uma C?lll-1 _ . . . , • , .:- , . pnnhta do cc>m 'l conto c vmtO'En• }H'Imcu·.t cils<,m;".w, om 17, submottt-
alumnos. ' ' do tt votaçiio, _foi_ approva.do c romottido á 

mcsnm connmssao, quo o apresentou para, 
segunda em 18, indo a imprimir-se. 

.,. 

,. 

,, 
'f' 
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181 Cróa nu oapitnl do "stndo um insti- "'" ••••uula •U<on<sno, I'" ' ro,givn .' . clll - l' 'trtlgos, d tuto militar do monores nrtificcs 22, roccbou uma omcn<ln "~PP cio sr. 1~•
para instrucção c educação de § 4. ·do art. 3. ·, aprosorlta~,t ~l ,

1 

votaçno 
meninos orphãos o desvalidos con- beiro .Jm1quoira) ficando adwda ' 
stituindo osso instituto uma ~om- do todo o projocto. panhia de com a conto o vinte 
alumnos. . e oitwl" 

Suhmettido á votação a 20, fot .~i~cto, quo 
emenda, sendo approv!ld?_ o pr oJ 
voltou á mesma conumssao. 

tou Jlara Esta, o~Jtenl~o ur~oncia, o ap~·oso.n ,
1 

imlo a 
torco1ra drscussao na mosm<t d,tt, ' imprimir-se. 

PENDE IJg 'I'BIWEIItA DISCUSSÃO. 

182 Crôa no Estado cinco lognros do do- no st•. l'iuto (lc Jlou
1
·a c outros. . leg~uos !1U.Xiliaros do policia, com 

roS<donma om cada uma das cidn- . ··-se 
dos-:- Juia do Fórn, llbcrubu, Ja- Aprceonta<], mu 7 do julho, foi a impr""!iu~·a: 
nun"u, Titoopln!o Ottoni o Ma- tm•do olotido <lispm"" do """"""lo. lo 
nhuassu. a 8, a roquorimonto do sr. I{aul Ponll · 

f dO l~ut }H'itueü·a discussão, a li, sulJJt\~~l~ ú 
ú votação, foi apJH'ovado o rom~ 

0 
po-

comnlissrro do constituição, logislaçaoda oJJl 
dores, quo o apresentou para soglll,1 , ' qno 
17, com o soguinto parocor o omoJHl,ts, 
foram a impr·imir-so : 

po-A commi~sfío do con~tituição, Iogis;laçiTo 0 
1
sz 

dera~, a l(l!o JiJi pro~ento o Jll'O.JO?to n. 
sobro circumscJ·ivçôe>l policinos, c do 

l'AlU~GEit 

!i5-Quo o lltosnlO sqjn sulmtotti1lo ú sognull<t 
1
<
0
u-

c1u. ssão o nuovtatlo, eom as Hoguintos o!l tas: 

i 
I 
I 

' 
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1
ea no Estado cinco ·rogares de do- N. I 
egados auxiliares de policia, com 

rosidencia em cada uma das cida-
des - Juiz de Fóra, Uberaba, .Ja- Ao art. I.· Onde se diz-cinco lo"ares di"a-so: 
nuaria, Thoopllilo Ottoni o l\Ia- oito legares. " ' " 
nhuassü. 

N. 2 

Ao mesmo artigo supprimam-so as palavras 
-com residencia otc., até o fim do artigo 
o tambem todo o paragrapho unico. 

N. 3 

Art. 2.· Supprimam-so as palavras-tendo 
cada um etc., atô tt. fim <lo artigo, o 
accroscentem-so as seguintes : e terão na 
sua circumscripção, as mesmas attribui-
çõos destes, excepto as tlos arts. 44 ns. 14, 
18, W o 58 da lei n. 30, do IG de julho do 
1802. 

N. 4 

Art. ~l. · Substitua-se pelo soguinto : 

Alóm das attribuiçõos conferidas n,os dolega-
dos auxiliares pelo artigo antecodcnto, com-
pote-lhos mais : 

1. · Substituir o chefe de policia em suas fal-
tas ou impedimentos, segundo a ordem es-
tabelecida em regulamento ; 

;~: Percorrer nnnualmente a sua circumscri-
pção para o desempenho dns attl'ibuições 
relativas h ostatisUca policial o peniten-
ciaria; 

'~. · Comparocer em qualquer município ou 
' districto ontle as circumstitncias rcclmnem 

o:> seus sorvi~;os o sompro quo o chefe rlc 
poliein assim o do terminar; 

., .. 
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'l89G 182 Crea no Estado cinco logaros do do- 4. · Dar parto mensalmente ao choro do po-

log~dos ~uxiliares do policia, com licia dos ct'imes conunettirlos na sua eireum-
resHloneta em cada uma das cida- scl'ipção dos cl'iminosos presos c do quacs-
dos - .Juiz de Fríra, U/Jeraba Ja- quer oe~urroncins quo intores:som a sogu-
nuaria, Thoophilo Ottoni o '1\Ia- rança o tranquillidado publicas, ·moditicada 
nhuassú. assim a disposição do § 2:3 da lei n. ;}O, do 

lG de julho do 1892; 

5. · Propor ao chefe de policia a nomo~tÇ.ão 
ou exoneração dos delegados do pohcta, 
subdelegados o supplontes ; 

G. · Nomear o tlomittir livremente seus escri-
vães o agentes ; 

7. · Nomear carcereiros, sob proposta do do-
legado do município. 

N. 5 

Ao art. 4. · Suppt'ima-se. 

N.G 
Ao m·t. 5 · Suppl'ima-so. 

N. 7 

Ao art. 7. · Substitua-se pelo seguinte : 

São applicavois aos dologados auxiliares as 
disposições do art. :w, ns. I, 2, :~o dos arts. 
37, :38,30 o 40 da lei n. 30, do lG do julho 
do l8U2. 

N. 8 

Ao art. 8. · Supprima-so : 

N. g 

Ao art. IH. Ontlo se diz-serão 7:200.S-diga-se: 
serão os da tal!olla annoxa: o mais como 
está 110 artigo. · 

.. 
' ) 
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182 Crêa no Estado cinco logorcs do de- N. 10 
legados ::mxiliarcs de policia, com 
rcsidencia om cada uma das cida-
des - Juir. do Fora, Ubcraba, .Ja- Ao paragrapho unico. Substitua-se pelo so-
nuaria, Theophilo Ottoni c l\Ia- gninto: 
nhuassú . 

.. 

Alem dos vencimentos, abonar-so-lut ao do-
legado auxiliar e ao escrivão uma diaria 
não excedente do 203, quando sahirom da 
sede da circumscripção em desempenho de 
suas attribuiçõos. 

N. 11 

Ao art. 11. Onde se diz -citada lei n. 4 -
diga-so: citada lei n. :lO. 

N. 12 

Ao art. 14. Substitua-se pelo seguinte: 

Os delegados auxiliares seruo substituiuos : 

l. · Pelo delegado de policia da sóde ua 
circumscripção, si a intcrrupçuo for por 
menos ue ilO uias ; 

2. · Por pessoa idonca nomeada pelo chefe do 
policia, olJservadas quanto possível as dis-
posições do art. 6, si a interrupção fór por 
mais ue trinta dias. 

N. 13 

Accrcscento-so : 

Artigo. o delegado auxiliar terá m~1. escri-
vão privativo e um agente de pohcm, que 
perceberão os vencimentos da tabella m~
nexa o cxcrcorfio as attrihuiçõos dotornu-
nadas om regimento . 

.,. 

•' 
't' 

0: 
J'.': .. , 
!•' ,, 



I 

. ' 

.· 

152 

TRANSUl\lPTO ANDAMENTO E OUSEIWAÇÕES 

1896 182 Crõa no Estado cinco lognros do do- Artigo. O escrivão o agente policial serão 
legados auxiliares do policia, com substituídos por pessoas iuonoas nomeadas 
residencia om cada uma uas ciua- pelo uolegado auxiliar. • . 
dos - .Juiz de Fora, Uboraba, .Ja-
nuaria, Theophilo Ottoni o 1\Ia-
nhuassú. Sala das sossõos, 16 de julho do 1896. -Del-. 

llm Moreira.- Freitas Castro.- Getulio do 
Carvalho, com restricçõos. 

TABELLA. 

Vencimento annual 

Delegado auxiliar..... . • • • . . • • • • 4:800.,:000 

Escrivão........................ 2:400$000 

Agente......... . .............. • I :2008000 

lO.:n1 scgumla tliscussão, por artigos, om 
13 do agosto, suhmottido à votação, foi 
rejeitado, ticmHlo prejudicadas as emen-
das. 

Archivou-so. 

l89G 188 Fixa a força publica do Estado para nu .(!OJUJUissão de liwça }Hiblicu. 
o exorcicio do l8G7. 

Apt'oHonütdo om 8 do julho,Coi a imprimil·-so, 
tonuo titio sogund:t'loitum a 0. 

En• }wimcil'n tliscussiio, a lO, suhmottido 
á votac;ão, foi approvaclo o romottido á 
mesma commissão, quo o aprosontou para 
segunda em 11, indo a imprimir-se. 

l<l1n ,.;cguncln cliscussão, por artigo:>, om 
W, rocohou as seguintes onwnuas : 

N. l 

' / 

Emoncla à taholla annoxa arJ pmjocto 11. 183. i 

.. 
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183 Fixa a for_ç~ publica do Estado para ( Lettra h). Supprimam-se as pah~vras- o 
o exorctclO de 1897. poças ue artilharia-; e na repecttva. verba 

onde se uiz-80:776$950, !liga-se: 50:776.il;'J50, 
fazendo-se a coneoção tmnbem na somma 
total ua tabella. 

:5 c. -20 

Sala uas sessões, 16 lle julho de 1896.-Delíim 
Moreira. 

N. 2 

Na, tn.bella altero-se convenientemente a 
verba sob Iottrn, (a) harmonizu,ndo-a com a 
sob n. l. 

Sala das sessões, lG dojulho do 1896.-Delfim 
Moreira. 

N. 3 

Emenda à tabella do art. 2. · - Em voz ue 
9:000$000 - uiga-se: S:OOOSOOO. - Padre 
João Pio. 

N. 4 

Ao art. 2. · -na tahella, onde se Ie - l co-
ronel commanuanto - 9:000$000- uiga-so 
- a:soo.s;ooo. 

N. 5 
Em vez de se transformarem os cinco sat'-

gentos mostres do musica om cinco alferes 
mestros de musica - so conserve o uis-
posto na proposta do governo. 

Sala das sessões, l6 de julho uo 1896.- Ri-
beiro Junquoira. 

Submettido á votação, Coi approvado o pro-
jocto com as emendas ns. 1, 4 o 5, sendo 
projuuicadas as outras. 

'I· I 
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1896 183 Fixa a força publica do Estado 
o exercício uo 1897. 

para Voltou o projocto á mesma commiss~o quo, 
110 dia 17, o apresentou para tct·ceu·a, re-
digiuo conformo o vonciuo om segunda, 
indo a imprimir-so. 

Eu1 terceira. (Uscussão, a 20, submottido á 
votação, foi approvado e enviado á com-
missilo do roaacçüo, quo, a 30, o apresen-
tou com o seguinte parecer, quo foi a im-
primir-se: 

A commissiio de rodacção do leis, a quo foi 
prosonto o projocto n. 18:3, dosto anuo, 
sobro fixac;Uo da força puhlica do Estauo, 
não encontrando moditicaçilo alguma a 
fazer em seus artigos o na tabolla annoxa, 
ó do · 

l'AltECBR 

Quo sqja adoptada, como ilnal, a mesma ro-
dacção com quo foi approV<Hlo em terceira 
uiscussão. 

Sala das commissõos, :10 do julho do 18!)ô 
-Pinto do Moura.- Rodrigues Chaves. 

Projocto a quo so roforo o parecer supra: 

O Congresso Losgislativo do Estado do Minas 
Goraos docrota : 

Art. 1.0 A fo,•ça publica do Estado do Minas 
para o futuro oxorcicio do 11397 constar{t 
dos otnciaos dos cinco batalhlios da Brigada 
Policial um esquadrão do cavallaria, cinco 
baterias', o 2.070 pmças do prot. 

Art. 2. 0 Pica o governo autorizado a dos-
pendor nosto oxcrcicio a quantia de 
3.150:815~000, s ogundo a ta1Jol!a anuoxa. 

Art. 3.0 Rovogam-so as disposições Olll con-
trario. 
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IS3 Fixa a força publica do Estado para 'l'abella 1mra a fixação tln fol'Ça publica. 

o oxorcicio de l8U7. 

CororHl commJ.udJ.ntl !P .. 
r;\l .••••.••••.•... 

!'i 1'o:BntJs coron•Jig ~om
lnJ.nd.~nto'i, .•••..•••• 

)LtjOl'<JS. scn•lo um assis~ 
tJnto Uu cummJ.rl·1J.nto 
g'•lr,J.l ••••••••..•••• 

C,\pít.~oi drurgiõ·H·Ill•jrog 
C.~.pit.idi, sondo 5 aj iltl.l.n .. 

tos o 1 cucJ.rrugJ.tl•J do 
lul.tdriai..... . .... , . 

Ton.Jntoi soct•Jt~rio'3, S·Jn~ 
elo 1 dJ. bdg-J.!.L:t. •••..• 

5 .Aif.JrJi (lLllrtais-m·Jstroi. 
2l CJ.pitã~:"> ••.•• , •••••.•• 
2t TOll·.!ll{Oi , , , ••. , ••••• 
1Z . .\lferei •••.••.•...••••. 
5 f3.1r;;ont1,S ajurL\rltos ••.• 28100 
5 S.u·gonbs q~lJ.rtúis<üiB-

tr~s. .. , ••.•• , . .. .. 2S [)r) 
5 Primuiros s.l.l'g!Jntos m•Js-

!ros <lo musbJ.,, ...... 23100 
5 Sognn1lo~ sJ.r;j~Jntvs cOn-

tra-IU•Jstri!S ••••••• , •• o 23201) 
5 Corn•Jteirrjs-mrjros. o.,. o o 1::):)1)1) 

7~ ~''"ioos ............... 187 JO 
21 Primoirvs sJ.rg"-Hltos .•. o• 25201) 
8 I S·Jgunolu• s>rgontus •••• 2S'JrJO 
21 Forriols .••• , ... o o••. o o 18~00 

20·3 CJ.IJOS. o •••• o o' o ••• o •• l$i0 I 

·12 CornoLl", sondu 2 clJ.rlns t~ro1 
Z VorrJ.dOru'3 .• •o o ••••••••• tS IJil 

iGO') SoldJdos, in.;lusivr a. c.\-
v,,U.nh o b~ter!~s •.• 13 lO:) 

a) aucliolun~l do 10, 15 o 
2J ·; ............ .. 

b) o ta.~ p~r~ 2. 070 pM-
t;·-"S a. tSj l1l lU modiJ., 

c) f.l-rdJ.monto pli'J.. 2 01V 
pr.•ç•s a 9 >J 00 •..• 

,q ajuda. do cugto a. útl1-
cLLJ:i Olll tli!ig:.JlldJ..,. 

c) grJ.tiil~J.çio a. t'oYnga..· 
jJ. 11vs, a. H> O reis,.. • 

f1 forragol'l.l o furra.gom. 
pJ.rJ. 0'3 a.nima•)S (h, 
Lrig.Lda. o forra.~om 
pJ.rJ. 0.'3 do:; otU;b•)S 
lllOil la.Jog, , , , ,, , . o., 

D) 3!purt•)fa.tHOUtiJ, o;~t.1r· 
l'J.tuunto, oxpJtlient:.J o 
luz. ••••• o••···o· •• , •• 

h) compra. diJ arnnm·)nto 
inclusi.vé metr.dh;,t. ... 
dora.s ..••.••• , , ••.• o 

!';l)lUBL\,,, o o, o,,, 

6:8003JOJ 

5: lOOS·JOO 

I :2003000 
1:30 lS'l00 

3: GOOSO.JO 

O lOSOOO 
!O'lSOOO 
G00S'l00 
o o os lO O 
iOOSOvO 

TOTAL 

G:800)000 

2J :5'l0SOOO 

25: 2003:)00 
21:50 i)!)Q') 

21 :G OSOOJ 

!J: l'lOSlOO 
i2: ()01)~000 
'5:GlOSOOO 
Gl:OOrlSOOO 

!J):.$003000 
, I :OJ8 J;iOlO 

.!:JSOSOOO 

.f:BOS1>00 

I:Oi5BOOO 
3:2J58<JOO 

·18 :TJOSOOO 
IG:snsooo 
a 1: no sono 
ti::> 13s:;oo 

ns: 'li z~o<Jo 
21l:O•llSOOO 

1:0!26000 

S L i :G003000 

GOJ:%0f< 00 

.!S7:ll0$000 

lO :ôOOSOO<l 

70: oooSrJOI} 

-----
3 • tc.!J:,; LãSOOO 
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1896 183 Fixa a força publica do 

o exercício de 1897. 
Estado para Em ,uscnssiio n l'C(lacção, om 3 do agosto, 

submettida á votação, foi approvada, sondo 
o projocto romottido ao Senado sob n. 61, 
por oJiicio 11. 84, do 4. 

Em :!:i de agosto, foi devolvido pelo Sena-
do, com as seguintes emendas, apreson-
ta<.Hts a 27, quo foram a imprimir-se: 

Ao art. 2.·. 

Em voz <lo - 3 .l59:815SOOO - diga-se:-
3.IGI:Ol5SOOO. 

A' tabolla: 

Ao coronel commandanto geral, em vez de 
- 5:800$000 - diga-so - 8:0008000 -; fi-
cando alterada n somma total da tabolla 
om virtude da emenda supra. 

Ent 'liscussiio, em 28, essas emendas, fo-
ram ollas approvadas indo, o projocto à 
commissão do rodacção, quo o apresentou 
redigido, de accordo com ollas, om 29. 

Em ,uscussiio, n 81, a rodacção apresen-
tada, submottida á votação, foi approvada, 
sondo o proiocto romottido à sancção com 
o n. 3:~, por o1llcio n. 143 dessa data. 

connntuticou-se ao Semulo na mesma 
data, por otilcio 11. 100. 

Snncciona,lo 

LEI N. 169 DI•J 2 DE SETI'JMlllto Dll 18913. 

': .·· 
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TRANSUMPTO ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

18\JG 18,1 Modifica a lei n. 112, do 23 do julho Dn commissão tlc força tmblica. 
de 18~H, que trata da organização 
da força policial. Atn'cl'lcntatlo orn 8 de julho foi a impri-

mir-se, tendo tido segunda leitura a !J. 

Ent tll'itneira tliscnssão, em 10, submetti-
do á votação, foi approvado e enviado á 
commissão do força publica, que o apre-
sentou para segunda em 11, indo a im-
primir-se. 

Ent segnntln tliscnssão, llOl' nrtigos, em 
lG, recebeu as seguintes emendas. 

N. l 

AO art. 2. • do projocto n. 184. 

Accresconto-se, depois das palavras - sar-
gento quartel-mostro - um primeiro sa:·-
gento contra-mostre do musica -, o ma1s 
como no paragrapho. 

Sala das sessões, lG de julho de 18\JG.- Au-
gusto Clomentino. 

N. 2 

Ao art. 3.·. 
Diga-se, em voz do novo alferes - oito al-

feres - o supprimam-so as palavras -
sondo um mostl'o de musica. 

Sala das sessões, 16 do julho de 18\JG.- Au-
gusto Clomontino. 

N. 3 

Ao art. 5. · - supprima-se. 
Sala das sessões, lG do julho do 18\JG.- Car-

neiro do Rezonclo. 

,,, 
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·----

;J89G 18,1 l\Iodilica a lei n. 112, de ;~3 de julho Submetticlo à votar;ão, foi approv~vlo com 
de JmJ.!, quo tt·ata da organização todas a~> emendas, voltando ú mesma com-
d<t força policial. missão, quo o apresentou para tercoira. 

em 17, indo a imprimir-so. 

I~nt terceira cliscussão, em 720, submotti-
do á votação, foi approvado o t•omettido á 
commissão do rodacção, quo, em 30, olfe-
rocou a redacção 1inal, indo a impri-
mir-se. 

I~ua :~ ele n:;osto, a roquot'illlonto do st·. 
Pinto elo Moura, voltou á commissão, quo, 
no dia 4, o apresentou de novo com a so-
g~into redacçfio tina!, quo foi a impri-
nur-se: 

A commissão do rodacção do leis, it quo foi 
presente o proJecto n. 184, deste anno, 
moditlcativo da lo i n. 112,' do IS'J-1, ó do 
parecer quo soja approvada a seguinte 
rodacção dada ao mesmo: 

O Congt·esso Legislativo do Estado de Minas 
Goraes decreta: 

Art. I.· Para o cargo do commandanto 
geral da brigada poderá o Pt·osidonto do 
Estatlo nomear um oJiicial superior, otro-
etivo, reformado ou honorario tio exercito, 
ou um do policia, oiTectivo ou roformado. 

Art. 2. · O estado maior da hrigad<t com-
por-se-1m: do um coronel commandanto 
gorai, um lll<\ior assistente encarregado do 
<lotalho, um capitão quartel mostro gorai, 
um tenente secretario o um tenente ou 
alt'eres aj udanto do ordens, sondo os te 
tirado do um dos hatalhõcs. 

§ I.· Cada um dos estados maiores compor-
se-lia do um tenente coronel eomnw:ndauto, 
um lll~\jor ilscai, um capitão eirurgião-m6r, 
um capitão ajwlauto, um tononto secre-
tario o um alroros quartel-mostro. 



TRANSUMPTO 

-
1800 184 :\Iodiíica a lei n. 112, do 

do 189·! quo trata da 
da forçt~ policial. 

ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

23 do julho § 2. · O estado mono r do 1. · batalhão coE.~ 
organização starà do um sargento n,judauto, um sar-

gento quarto! mostro, um primeiro sar-
gento moske do musica, um segundo sar-
gont? contra-mostro do musica, um cor-
notmro-mór com a graduação de prin:oiro 
sargento o trinta musicas. 

§ 3. · Os estados menores dos outros hata-
ll!õos constarf(o dos mesmos inferiores já .. 
citados o somente do dozo musicas. 

§ 4. • Os vencimentos do pessoal da briga a 
serão regulados pola tabolla annexa á loi 
do Jixação da força publica. 

Art. ~l. · O esquadrão de cavallaria constará 
do um capitão, um tenente, dous alferes, 
um primeiro sargento, quatro segundos 
sargentos, um forriol, seis cabos, oitenta 
soldados, dous clarins o dous fenadoros. 

Paragrapho unico. Alem dos oíllciae~ exis-
tentes nos estados maioros da brigada c 
dos batalhões, haYorá mais, em cada um 
dos mesmos batalhões, quatro capitães,. 
quatro tenentes e oito alferes, os quaes 
serão divididos pelas companhias. 

Art. 4. • O quadro da !'orça policial do Es-
tado compor-se-1m de cinco batalhões de 
infantaria o um osquarlrào de cava.!laria, 
annoxo ao primeiro batalhão. 

Art. 5. • Revogam-se as disposições em con-
trario. · 

Sa!n rias commissõos, 4 de agosto do 18üQ·, 
- Pinto de Mourá.- Rodrigues Cltavos. 

En1 cliscmssão estn •·eclncção, em 5, sub· 
mottida it votar;fio, Coi olla approvada, serh 
do o projecto remottido ao Senado sob· 
n. GG, por ollicio n. 87, do G de ngosto. 

I•'oi Clll'ia«lo ;i saucção pelo Senado sob 
n. 82, om 20 de agosto, segundo a comml!-
nicaçfio foi ta por aqnolla Camara em oHicJO 
n. 55 dessn data. 

Saucciouatlo 

U<JI N. 171 IJg :l m: srmmmw DE l89G. 

" 
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TRANSUMPTO ANDAMENTO E ODSERVAÇOES 

1896 185 Transfere para o logar «Jogo da Bola» Do st·. Cnmillo J•rates e outro. 
suburbio do Diamantina a cadeir~ 
actualmente existente 'no bairro Ailresenttulo em 8 do julho, foi a imprimir-
«Arraial do Baixo» da mesma ci- se, tendo obtido dispensa do segunda lei-
dado. tura, a 9, a requerimento do sr. Raul Pe-

nido. 

Ent }lriJneira tliscussão, a 21, submottitlo 
á votaçrro, foi approvado o enviado á com-
missão do instrucção publica, quo o apre-
sentou para segunda em 25, indo a impri-
mir-se. 

Ent segunda tliscnssão, em 28, recebeu as 
seguintes emendas : 

N. l 

Art. 1. • Fica transferida a escola rural 
mixta do logar denominado - l'iranga -, 
município <la Ponte Nova, para o - Ribei-
rão -,pertencente ao mesmo município. 

Sala das sessões, 28 do julho do 18\lG.- Nu-
nos Pinheiro. 

N. 2 
Paragrapho. Ficam transformadas em ca-

deiras do sexo masculino as cadeiras mix-
tas <los bairros «Campestre» o «Aróas», mu-
nicípio do Muzambinho. 

S. R. Ouro Preto, 28 do julho do 18\JG.- J. 
Bueno Brandão. 

N. 3 

Accroscento-so onde convier. 

Artigo. Ficam convertidas : em escola do 
sexo feminino lt mixta da ostaçflo do Pouso 
Alto ; em escolas do sexo mas ou li no n do 
bairro das Furnas, districto o municiJlio 
da Pedra l3ranca, e a do Sitio do Monto, 
districto o município da Christinn. 

Sala das sessões, 28 do julho do 18\JG.- \V. 
Draz. 

----~ 

... . ) 

i 
i ~ 
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185 Transfere para o logar«.Jogo da Bola», su.bmettido a votação, foi approvado o pro-
suburbio de Diamantina, a cadeira .JOcto, com as emendas quo recebeu, vol-
actualmonto existente no bairro tando olle à commissão de instnwção pu-
«Arraial do Baixo>> da mesma ci- blica. · 
dado. 

s· c. -2t 

Esta o apresentou para terceira em 4 de 
agosto, com o seguinte parecer, quo foi a 
imprimir-se : 

A commissílo de instrucção publica é de pa-
rocm• que o projecto n. 185 entro em ter-
ceira discussão e seja approvado confor-
me o vencido. 

Sala das commissõos, '1 de agosto de 1896. 
- l'adro João Pio.- Francisco Bressane. 

!.;nl terceira discu~!'lão, a 7, voltou á com-
missão para ser rodigido do accordo com o 
vencido. 

Foi apresentado novamente pela comnnssao 
om lO, com a seguinte rodacção, que foi 
a imprimir-se: 

A commissíXo do instrucção publica aproson-
t:t pnm terceira discussão o projocto n. 185, 
redigido com as emendas apresentadas em 
segunda discussão. 

O Congt•osso r ogislativo do Estado de l\linas 
Gomos decreta: 

ArL l. · Fieam tmnsferidas as seguintes ca-
tloims tle instrucçílo pt•inutri<c: 

l'al'a o povoado .Jogo da Bola a cadeira do 
Al'l'aial do Baixo, suburl>io da cidttdo tle 
Diamantina ; 

l
l'ara o ltihoirão a cadeira <lo povoado - Pi-

ranga - município tl:t Diamantina. 

.,. 
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TRANSUMPTO ANDA:-.IENTO E OllSEB.VAÇÕES 

18\JG 185 Transfere para o logar«.Jogo da Bola», § I.· Ficam convertidas em cadeiras dl) sexo 
suburbio do Diamantina, a cadeira masculino as cadeiras mixtas: dos bairros 
actualmento existente no bairro Campestre o Aróas, no município do :\lu-
«Arraial <lo Barxo» na mesma oi- zambinlto, a do bairro das Furnas, munici-
<la<le. pio da l'odm llranoa,o a do Sitio do lllunte, 

município da Cltristina . 

§ 2. · Fica convertida em cadeira (lo sexo 
feminino a cadeira mix~a da estação do. 
Pouso Alto. 

Art. 2. · Revogam-se as disposições em con-
trario. 

Sala das commissõos, 10 tlo agosto do 189G. 
-Padre João Pio.- Francisco llressane. 

Em cliscnssüo, em '12, submottido a vota-
ção, foi approvado com a sogunto emenda · 
quo, durante olla, rocobou: 

Ao § 1. • do art. 1. ·-Onde so diz «Furnas», 
município do Pedra Branca, diga-se «Ro-
cinha>>, município do Pedra Branca. 

Sala das sossõos, 12 do agosto de 1890.- Del-
tlm Moroira. 

Foi enviado á commissão do rodacção, quo o 
apresentou om 13 com o seguinte parecer: 

A commissão do rodacção do lois, a quo foi 
prcsonto o projocto n. 185, <leste anuo, õ ::-1 
uo parecer quo soja adoptada, como final, ,/ · 
a mosma rouacção com quo foi ollc appro- , 
vado om terceira discussão. 

Sala das commissõos, 13 de agosto <lo 1800. · 
- Pinto do Moura.- Bornardos do Faria. 

Em discussão, n. 1•1, submotti<lo n. votação, ~ 
foi approvado, sondo o projocto romottido 
ao Senado, sob n; 75, por olllcio n: D.t, do· 
17 <lo agosto • 
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1800 185 Tl'ansfore pura o Jogar «Jogo lht Bola», !i]m 10 dü ~etcmb1·o foi ~lc-volvhh, })elo 

suburhio de Diamantina, n cadeira :>ienmio, com as seguintes cmemlas que 
actualmento existente no baino foram ar.resentada~> nessa data o foram a 
«AtTaial de Ilitixo» da mosma ci- imin'imir-so: 
daue. 

I 
í 
I 

I 
l 

Ao art. I.· Suppriml1.-Se dost~e - para o Ri-
boil'flo, etc. ate - Diaml1.ntma. 

Accrescente-so: 

Pnrn, o povon,do do Aymorês, município de 
Theopllilo Ottoni, a de Mnlacachettt, no 
mesmo município. 

3." 

Para o Curralinho, distl'icto dtt ci.tla<lo de 
Patos, a mixta do 110Voado denonunado -
Posses. 

4,a 

Para o l\forro da Sella, municioio do S. Do-
mingos do Pratn, n,: do Anão, no mesmo 
município. 

5.a 

Para n. fazondn. dtt Piedade a cadoirn. do Pires, 
no municipio de Sete Lagôas. 

Q,a 

Para n. cidade do Bom Succcsso a cadeira 
mixtn. do bn,irro elas Palmoirn.s, da mesma 
cidn.do. 

,,, 

•' 
'' 
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TRANSD:\IPTO AND1\ 1\IENTO E OBSERVAÇÕES 

--- --- ------------------------------ -
l89G 185 Transfere para o logar«.Jogo da Bola» 7." 

suburbio do Diamn,ntina, a cadeirtt 
actualmonte oxistonto no bairro 
«:\rraial do Baixo>> da mesma ci- Para 0 centro da ciLiado do Di<tmantina. 
U<t<lo. do bairro da Palha, tht mesma cidade. 

H. 

s.n 

Para o logür denominado - Pito, distric1: 0 
do Taquarassú, município do Caethó, a es-
coht do Furado, no Rio tht Prata, nomes-
mo município. 

Para a sédo do distrícto do Pordõos, muni-
cípio do Ln,vr~'s, a tlo Hoxo mDseulino tto 
povoado do Rotiro rlo rol'orido tlistl'icto. 

lO 

Para Q Car·mo do Viamão, município da Con-
ceição, a da Ilh<t do mesmo município. 

11 

P.tra o lmirro do Boija-Flor, dn, citlado do 
Boc:wuva, a do bairro do Pernambuco, tht 
mesnut cidade. 

12 

Par:.t a cidade do Gunhãos a do Aricanga, no 
município d<t rnosma cidado. 

Ao art. 1. · Accrosconto-so aintla. 

Para a citlarlo do Minas a ctvloira. mixta do 
Tijuco, município do Sabará. 



180!3 

HHl 

-~ 

TRANSUi\IPTO ANDAMENTO E OBSElWAÇÕES 

1 SG Transfere para o Jogar «.Jogo da Bola» 14 
suburbio de Diamantina, a eadoirl 
actuahnente existente no bairro 
<<Arraial de Baixo» da mesma ci- Para o povoado do Riacho dos CavaHos, dis-
dade. tricto do IUo Preto, a cadeira rural do sexo 

masculino existente em S. Pio, no mesmo 
districto, município de Paracatú. 

15 

Para o logar denominado rorto dos Mend.e~, 
districto do S. João Nepomuceno, muntcl-
P!o do Lavras, a cadeira mixta do Ma?h.a~o, 
thstricto do Perdões no mesmo mumc1p10. 

IG 

Para a cidade do Turvo, a escola mixttc do 
Espraiado, no mesmo município. 

17 

Par<:t o bairro da Lagoa Socca, em Sabará, a 
nuxta do bairro dtt Ponto Pequena, na 
mesma cidade. 

18 

Para o bairt'O do Castello, da Villa de S. Se-
bastião da Podm Branca,a do bairr·o da Es-
tiva, na mesma villa. 

Para o Abaotó Diamantino, mumctpiO de 
Abaetó, <t escola mixta de Nova Lorena. 

20 

!
Pam o Paiol, município de Ayuruoca, a es-

cola mixta do Rodrigues. 

't: ,, .,, ,, 
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-Es ANDAMENTO E OBSE!WAÇO, 

lf)5 Transfere para o logar «.Jo•'o da lloh» 
suhurhio do Dia~nantin?t, a cadol~·i~ 
actua!meuto oxrstonto no bairro 
«Arrmal do Baixo» da mosm:t oi- Ao art. 1. · Accrosconto-so: . ,.

15 dado, . . , o!ll callc!J'c-

I 
I 
i 
j 
: I 
I \ 
1 ! 

I I 
.l I 
I I 

i 
! 
I 
I 
I 

I 
I 

I,,,r•·•"r'~llllo Fkam convo.•rtJd,t:; .
1 

)o'':n' " "" '' · · · t· · uo "' óes, do sox:o masculino as I~llx/.1 do Lc!lÇ dO 
nominarlo San t' Anna,. r.l1stu\ ?0111 0l!al, ~ sé 
muuicipio do Boa V!sta d~>. ,! ·to do S 0 
povo:trlo rl<t fl:unollr!l~'a! d1l~ 1 ~{~·ãO J\!O)rOl· 
llo Gorutnlm o ll\Ull\ctp!O l 0 

Ao art. 1. ·, § 1 • • Accrcscon to-so : . .1
0 ' tO u . municlP I. A escola mixttt do I' r lar, 1; 0 ·tl>ira; 

Patos, o a dos Nevos, uo de lt, 

carJllo _,.t,.ctod0 ll. A mixtn. da Foequilha, ul:> 1 1 
da lllatta i 

di5' . If'tndoga, . iO Iii. A mixta r la Cachoou·a r la A ' nltllliC1P 
tricto rlo Bom .Jesus do Amparo, 
do Santa llarhara i 

·.1·1de C lU' IV. A mixta da Taquara, districto da 
do ltapecorica i 

munici' V • · t I t - rlo Capivary, • ,~ mtx a la os açao 
pio do Pouso Alto; 

tr:l11' 
. " rural o Jlltl' VI. Fica convortirla em cadoll ,t r·t no ll!O 

sl'orirla para o rwvoarlo d:.t ·~·apou's'trict:l dO 
nieipio de Paracatú, a cademt lli·str•icto ntl' 
~oxo lominino oxistonu: no ~nosnlü ~il'~ 
Santo Antonio da Agua Frm, t!O t·t .1 cad JiCil 
llieipio, c r:onvel't.ir.l:t em nnx,' 'qttO, pD' 
rlo Retiro, districto do PortlOc~i'dnrlO C:l 
transl'ot'irla vam o logal' denon 
tinga, no mesmo rli~trieto i 111 tt~' l seXO SitiO VII. Ficn, convortirla om cscolit l ~)r~·o dO 
eulino a do soxo feminino do. ]Jt\.

1
• 

do Monto, na cilhlrle tla Clll'lS 11 ' ' 
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189GI!83 j Trausf o r~ P"'" o logar "Jogo da !lo h<», I vm. ,,, """ "'"'"''"""' om m ,, "'s '" oadei-

1 I sulmrhw de lJiai!lantuw, a cadciJ·a. 1·as do SPXO m·tsculino de SauLO 1\utonio da 

I I . 

:wtna~mouto o~Istoute no ]Jairro Allianr:.t distl~icto do Carmo de Itnhira, o <<~\rrawl ele BaiXO» da mesma ci- 11 rht );_g.'ua LiJnpa, rlistl'icto do S . .João do 
d,trlo. l\Iol'l'o Gramle, município de Santa BarlJ:.tra; 

IX. Ficam ü"tutlmcnto convertidns ornmi:d.ns 
as do soxi~ masculino do Foclwrlos, muni-
cípio da Concciçrlü, o tht Capella da ll!m 
Vista., município do Pouso Alto, transferida' 
para o bain·o do Sougó ; 

X. Fica convol'tida em uocturnrt a do sexo 
masculino da Fabrica do nrumado, muni,-
cipio do Pita.nguy. 

23 
Ao § I.· do art~ I.· do project.o n. 75 «in-ti~W>>

-accroscento-so: o a da RocinlHt da v!Ila. 
do S. Sebastião da Pedra Branca. 

A.ccroscon te-so: 

Artigo. Fica. autorizado o presidente do Es-
tado a. transferir, ouvidos os respectivos 
professores, e a. converter cadeiras d? ir~~ 
strucção primaria doutro do mesmo distn-
cto administrativo. 

Ent discussão, em 12, essas emendas, fo-
ram todas ollas approvadas, sendo remet-
tidas com o pr~jecto á conunissão de r_?-
dacção que, 1t l,i, apresentou a rodacçao 
1inal. 

Dispensados o interstício o a impressão, a. 
requerimento <lo sr. Raul Penido, entrou 
em discussão nosso dia a redacção apre-
sentada, que foi approvada. 

I•'oi o projccto enviado á snncção sob n. 
46, por ofticio n. 160 de 15 do setembro,. 
data em que so fez a conununicação ao 
Senado, por otlloio n. 140. 

Sonccionnflo 

LEI N. 201 DÉ 18 DE SEI'El\IDRO DE JS!::ü .. 

.,. 

•ri. 
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1896 186 Crõa uma cadoim rural mixta no lo- Jl)o sr. Uanocl Alves c outros. 
gar denominado- Almas -do dis-
tr:i~t~ do S. ;Jorro d~t Chapada, mu- Apresentado em U de julho, foi a imprimir-se, 
mctp!O da Dtamantma. tendo tido segunda loitur'a em 10. 

I~rn 1u•inteirn clism1ssão, em 21, submot-
tido á votação, foi approvado e romettido 
á commissão de instrucção publica, quo o 
apresentou para segunda om 25. 

I~m 11 ele" agosto, a requerimento do sr. 
Ignacio Murta, voltou á comrnissrro para. 
ser rofun<lido. 

189G 187 Crõa cadoil'as rumos do instrucç[o no sr. Ignncio lllnrta c outros. 
primaria! pam o ~ex? masculino, \prosentado em U do julho foi a imprimir-se 
e,m «Fannhas», <hstrteto do Salto ' to~ lo Údo sorrunda Joitu'ra em 10. ' 
Grande, om «Curyangas» o om J t b 

«Farmncho», districto do S. .João I~m I••• inteira discussão, om 2!, suhmotti-
do Vigia, todas no município do do á votação, foi approvaclo o romottido 
Arassuahy; om «Boa Vista», dis- á commissão do instt'ncção publica, <1UO o 
tricto da cidade do Thoophilo Ot- apresentou para segunda em :~G. 
toui; om «Crioulos>>, districto do 
Agmt Limpa; om «Vereda», o uma Ern ll ele agm;to, a roquorimonto do St'. 
mixta em «Gomes», <listricto da Ignacio Murta, voltou à commissão Pal'lt 
cidade, no município do Minas sot' refundido. 
Novas, 

1806 188 Cr>êa as seguintes cadeiras do instruo- D')o sr. C:uuillo 1•1·atcs c outros. 
ção primaria do sexo masculino: 

No município da .Januaria, uma no 
povoado do Riacho Secco, tli~tricto Aprosontaclo om U do julho, foi n imprimir-se, 
da cidade. tondo tido sogunda leitura om lO. 

No município do Grrro-Mogol, uma 
no Jogar donomin;}dO Brojo Granrlo, I~m 1•rimeil•a cliscmss~o. em 2!, sulnnotti-
distt'icto do niaclw dos Mac]ia!los: do á votac;ão, foi approvado e romottido à 
duas nos Iogaros denominado~ Vac- commissão do instJ•ne(;fw publica, quo o 
cariü o Dous Riachos, no districto aprosontou pnm sogull<la em ::G. 
da cidade; nma no logar donomi- . 
nado Itocinha, no districto da Ex- Em I l do agosto, a roqnerunento do sr. 
tt·oma, outm n:t Portoirinlta, dis- Ignacio 1\Iurta, voltou. á commis:>ão para. 
tricto do Jatobá. ser refundido. 

No município do Salinas, unu1 no lo-
gar <lonominaúo Cubículo, districto 
da cidade. 

No município tlo rtio !'ardo uma no 
logar denominado Boa Vista, di~
tricto da cidade. 

No município da Boa Vista do Tre-
medal, uma uo Jogar <lcnominado ! Bom Succes~o, districto da cidade. 
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l80,Supprime os consollws districtaes Do s:r . .João J•,io c outros. 
das sódes municipues, deventlo 
terminar o seu mandato os que 
foram eleitos em 7 de setembro do Apresentado em 10 de julho, foi a imprimir-
1894. se, tendo tido segunda leitura em ll. 

Ent Jl:rhnch•a eliscnssiio, em 10 de agosto, 
foi retirado a requerimento do autor. 

ARCIIIVOU-SE. 

100 Creu ,as seguintes cadeiras ruraes no sr. Igundo lUurtu e ont1•os. 
do instrucção primaria do sexo 
masculino : uma no Jogar- Geni-
papo, districto de Itinga, do muni- Apresentado em 10 de julho, foi a ímprímíT'-
cipio do Arassually ; uma em - se, tendo tido segunda leitura em ll. 
Agua Solta, districto de Agua Lim-
pa; uma em Capivary, dis~ricto ~a 
C~apada, e _uma em no.a y~sta, dt~- 1En~ Jlr~mcirn cliscnssão, em 21, subm.et-
trtcto da ctdade, mumctpto de 1\h- ~tdo a votação, foi approvado o _remetüdo 
nas Novas. a commissão do instrucção pubhca, que o 

apr csentou pam segunda em 25. 

I~m 11 ele agosto, a requerime!tto_ do ~r· 
Igncio l\lurta, voltou à commtssttü afnn 
do ser refundido. 

:Hll Cróa uma escola do sexo masculino·no sr. nnnocl Ahcs. 
em <<Olhos d'Agua», município da 
Januaria, districto da cidade. Apresentado em lO do julho, foi a imprimir-

S. C.-22 

se, tendo tido segunda leitura em tl. 

I~1n prilncirn cliscnssão, em 21, submetti-
do à votação, foi approvado e remettido 
á commissão de instl'llcção publica, que o 
apresentou para segunda discuss<tO em 25. 

I~1n 11 ele agosto, a requerimento do sr. 
Ignacio l\lurta, voltou á commissão paru, 
ser refundido. 

., .. 
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TRANSUl\lPTO ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

--------------1----------------
189G U:l:Z Autoriza o governo a conceder ao n~~ cornmissão ele •·epresc~ntac;iícs, 1·c· 

a.manuenso da SecretaJ·üt do Into- «IutH'immatos c 1wtic;õc~. 
rw1:- Ped1·o Soares- ató um anno 
de l!cenr;a para tratar do sua saúdo. Apresentado em 11 do julho, foi a imprimir-

se, tendo tido segunda leitura em 1~. 

J~an prilncira cHscnS~ião, em 17, suhmet-
ticlo á votação, !'oi approvado o romottido 
à mesma eomrnissão, quo o apresentou para 
segunda om IH, com. o seguinte parecer c 
emenda: 

A commissão do roprosontações, requerimen-
tos o petições ofl'oreco pam segumla dis-
cussão o projecto n. 102, do 189G, nppro-
vauo em primeira discussão, com a seguinte 
emenda : 

Accresconte-so depois da palavra - licença 
- o seguinte :- com metade dos venci-
mentos. 

Sala das sessões, 18 tle julho do 18\.JG.-Silva 
Fortes.-Souza 1\loroira. 

En1 scgnndn cliscussão, em 2:~, suhmottido 
it votar;ão, foi approvado com :t emenda, 
sondo rcmottido it mesnut connnissão, quo 
o apresentou para terceira om 2:l, indo a 
imprimir-se. 

1~111 tcrccil•n cUscnssii.o,.em 25, suhmottido 
á votação, foi approvado o remottillo {~ 
commissão de redacçl:ío, que em 27 apre-
sentou o seguinte· parecer o rodacção fi-
nal, quo foi a imprimir-se. 

A commissão do redacção do leis, a quo foi 
proscnto o project.o n. lU2, <leste anno, ó 
úo parecer t!l\0 sqJa approvada a seguinte 
reducção tlu.da '.l.O mesmo : 

O Congresso Legi>;lativo do Estado tlo Minas 
Goraos decreta: 

... .. 
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1896 Hf2 Autoriza o governo a conceder uo Al't. I.· Fica o governo do Estado antoriza-

amanucnsc da Sccrctari<t do Intc- do a conceder ao amanucnsc da secreb-
rior -Pedro Soares- ;d:ê um anno ria do Interior Pcdl'O Soa.l'CS, um anno de 
de licença para tratnr de sua saúde. licença com mdtadc dos vencimentos, pam 

trabr do sua saudc. 

Art. 2. · Revogam-se as disposições em con-
trario. 

Sala das eommissõcs, ;a de julho de ISDG.-
Pinto de l\Ioura.-ltodl'igucs Chaves. 

I~•n qliscmssão, a 28,<t retlacção apresentada, 
suhmettitla á votação, foi ella approvada, 
:-;cndo o projccto enviado ao Se!1ado, sob n. 
5D, por onlcio n. 8~, de 2~1 de JUlho, tcnuo 
scrruitlo os documentos, em que se baseou 
o projccto, em virtude de requisição con-
stante do o!'ficio n. 38, de 10 de agosto. 

l~c,jciimlo no Scn:ulo em 13 de agosto, se-
gundo communicação feita 0111 ofücio n. 
42 dessa data. 

1896 103 Annulla o priv!l~gio concedido pela Ou commissão ele l'tlprcscntnc;õc:.,, rcqnc-
canw.r_<t mumc1pal de Ul>cra.ba a rintcnt.os c pct.ic;ões. 
Joaqmm Vclloso do Rezende, por 
aeto do 5 de setembro do l8tl4 o 
contraeto tlo 20 do mesmo mcz c Apresentauo em ll do julho, foi a imprimir-
anno. se, tcntlo tido seguml.l leitum om 12. 

Ean 1,riancira cliscnssiio, em 23, submet-
tido á votação, foi approvado e remettido 
á commissão de camaras municip:ws, que 
o aprcs~ntou para segunda om 24, indo a 
im pri n1ir-sc. 

Ean segumln tli~>~cnssão, a 28, submettiuo 
á votação, roi approvallo c rcmcttitlo á 
mesma commissão, quo o a.proscntou para 
terceira em 20, indo (t imprimir-se. 

' 
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1896 193 Annulln. o privilegio concedido pela Em terceira •Hscussão, a ·i de agosto 

cnmara municipal do Ubcraba a suhmottido á votação, foi approvado e rc~ 
Joaquim Yelloso do Rozontle, por mottido á commissáo do redacção, quo, 
neto de 5 de setembro do ISIH e em G, o apresentou com o seguinte paro-
contracto tle 20 do mesmo rncz o cer o rodacção final, quo !'oram a impri-
anno. mir-se : 

A commissão do rodacção de leis, a que foi 
presente o projecto n. HJ:J deste anno, e do 
parecer quo soja approvada a soguinto 
rodncr,:ão : 

O Congresso Legislativo do Estado do Minas 
Goraos resolvo : 

Art. I.· Fica annullatlo o privilegio concedido 
pela camara municipal do U!Joraba a Joa-
quim Volloso do ltozende, por neto do 5 do 
setembro do IS!H o contracto tirmado om 
20 do mesmo moz o anuo. 

Art. 2. · Revogam-se as disposições om con-
trario. 

Sala das eommissõos, G do agosto do 1806.-
I'into do Moura.-Bornardos do Faria. 

J<:nt dit>cussão, om 7, essa redacção, sub-
motticla á votação, foi approvada, sendo o 
projecto romottido ao Senado, com os ro-
spectivos documentos, sob u. 67, por otllcio 
n. 88, do 8 do agosto. 

Udeitaclo no Senuclo, om ~2 de agosto, 
conforme a communicação feita por cssn. 
Camara em oftlcio n. 51, do 24. 

1896 19,1 Supprimo os dous car·torios privati- Do ,;r. J•into •lc nonra c outros. 
vos do orphãos o ausentes da co-
marca do Juiz do F6ra;o crêa nossa Apresentado em 13 do julho, foi a imprimir-se, 
comarca mais dous olllcios do ta- tondo tido dispensa do so~untla leitura om 
bellião o escrivão do judicial o 15, a requerimento do autor. 
notas. Ent primeir~t discussão, em 3 úo agosto, 

submottido it votação, foi rojoitado. 

IArcluvou-so. 

' I. 
I 
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18913 195 Denomina ddatlo «Martinho Campos» Do sr. 'l'heopllilo l'tlnrqncs. 
a cidade do Pará. 

Apresentado om 13 do julho, foi a i.mprimir-
se, 80IH1o dispensada a segunda le1tura, em 
15, a requerimento do sr. Pinto de Moura. 

Ent I,rianeirn (lisenssão, em 8 de agosto, 
submottido á votaçüo, foi approvatlo o re-
mettido it commissão de legislaçM, que o 
apresentou para segunda com~ sog~in~e pa-
rocor e emenda, que foram a unpr:umr-se: 

A commissrro de Constituição, legislação o po-
deres, a que foi presente o projecto n. l\J5; 

Considerando que, segundo os p~·ec":dentes 
estabelecidos na tabella annexa a lei n. 11, 
de 13 de novembro de 18\Jl, a comarca 
ou o município deverá ter a mesma dono-
minaçüo da cidade ou villa que lhe servo 
do séde, e do 

PARECER 

Quo o mesmo projecto scp submottido á 
segunda. discussão o approvado com a se-
guinte ~monda. 

Artigo. Terá egualmonto a den?minação do 
comarca e município do Martmho Campos 
a uctual comarca o município do Pará. 

Sala das commissões, 17 de agosto de l89G.-
Dolllm 1\Ioroil·a.-Getulio de Carvalho. 

PENDE DE SEGUNDA DISCUSSÃO. 

189G lDG Autoriza o .governo a conceder um ))a conunis~ão (le rc1weseutac;õc~, rcqnc· 
anno lle hconça, com metade dos rimentos c 1wtic;ões. 
vencimentos, ao juiz llo uircito lia . . 
comarc.a do Caothó- ~r .. Francisco Aproscnütdo em 15 do jnlh?, foi a imppnur-
do Ass1s llarcollos Corroa -para so, tendo tido sorrunda lottura em lü. 
tratar do sua saúdo. " 

I~•n In·iaucii"a (liscnsNão, em 18, subm.ot-
tido à votação, foi approvado o remottido 
á mesma commissrro, quo. o <~pr:osentou 
para sogunlla em 23, indo a un prumr-so. 

,,, 
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J89G lüG Autoriza o governo a conceder um I~m scguncla di,.;cnssão, a 25, submottido 
anno de licença, com metndo dos á votnçilo, foi approvado o rcmotti<lo :i 
vencimentos, ao juiz tl<J dir·oito da mesnw. commi~sfio, quo o apresentou para 
comm·ca do Caothé- rl!·. Francisco terceira em ~27, indo a imprimir-se. 
do Assis Barcellos Corr:a- para 
tratar de sua saúde. 

Ent terceira dis(mssão, a 2(), suhmettido 
á votaçilo, J'oi approvado c romettido á 
commissilo do redacçfio, quo om :lo apre-
sentou a seguinte red:teçilo llnal, quo foi 
a imprimir-se: 

A commissão <!') re<lacção de leis á que foi 
prosento o projecto n. WG dc~to anno, ó 
do parecer que ~oja approvada a seguinte 
rodacção dada no mesmo. 

O Congresso Legisla ti v o do Estado de l\Iinns 
Goracs uccrcta: 

Art. I.· Fica o pl'o~idcntc do Estado autori-
zado a conceder ao juiz do direito da co-
marca do Caethó, dr. Francisco de Assis 
Barcellos Corroia, um armo do licença com 
metade dos voncimontos, para tratar do 
sua saude. 

Art. 2.o Revogam-se as disposições em con-
trario. 

Sala <las commissõcs, 30 de julho do l89G.-
Pinto do Moura.- Rodrigues Chaves. 

E1n discussão a J."edac~ão fhml, em 3 do 
agosto, submottida á votação foi appro-
vada, sondo o projocto romottido ao Se-
nado, com os respectivos documentos, solJ 
n. G3, por otncio n. l:l'i, do 4 de agosto. 

I•'oi J."Ctnetthlo ú sanc~ão pelo Senaclo, 
sob n. 77, em 20 do agosto, conforme a 
communicação foi ta pot• :t<! uclla Camra em 
otlicio n. 47 dessa data. 
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____ I . 
107 bcn ta <lo pag<m>ont? <lo .i u roe '!' ex"-I D". """'"'''"''" olc rc(ore<cu tn<-liC,, •~I•c

ctoros publJcos o:ostentes ato 18\b,l J.'HH{)Jltos c J»eti~õeH. 
que tenham entrado com o oqni-
vnlento au capital, desde quo pro-
vem sol' pobres o valetudinarios.!Apro,;entado e.m 15 do julho, foi a imprimir-

se, tendo tido segunda loitur:t om lG. 

I 
1 I~nt !H'in~dra tlismassão, em 27, subnwt-

tido á votação, roi npprovaüo o romottido 
ú mesma commissão, que o apresentou 
para segunda, em 4 do agosto, com o se-
guinte parecer o emenda, que fomm a im-
primir-se : 

IA colllmissfio tle representoc;ões, requel'im'-:n-
tos e poti<;õos, it quo foi presente o pro.] c-
e to n. 197, deste anuo, regulando dividas 
do oxactoros, ó do parecer que entre ello 
am segunda discussrro o soja approvatlo· 
com as seguintes motli1icac~ões: 

Substitua-se o art. :1. · pelo seguinte: 

Artigo. Ficam oxtinctas ns dividas do:; exa-
ctores, pi·oveilientes de J'alta do pagamento. 
pelo B:tnco do illinas, do l[Uantias cnviaLlas 
por ellos no Thosouro, pOl' intermedio do, 
mesmo banco e suas agencias. 

Paragrapho. O governo mandará rostituil> 
pela vorl>a-exorcicios Jindos-as quantias 
quo tenha recebido em pagamento do:;sas. 
dividas. 

Sala das commissões, 4 de agosto Llo 1890.-
Simoão Stylita.-S:tturnino Dantas. 

l~m cliscnssfto, por artigos, em !l, recebeu 
mnis as seguintes emendas: 

N. 2 

SuJllll'inwm-so do art. }.o as palavras-dosda 
crno provem sor pobres o valutudinarios. 

Sala das :;ossõos, ô do agosto de 18\JG.-For-
roin\ Tiuoeo. 
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--------------------------------------------------------------
1800 1!.>7 Isenta do pagamento de juros os exu- N. 3 

· ctores publicos existentes ató 1895, 
que tenham entrado com o equi-
valente ao capital, desde que pro- Artigo... Os tiadores dos ç~actorcs que, por 
vem ser pobres e valetudinarios. fallecimcnto ou insolvalnhdatle destes, !"o-

rem rosponsaveis por alcances verilicados 
aos mesmos exactores, tlcarüo egualmento 
isentos tb pagamento de juros, desde quo, 
dentro de um aríno da data da presente lei, 
tenham entrado para os cofres do Estado 
com a quantht equivalente ao principal 
do alcance voritlcado, ficando som etroito 
quaosquer sequestras quo haja em bons 
dos mesmos. 

Paragrapho unico. A disposição deste artigo 
aproveitará á viuva o aos herdeiros dire-
ctos dos que so acharem nas condições do 
quo trata a_ ultima parto tio mesmo artigo. 

Sala das sessões, G do agosto de 18\JG.- Ber-
nardes de I•'aria.-Dcsitlorio de 1\!ollo.-Dr. 
Coelho do l\Ioura. 

Submettitlos á votação, foram n,pprovados o 
projccto o todas as emendas, c rcmettitlos 
á rnosma commissão, tendo feito declara-
ção do voto os srs. João Pio o Ribeiro Jun-
quoira. 

AI>rcsenütdo .r:odi17itlo . p~ra terceira discus-
são om 8, ioi a nnprimu·-so. 

Ent tcrcciru clh1cnsr-4ão, om I I, rocoheu 
mais as seguintes emendas : 

N. 4 

Ancre>contc-se ao art. I.· - desde quo pro-
vem não tor havido dolo ou má fó. 

Sala das sessões, ll do agosto tlo 18\JG.- Fer-
reira Tinoco. 

i 
I 
:--, 

/ 
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----------------------------------------------------------------------------
1896 197 Isenta uo pagamento de juros os N. 5 

oxactores publicos existentes ate 
1895, quo tenham entrado com o 
equivalente ao capital, de suo ~rue No paragrapho uni co do art. 4. ·- em logar 
provem ser pobres o valetudrna- das palavras :-de que trata a ultima par-
rios. te do mesmo artigo - diga-se :- determi-

nadas neste artigo. 

S. C. -23 

Sala das sessões, 11 de agosto de 1896.-Ber-
nardes de Faria. 

Submettido á votação, foi approvado com 
todas as emendas, sendo remettido á com-
missão de redacção,que, em 20, o apresen-:-
tou com a seguinte rcdacção tlnal, que fOI 
a imprimir-se : 

A commissão de redacção de leis, a quo foi 
presente o projecto n. 11)7, d~ste nnno, ?f-
fcreco, de accôrdo com o vencido, a segum-
te redacção final : 

O CongrDsso Legislativo do Esbdo de Minas 
Geraos decreta : 

At·t. l. · Ficam isentos do pagamento de ju~ 
ros os cxactorcs publicos existentes ttto 
1895, que tenham entrado com o equiva-
lente ao capital, dosdo que provem não ter 
havido dolo ou má fé. 

Paragrapho unico. O disposto neste artigo 
e extensivo aos exactores actuaes que, 
doutro do um anno, liquidarem o seu de-
bito para com o Estado. 

Art. 2. · Ficam oxtinctas as diviuas dos ex-
actores, provenientes do falta do pag<t-
monto pelo banco uo Minas, do quantias 
cnviauas por olles ao thesouro, por inter-
modio do mesmo banco o suas agencias. 

Paragrapho unico. O governo mandará re-
stituir pela verba- exorcicios Jindos -as 
quantias que tenha recebido om pag:unen-
to dessas dividas. 

.,. 
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---------------------------------1---------------------------------
1896 197 Isenta do pagamento do jn~·os os exa- Art. :3. · ·con,-:idoram-so como nlío existente" 

ctores publicas existentes ate 1893 as t•esponsnhilidados dos exactoros publi-
que tenham entrado com o e.) uiva~ cos, jà falleci<los, o Cltjas dividas foram 
lento ao capital, desde quo pro- consi<loradns insolvav ois. 
vem ~er pobres o valotudinarios. 

Art. 4. · Os tiatlorc:> dos cxactores, quo, pet' 
fallocimonto ou insolvahilidado destes, !'o-
ram responsavo is por alcances verificados 
aos mesmos ex actores, H carão egualmente 
isentos do pag amonto do juros, desde quo, 
dentro do um anno da dnt<t da presonta 
lei, tenham on trado para os cofres do Es-
tado com a q nantia equivalente ao prin~ 
eipal tlo a cn.nco voriJicatlo, Jicando então 
som oJroito quaosquor soquo~tros quojlmja, 
em bons dos mesmos. 

Paragmpho uni co. A disJ>osição deste artigo 
aproYoitará à v iuva o aos herdeiros diro-
ctos dos quo se a citarem nas con<liçuos no!-
lo determinadas. 

Art. 5. · O governo, no regulmncnto quo 
expedir para o x ocw;rro desta lei, adoptará 
as medidas pro vontivas contra os abuso~ 
o dct'oitos na ar rocadação das rondas o son 
recolhimento prompto ao cofre publico. 

Art. G.· Rovogam-so as disposições om con-
trario. 

Sala das commissõcs, 20 do agosto tlo 18UG. 
-Rodrigues Cllavos.- Pinto do l\Ioura. 

I~m discussão, em 21, esta redacçfio, sub-
mottidaá votação, foi ella approvada, sen-
do o projocto rem ottitlo ao Sonado, sob n. 
78, por olllcio n. !J8 dessa data. 

Em 10 do sotombro, foi <lovolvido pelo Se-
nado com as soguintos omomlas, apresen-
tada'> a li, <ruo foram a imprim ir-so : 

N. I 

Art. I.· Sttbstitua-so pelo seguinte: 

Ficam isentos do IJagamcnto do juro:> : 
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--- --- ------------------------- -----------------------·-------
1896 I07 Isenta do pagamento de juros os exa I. Os oxactol'OS da fazenda que tenh::un en-

ctoros publicos existentes até 18U5, trudo ou venham a fm~el-o doutro de um 
l[Ue tenham entl'ado com o equi·· anno 'depois da publicação desta lei, para 
valente ao capital, desde q~o ~ro- os cofres do thcsouro com a importanciu. 
vem SOl' pobres e valctudmarws. de seus alcances salvo si houverem pro-

cedido dolosame;lte ; 

li. Os liadores dos exactoi·es alcançados o 
insolvaveis qúo roalizarr1m denteo do mes-
mo prazo o pagamento do alcltnce ve-
rificado. 

N ') • w 

Art. 2. · Accecsecn te-se « in-line »... desde 
quo tenha havido consentimento, expeesso 
ou tacito, da autoridade competente. 

N. 3 

Mesmo artigo, paragrapho unico. Em vez 
das palavras - quo tenha recebido, etc., 
ate o fim, diga-se :- pagas· pelos ex::wto-
res na falta de cumprimento do saque ou 
da ordem por parte do lJanco. 

N. <l 

Arts. 3.·, 4.· o 5.· Supprimam-se, passando 
o art. 6. · a ser art. 3. •. 

I~•u cliscnssão, em 12, essas emendas, sub-
mettidas á votação, foram ellas ::q~proy::
das com oxcepção da de n. 2,que fot r~JCl
tada. Voltou por isso o projocto ao Senado 
por oflicio n. 136 dessa data. 

Cont'ornuuulo-sc o Seuuclo com a decist(o 
da Camara, remottou o prqjocto it sancção, 
sob 11. U2, em 15 de setembro, o que com-
municou por otlicio 11. 84 dessa data. 

Sanccionnclo 

LEI N. 1!).! Dl-J 18 DE SB1'EmlltO DD l8Uô. 



,, 

180 

TRANSUMPTO ANDAMENTO E OBSERVAÇõES 

-- -------------1--------------
l89G 198 Autoriza o governo .a dosponuor pela Do st•, I~lnto tlc :llonra.. 

verba «Obras publicas», <lo presente 
ou <lo futuro exercício, a quantia . · so 
nocessariu para a conclusão das Apresentauo em 15 U.o julho foi a imprnlH;-lo' 
obras <lo ouiflcio <la Acauo1ma uo senuo uispensadn. a socrm{un. loitura, _on ' 
Commercio ua cidauo do Juiz uo a requerimcuto uo Sr~Bueno Hrandttü. 
Fóra. 

b 110ttidO 
Ent 1)rhncir:t tliscnssão, a 18, su ~t'dO áS 

á votaçtto, foi approvado e reme 1 ento, 
commiss<Jes do comtuercio o orçar~unda 
que, em 10, o apresentaram para/?'\ illl-
com o seguinte substitutivo, quo Ol ' 
primir-so: 

· . or· 
As commi~sõos reunidas de commortclO o~ to o 

çamento, tendo estudado atton am no o. 
projocto n. 108, autorizando o. govor com-
concluir o edi1lcio da AcadomH\ do ordO 
mercio de Juiz do Fora, mcdcanto ac~o do 
com os respectivos rcprosontantos, t~uidO 
parecer quo soja osso projecto subs. 1 ser 
pelo quo em 'scguiLla oitorocom ~.tra re-
submottido á discussão, si a Camar,t 0 P 
ferir, nos termos do regimento. 

SUllSTlTUTlVO 

O C l · 1 t" do Est:1·1 o do Minas engrosso .cg1s u 1vo - u 
Goracs decreta: 

Art. l. · Fica o governo autorizado a despe~~~ 
dor pela verba -obras publicas- deste ·a 
tlo futuro oxorcicio, a quantia no?es~a\la 
para conclusão das obras do ctllllo!O ' 
Acatlemia do Commorcio do .Juiz de Fora. 

i 
\ 
\ 

\ 
\ 

Paragrapho uuico. A parto tlo ouiílcio ,<.1~~ 
fôr concluitla om virtuuo dosbt autonz,\ 
çuo poucrà ser tlostinada pelo .gov~r~~ 
para o funccionamonto de um lllstltu 
proilssional. 

Art. 2.· Pica olevadt\ a 50:000~ a subvonç~o 
nnnual do 30:000S concctlida à Acatlo1;nn\ 
tlo Commorcio do Juiz tlo Fora pela 101 n. 
:m, do 21 tlo julho tlc l8'J:~. 
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. crovorno a uosponder pela Art. 3: Ao n.lum.no ll'le concluir o curso ua 
-'>-utorl~a 0 b~·as public~s):, uo proson~o J\cauemia uo Commercio sert\ conferiuo um 
· -ycrh·' «f turo ox.erclClO, a q~antm tltulo uo hn.clmrel com os diz<wes e nos 

0 u dO '~· .1 para a eonclusa~ ua.s termos inuicauos 'no rerrulamento que o 
pecessdlh euiücio. ua Acn.uellll?- ue gúVOrno f<wi Ilt\Ia a exe~uçtio uesta lei. 
otn•aS O ·o ul\ CllhHlO UO Jmz ue 
Col111110I'Cl 
fóra. Art. 4: Fica comllotinuo ao governo uo Es-

tauo a nomeação uo uirector ua Acauemia 
uo Commercio e a uos seus substitutos. 

\ 

Art. 5: O governo pouerá autorizar a matri-
cula ue tüumnos gratuitamente ate o nu-
mero ue 20. · · 

Art. 6: No caso ue liquiuac,tio ua companhia 
Acn.U.emia uo Commorcio lle Juiz lle Fora, 
o Estauo será consiuerado crouor privile-
giado ua quantia uespenuiua, tonuo OOlllO 
gartmtia o prelho. 

Art. 7: A execuçtí.o llo uisposto nos arts. l:, 
2 .. , 4 .• e () .. desta. lei üca uepenuenuo de 
accõrdo entre o governo e os representan-
tes da companhia, o qual será reduziuo a 
contracto. 

Art. 8. · Revogam-se n.s uisposições em con-
trario. · 

Saln. das commissões 10 ue agosto ue 1896. 
-J. Bueno Branutt~.- 1\lendes Pimontol.-
Conego Alves.- Augusto Clomentino.- Ju-
vonal Penna. · . 

l~•n (lisc.ussão n llrefc•·eucia, ':\ 12, ücou 
a votação auiaua. 

Su1)lnettilb á votação, a 13, foi vreferiuo o 
su1)stitutivo, ücanuo projuuicado o pro-
jacto. 

Etn (liscussão o substitutivo, a H, sub-
mettiuo á votn.çlio, foi approvauo o remot-
titlo á commissão <lo commcl•cio,quo o apre-
sentou com parecer para terceira em 17, 
inuo a imprimir-se. 

.,. \ 
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ttid? <>O sulllne ·t 108 Aul<'"i'" o gomno a ""Pendor l>olo ""' '"><clm di'<nssiio, em - • :,mottidO ' 
verba «obl'as publicas», do presente à votaç'lo. foi approyado o 

10 ou do 1\lturo oxorcicio, a quantia com missão tio rodacçilo · nocessar1a para a conclusão das 
obras do .cdillcio da Academia de , ma reJa· 
Commm<>o da cidade do Juiz do !Osla o op•·e.m>tou a 21 eom. a "'~~. á vota-
FOra, · eção, como tina!. Suhmett<da 0·.,;,wttido 0 

çãoí foi olln apprc.vatla, ser: do 1 ~ ofticío n. 
pro,Jocto ao Senado, sob n. 7.), po 
UU, do ~!2 do agosto. 

. elO se-I~nt 9 de sct.cntbro fot « C\ l·•s ap • · 1 ·olnclo 1• 1·o· 
. t O!llOlll W-' mulo, com as segmn os . 'mir-se: 

sentadas a IO,quo foram a rmprr 

N. l 

O art. I.· sorit assim redigido : 

. . despon· Artigo. Fica o governo autort~ado auosto ou 
dor pela vor·ba- obras puhl!cas ~incoon_!a 
do futuro oxorcicio, a quantta do 

10
rusao 

contos de rõis (GO:OOOS) par:t a .?0do CoJll· 
das obras do oditicio da Acadonu,t 
morcio do Juiz do Fora. 

N <) . ~ 
0 por Ao art. I.· Accroscento-so « in-llr~o »bras ?.~ 

conta do credito especial para •18 0• do re~~ 
Capital atô a quantra. do com_ codto~un odt-
( 100:0003) com a construcçao. 0 ú. Fa-
tioio na cidado do l\linas, dostlll~~~ado do 
cuidado Livro do Direito do ' 
Minas Goracs. 

N. 3 
nto-1\·losmo ar~igo paragr•apho unic.o. Acc~·o.~~~11to: so dopou,; da palavra-odillcw-o se., 

da Academia de Comrnorcio. 

N. 4 
d artii.(O Ao art. 2. · Aecr•osconto-so no tlnal .?) 

0 
ttl~~ 

-o a com contos tlo rõis ( 100:000., lo l)t~ 
xilio concedido á Facnldado Livro ~Ia. )oi 
reito do Estado do Minai'! Cloraes, P ' · 
n. G2, do 22 do julho do 180:!. 
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HJB ·\ . · u~orna o governo n, dcspcnrlcr pela N. 5 

I 
I 

: crlm «ohms puhlicas>>, rlo pro-
~onto ou do ruturo cx:crci'cio, a 
r.I?antin, nccossnl'ia para a conclu- Ao art. 7.· Em vez de-dependendo de accol'-
s,to ~las obras do cdiiicio rl<t Aca- do, dig:t-so: dependow.lo, quanto á A.ca-
\lo~ma de Co111morcio da cidade do dcmia de Commorcio do acoõnlo (o mais. 
· Utz do Fóra. como cst<'• no ar·tigo ).' 

J~n• cliscnssi"io, em E~, estas emendas, sub-
mcttida:> á votac;ilo, tbi nponns aprov:vla a. 
de n. I, scnrlo rejeitadas .as rlo ns. 2 o '1 c· 
ficando prt~jnrlicndas as de ns. :3 o 5. 

Fizeram doc!al':tc;iw do voto os srs. Fcnoim 
Tinoco o Thoophilo Marques. 

Nossa mesnHt data voltou o prqjocto ao Se-
nado, com as respectivas emendas, por 
oJlicio n. 137. 

O Senado confirmou n:t mesma data sua doli-
lJoração sobre as emendas us. 2, 3 e 5, re-
jeitando a de n. 4; pelo que rle novo rio-
volveu o projocto e as respectivas omenrlas. 

I~nt clistmssão, a lG, foram approvatlas 
mais as cmonrlas ns. 2 e :1, sondo o projo-
cto romettirlo á commissão de rerlacção,que, 
·neSS[t mesma data, o apresentou com rcrln-
cção final. N:t votação das omenrlas foz tlo-
clarac;fi•> do voto o sr. Jnvennl Penna. 

Tondo sido dispensarlos o interstício c a im-
pressão da redacção, a requerimento do 
sr. João Pio, foi na mesma datn. discuticht 
o approvada a rcdacção apresentada, sendr> 
o projocto romottido à sancçilo, sob n. 4\J, 
por ol!icio n. 172, rlo lG do sotcmbr:o, o quo 
se communicou ao Scwtrlo por o1IIc10 n. ;44, 
da mosma data. 

Sncdnonntlo 

Ll~I N, 20~ DE 18 DE SETEMBRO DE 18\JG. 

.,,, 

r' 
'' .. 
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199 Autoriza o~ g?verno a modificar o oo sr. Alberto I•'urtmlo. traçado da E. F. de .Juiz do I•'óra 

á JaouUnga, úo 1no1lo quo, partiu- . . ,priiJIÍI' 
do .da E. P •. Sapucahy, no ponto Apresentado om 15 do julho, fot a 1\~ leitura 
mms .convomente do districto da se tendo sido dispensada a segunt 

0 
Bt•an· 

Jacutmga, passe pelas cidades do 0~ lG a requerimento do sr. Duen Rio Preto o Lima Duarte e vá on- dão. ' 
troncar-Re na E. P. do tRio Do co, em Palmyra. 

et· . - ' 17 subiU. I~nt prhueirn tliscussno, em '·emottJdO 
~ido á ':otação, foi approvad?,.9

8 
1 que, e!U 

a commtssão de obras pub~JC,l ' ·trecer e 
22, o apresentou com o sogu~nt.0, ~~·: 
emendas, que foram a imprurur-

. viaoãO A com_missão do ol~r~s p~bhc:~, rojoct~ 
forroa otc., a quo lot on':t,vl~). dircussiíO· 
n. 1 ua, j a approvado em pruncu a . 

Ol' 
.I ·opo~to p ·s Considerando quo o traçauo pr to nHti 

este projeoto ó incontostavclm?n tínga. a 
v,mta.joso quo o da E. F· do Jíl~~~ indus· 
.Juiz llo Fora, por satisfazor a port:tÇãO 
triacs elevados, facilitando" a ,0~uas pel~ 
dos productos das zonas atr ,woss~ quostfíO, 
E F. Rio Doco o }lola via forroa on 

a ci· Considerando, porem, quo a ~on~t ?.!tt~g ach<1 
dado do ltio Preto o .Jacutlllg,t .J,t nuas tio 
sullicientornonto sorvida polas e1ty. 

0 
que, 

forro União Valonciana o Sapuca. 1 . ./ntlo do 
O 'Slu<' o IJortanto não ha Ut'gonto noc :;, 

1
tro 

' . .I t ·au'1 OI b construcçilo tio trecho ua os 1 ', ·a sn -
referido ponto, ó tio pnroe<::_r <JU~ ~e?rovatlo 
ntottido a segunda thseussao e. ti lomontl<t 
o rol'oritlo proJccto com a sogmn ° 
suhstitutiva ao art. l.o: 

1 o·tratla do Suhstituam-so as palavras-.< :t :s veuicllt.o 
feno Sa}lneahy 110 ponto UHWl con ~la ct-
no districto da Jacntiuga, passc. 1~~os: tl:t 
1bt1lo do Rio Proto -, pelas sogtll , Litllll 
eicJa,lo 1lo Rio Preto pas:o~o por Duarte. 

l JS!JG.-Sala tias commissõcs, 22 do julho to 
E. Ottoni.-Duarto da Fonseca. 
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ID9 A~~.?t.i:a o. g?ve~no a n.wdilicar o Em segmula (liscussão, por artigos, em 20, 
. 'ç do. d.t L. I· de Jurz do Fora . submettido 't votaç'lo "or· ~"provado o pro-
a Jacutmga de 11 d . t' · ' ' ' • 

1

' .. ., 

d d
. , , , , I o o quo, par rn- Jecto, sendo rejeitada n emenda. 

~ . a E. F .. sapucally,. no ponto 
mars convomente do drstricto da J~~cutinga, passe pelas cidades do · . '. -RIO Preto e Lima Duarte e vá en- Voltou elle a mesma commrssao, que o apro-
troncar-so na E. F. do Rio Doce se~tou .Pa_ra terceira em 4 de agosto, indo 
em Palmym. a unprunrr-se. 

~ c -2·1 

Etn terceira (liscnssfw, em G, submettido 
à vor,açltO, foi approvado e rernettido á 
commissfio de redacção que o apresentou 
em 8, com a seguinte redacção final, que 
foi a imprimir-se: 

A commissão de redacç:Io de leis, á que foi re-
mettido o projocto n. 100, do corrente anno, 
e de parecer que seja approvada tt seguinto 
redacç:Io dada ao mesmo : 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Geraes decreta: 

Art. l. · Fica o presidente do Estado autori-
zado a modiílcar o traçado da E. F. de Juiz 
do Fónt á Jacutinga, de modo que, par-
tindo da E. F. do Sapucahy, no ponto mais 
conveniente do districto da Jacutingu, passe 
pelas cidades do Rio Preto o Lima Duarte 
e vá entroncar-se na E. F. Rio Doce, na ci-
dade de Palmyra. 

Pamgraphounico. Prevalecem em f<tvor deste 
novo traçado todos os favores concedidos 
por lois anteriores á estrada do ferro do 
Juiz do Fóra {t Jacutinga. 

Art. 2. · Revogam-se as disposição~ em con-
trario. 

S:tla <las commissões, 8 de a ·osto de 1806.-
Pinto do 1\Ioum.- Bornardes de Fal'ia. 

'I·' 

't' 

ri 
•' ,. 
"c.~ .. ~: 
!? 
~) 
t• "'} 
"' ~; 
;,~ . ~;; 
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. cclucc;ao a} .. u)ll, 100 AuWmu o govcmo a modillm u ""' .u,.u-.no a lO n { ., foi appro>'sot 
traçado da E. F. tio Juiz do Fúra tada, suhmotti<la avo tH,.,tO, 'lO senado 
à Jacutingo, <lo mudo <JUO, partio- "H <lo o l"qjocto •·omot~ "0

1
.; 

do da E. F. Sapuca!Jy, no ponto n. 70, por ollicio n. UI, 
0 

N• 

mais convouicntc <lu districto <lu cl" 
Jncutioga, ]<asse pelas d<la<los do • . tevoivW' 

1
' cu-

Rio Pr·cto, o Lima Dunt•to c vá ou- Em 2 de sotcmloro. ":' ~onda, apros 
troncar-so na E. F. do lU o Doce Scu;ulo com a sog_mnt_o 01 ·imi.r-so: 
om Palmyra. tado om :l, quo fot a nnrn 

Ao art. 1.·: 

•tCCl'Ú' . , D uwto, , l ,._ Depois das palavras- Lnna ·o~ do P<1ra r, sconto so : Qui!omho o Doi 
!num. 

sotoJn-
1 ·1 4 do · ·ada Ent discussão a . cmmu ~· 'foi appro~ lo 

bro, submottida a vo~aç<tto,,. conmlissa0.\
0 o romottid<t com o IH'OJOC 0 '1 •

1 
rethtC9• _ 

redação quo, om 5, aprosor~\ou lndo a Jlll 
1inal foit<t conformo o voncJt 0 • 
primir-se. 

_ foi e!l~ . . • lacçao, . lo t• Eau chscussão, cau s a I.cc rcmottH 
1

• 
approvada, sondo o pro.J?cto.,, n. :lS, roJ 
sancção, em U do sotomln o, se \mnicoll t1 
ofiieio n. !51, o <ruo so comi chta. 
Sonndo em o CHeio n. 127 dessa ·' 

Sanct~ionndo 

DB JSVG r,gr N. 18! I>E 11 ng srn•mnmo 

18
(\6 <lQQ'Aut . J li••;HI. 
" - · .omu u governo a prorog"' por• l>a """""'""" de ""''"" l"' • · .. 

orto mo~os o praw oonoodido it . . . p•·ltn>'' 
Compunlnu E. !•'. O. Min,, ]>ara AJH'"'ontado ""' W <lu .jnlh«, '"' "· "\\ loil·"' 
entrogar ao trarogo u rnmut do l'i- so, tond« sitlo ,li,J>m><nda n "''''"';;. · 'J'hoo· 
tanguy. ra, om 17, a roquorimonto do · · 

pltiJo i\htl'<]Uos, ok 

;>O snl'J\to l~au t••·hucirn dhumssão, om N '·~JllottJ 
1 tido a vota~:ão, foi <tlJpt·ova<lo 0 , 1rosonto1 

á mo~nut commis::;ão, quo o. ·tJ;riJllÍl'-S0• para segunda om :21, inclo a JlllJ 
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!80G :~00 Autoriza o governo a prorogar po1' Eu• r-;cgnnc1:1- cliscmmão por artigos, om 

oito mozes o prazo concedido ú 23, submottido ú, votação, foi approvado e 
Companhia E. F. O. Minas, para remottido á mesma com missão quo o apre · 
entregar ao trafego o ramal do Pi- sentou pam torcoim em4 do agosto, indo 

. ! 
I 
I 

tanguy. a imprimir-se. 

E1n terceira cUsmrssíio, om O, submottido 
iL yotação, foi approvado o l'O!l1!110ttido á 
conunissão do rodrwão quo, a 8, o apresen-
tou com o seguinte parecer pm·a rodacção 
ünal, (1uo foi tt imprimir-se : 

A counnissão do reclacÇão do leis, á que foi 
presente o Jll'Ojecto n. 200, deste anno, o 
do parecer quo seja adoptadn., como ünal, 
a mosnw, rcdacção com quo foi approvado 
oJll terceira discussão. 

Sala das conunissõos, 8 do agosto do !800.-
l'into de l\Ioura.-Dormwdos do Faria. 

E!ll discmsão em lO, submottido á votação, 
foi approvado, sondo o projecto romettido · 
ao Senado, sob n. 71, por ofJicio n. ül, do 12 
de agosto. 

I•'oi reu~ctHd.o á saucção }u~!o §emulo, 
sob n. 85, conformo a communicaçito feita 
pór aquolla canutt•a em oftlcio n. G2, do 5 
do setembro. 

San<~cionntlo 

J,EI ,N', 180 rm 12 Dg SE1'E~IBR0 IH> 1806 

I 
180G 1:2 O I I Do clara, quo as disposi~\ríOS Ja, l_?i Do tu•. Cnmillo l?ra!N> c ou1tros. · I j n. I:lO, do 17 do .i.ulltO .do 1805, sa_o , ,, , . , . . , . . ,. .. 

I I 
ogu oi monto npptwn vc>s nOS escn- A P"'"~ t.uln . mn I h do .I ~'.'"?• ;m .v ;m punm.-
vão.< do jmHciol do Eslndo. se, lomlo suJo d.srw<~o.vl• õ sc"unc!a loc-

1 
I 

· tm·a om 17, ltroqucrunento do St'. Thco-
phílo l\I:trquos. 

I

' I.;m 
1
u·ime!I•a d.h;cwmiio, olll ;21, snlllnott[-

1 do !c votaçno, roi nPI"ovndn c en mnttido I á conuniesilO de Icgislnçãn, tcmlo "' nu-
! 1 scntndn dn """ n sr. Jnvcnnl rnmuc. 

'. 

'ti ,, . ' ..:.: 
C"> 

~? 
l\} 

li 



188 

TRANSUMPTO 
ANDAMENTO E OI3SERVAÇlíES 

----,-------------------1-----------------~-
201 D I ')') foi a iJll· ec ar~ que as ~isposições da lei Apresentado para sogunda om ~N, n~ 130, de 17 de !Ulho.do 18ÇJ5, são primir-se. e~ualme.nte. f!-PphcaveJs aos escri-

vães do JUdrcral do Estado. '·n
1
etti· 

. - em 9,1 SUil t'dO E1n segunda thscnssao, ~ ' romot 1 
do á votação, foi approvado 0 , carni!lO 
á mesma commissão, tondo 0 tsdo contra. 
Soares, filho, declarado ter vo a 

. ')~ foi a in1· Apresentado para terceira, em ~;.>, 
primir-so. 

98 submettí· Eut tcrccit·a tliscnssiio, em ~ • •omottidO 
do á votação foi approvado 0 1 ando do 
à commissão 'do rodacção,, dccl<t~,' votado 
novo o sr. Camillo soares frllw to 
contra. 

·ssM uO Em 30, foi apresentado pela comt~~ final, 
rodacção com a seguinte redacç, 
que foi a imprimir-se : 

. uo foi A comrnissão do rodacção do lors, n.n% ó dO 
presente oprQjocto n. 201, deste an ' 

PARECEit 

I 
l cção dada ~ Quo soja approvada a seguinte I'O( <t t 

ao mesmo: 

liiiJlaS O Congresso Legislativo do Estado do 
Goraos decreta : 

. ~ ·uJi· Art,. I.· São applicavois a?s os-:Jrtva~sn,~ J30, 
ctaos do Estado as dispostçõos da lo 
do 17 do julho do 18D5. 

m coW Al't. :~. · Revogam-se as disposições 0 trario, 

Sal~ das commissõcs, :JO do julho do ISIJO • ...., 
I mto do Moura.-l~odriguos Cha vos. 
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189fl '>01 D ~ eclara quo as disposições da lei I~m tliscussão esta l'etbult;ão, em 3 de 
n. 130, de 17 de julho do 1895, são agosto, foi ella approvada, sendo o proje-
e~ua1mente appÍicaveis aos escri- c~o enviado ao Senado, sob n. 64, por o!li-

189(1 

vaes do judicial do Estado. c11) n. 84 de 4 desse mez. 
Rt>jcitado no Scnnclo, em 8 de agosto, 

conforme a communicação feita em oíllcio 
n. 37 dessa data. 

ARCIIIV ADO. 

9 09 A t · ~ ~ u oriZa o governo a contractar com Do sr. 'l'ltcoJ)bilo JU~n·c}ncs e outros. 
os cidadãos Alfonso Frederico de Alvarenga Peixoto o outros,ou com Apresentado om 16 do julho, foi a imprimir-
quem melhores vantagens oil'erecer, se, tendo tido dispensa de segunda loitura 
a construcção do uma via ferrea em 17, a requerimento do sr. Tlleophilo 
da E. F. c. _do Urazil á Lagôa Santa. Marques. 

EJn 1n·iJucirn cliscussão, em 8 do agosto, 
suhmettido á votação, foi approvado e re-
mettido á commissão de obras publicas, . 
que o apresentou para segunda em 14. 

Em scgnmla tliscnssão, em 12 do setem-
lJro, foi apresentado pelos srs. Theopllilo 
Marques e Juscelino Barbosa um requeri-

. monto no sentido de enviar-se o projocto 
ao governo para sobre olle dar informa~ 
çõos. 

Approvado o requerimento, foi o projecto 
enviado ao dr. Secretario da Agricultura, 
por ollicio n. 158, de 15 de setembro. 

203 Crca uma cadeira mixtn, do instru· Do SI'. C:tl'limlo l~into c outro. 
cção primaria no «Morro Redondo» . . o outra no «Luiz Antonio» districto Apresentado om 17 de JUlho, f01 a impri-
do Carmo, município do Itabira. mir~se, tendo tido segunda, leitura om 18. 

Eu• Jn•iuteir~t cliscnssão, em 21, submet-
tido á votação, foi approvado e romettido 
à eommissão de instrucção publica, quo o 
apresentou para segunda em 25. 

Em 11 ele agosto, em virtude do requeri-
monto do sr. Ignacio Murta, voltou à com-
missão para ser refundido. 

,, '•.:, 

,,, 

,; 
•ri. 
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204 Converte em caueiras mixtas as ca- no s 1•• ()al'lhulo I•into c outro. 
<loiras primarias oxi~tontes em . se · 
Santo AJl'onso d' Alliançtt o em . . . ,

1 
impt'illlll'- ' 

Agua Limpa, districto do Carmo, Apt•osetltado em 17 do J n1_1tw,loi ~111 18. 
município do Itahit·a. teuuo tido segunda let Ul'a e 

1 !llet-
'>1 Sll J 'dO I~nt }n•inteh·a discussão, Ol\l ~ 'rometti 

0 tido á votaçrro, l'oi approvm 0 llica, que 
á commissão do instrucçao pt~/,.. 
apro~ontou para segunda ent ·~;.>. 

ucri· . t do de req JJ.1· Ent 11 tlc a;;"osto, om vn·tu voltou á co 
monto do sr. Ignacio l\I~u· <t, 
missão pam sot· t'ol'unthdo. 

205 Autoriza o governo a dar regula- no sr. ncsitlci•io ele Jicllo c 0 • ;• {l•éJS· 
monto para organização das feiras . if' 
do quo trata o art. 7. 0 da lei u. 140, . . i a iJllP1'

1
Jl
1 do 20 do .i\tlho do 18üG, estatuindo Apresontauo em 18 do .JUlh?, ~o 0~11 20. 

nollo as bases dos contractos que se, tendo tido segunda l01tuu.t tiver ue firmar, o marca o imposto 

0

, 

a cobrar pelo gado quo· passar pelas ,.... de ngoíOt·c-
foiras. . !~1n I•rintcira tlis~ussão; ~111 'rovntlü c. 1 

0 

.. 

· sulJmottido á votac;ão, 101 tfPPconunorc1~0• mottido ás eommissõos 1 "llll pu1'<1 · 
Orr.amonto I! HO O ltlll'OSOll 1U' 

.{ ' · ·r· so gunda em u, indo a impl'!llll -, · 

·cussXO PEND" DI~ SEGUNDA DIS 
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20G Autoriza o rroverno a abrir um cre- E•n scgmula cli Hm~o~•;íiio, e:n ·28, submetti-
dito snpple~nontm· na importancia do à votação, foi approvado e remettido á 
do 557$G27 ú rubrica n. U~, § 1.0 , mesma commissito, quo o apro,;entou para 
art. :~.o da lei 11. 147, de 23 de ju- terceira 'em lO de agosto, indo a impri · 
lho de !89G. mir-se. 

Em terceira discns..;ão, em 12, submottido 
à votação, foi appr.wado o enviado à com-
missão de redacção que, em 13, o apre-
sentou com o seguinte parecer. para reda-
cçuo final: 

A commis:;lío do rcdacção de leis, a que foí 
presente o projccto n. 20G, deste anuo, é 
de parecer que soja adoptada, C?mo íinal. 
a mesma rodac~~rro com que foi olle ap-
provado em terceira discussão. -

Sala das commissões, 13 de agosto de 1890. 
-Pinto do Moura, ru1ator.- Bernarcles de 
Faria. 

Em cliscussi'io, a l:i, a rodacção apresenta-
dtt, foi e!Ja approvada, sendo o prJjecto 
remettitlo ao Senado, SOl• n. 74, por ollicio 
n. !H, de 17 de agosto. -

Em 29 Coi clevolvido pelo Senado com a 
seguinte emenda, apresentada em 31, que 
foi a imprimir-se : 

Ao art. 1. · accrercente-se «in-fine» :- e um 
outro na de oito contos do reis à rulJrica 
do n. 8 § 1. · do art. 2. · da mesma lei p tra 
o apnnhamento dos debates da acmat 
~Sessão do Congresso Mineiro. , 

Ean tliscussão, em 2 de setembro, fubm::Jt--
tidn á votação, foi approvada a omonüa, 
sollllo o projecto romottido á commissão 
de rcdac~,;ão, quo o apresentou em 3 com. 
a seguinte roclacção Hnal: 

; 

(J 
:~ .,. 
~'! 
}! 
•' ,d 
-;; 
ri-i ,, 
~~ 

" 'fi 
:u 

; 

" 
.: 
•t' ,, 
·' ,. , ... 
c 
-~ 
Í' r) 
C' 
I() 

o: 
J'' <'' 
I' tl 
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1896 20G Au~oriza o governo a abrir um crc- A commissão do retiacção ~~ 1;l~;t: {~~~~j: 

dlto supplementar na hnportancia presente a proposição n. ' 'rocer que cçiíO 
do 557$6:27 à rubrica n. 12 § 1 o emenda respectiva, ê de pa ünto roda 
art. 2.o da lei n. 147, do 23 do j~~ adoptada e approvada a segt 
lho de 1895. dada á mesma : · 

]l!iJlUS 
llo Estado de o Congresso Legislativo 

Gcracs.dccrcta: 

auto· o do Estado. r na Art. I.· Pica o Prcsidel_l to s 
1 

rernenta J2, 
rizado a abrir um credito ~ t ~pbrica ~· J!JO 
o o , 1 r:~7 ,,0•>7 'L 1 U do JU unportancu\ ue ·><> ;;,o~ ' ' do '.>3 de 
§ I.. art. 20 o da lei n. 147, J'l"~mentoser· 
de 18U5, para occorrcr ao c1~;rios ao utro 
artigos de cxpcdiontc, ~0? 

0 
un1

0 

° t!O 
viço da Secretaria da PoliCia,. rubrtca r~ 

o d o >is a o pa ' na de otto contos c _,1 0 '~c::;ma Iot,
1 

ses· 
n. 8, § I. do art. 2. · utL 1~ da actua 
o apanltarncnto dos deb~ttcs 
são do Congresso 1\linerro. 

0on· 
o õOS em Art. 2. • Revogam-se as tlispostç 

trario. 

J89Ô· ~ 
,, 1 tomhro dep'aritt· I Sala daR conunissflcs, " to se dos do ' 

- Pinto do 1\Ioura.- Bernar · 

ubJllet-
0 d otcçrro, s do o J~nt tlistmssão, a 4, essa 1 c o' v·

1
da sen gO, 

tida: á votação foi c !la appi ~ ' sob Jl• 
projocto o romottido it sarJCç,a~~JI11Jl'O· 
por olliCio n. 140, do 5 do 80 

120 J"llcio 11· Communicou-so ao Senado por 0 
dessa data. 

Snucciontulo 

, Dg ]89Ô LJ<;I N. ]81i, ])J.J 12 DE SIHmlllhO 
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1896 207 Crêa as seguintes cttdeit•as de instru- Do sr .. Jnã.o I•io. 
cção primarilt: 

Uma mixta na povoaçfío denominada Apresentado om 21 dejulho,foi a irnprimit•-se, 
Cantagallo e outra no l\Iorro da tendo sido dispensada a segunda leitura a 
::lella, município do S. Domingos do 22, n requerimento do sr. Doliim Moreira. 
Prata. · 

Tros cadeiras mixtas no districto de Em IH'imcira d.iscnssão, em 25, submct-
S. José d;1 Lagôa, município do tido á votação, foi approvado e romettido 
Itahira, nos povoadós denominados á commissão de instrucção publica, que o 
S. Sohastifío do Onç:t, Cachoeira do apresentou par;J. segunda em 4 tle agosto, 
Cantagallo e Pedra Furada. indo a imprimir-se. · 

Duas mixtns no districto do Alvino lí~m scgun~i.!t cU~ensr;fuo,om 7,rccebeu as se-
polis, uma em Garanjanga o outra guintes emendt~s,q uo foram a imprimir-se: 
om Povo-miudo. 

Uma mixta na Cachoeira da Alfande- N. 
ga, districto do Bom Jesus do Am-
pal'O, município de Santa Barbara. Accroscente-so onde convier: 

Artigo. Ficam creadas as seguintes cacloiras 
do instrucçllo primaria : uma d0 sexo mas-
culino no patrimonio do diskicto da Con-
ceiçfío do Casca, município do Ponte Nova; 
mna mixta no logar denominado Camr;o do 
R<tymundo, bait•ro de Ouro Preto; uma do 
sexo masculino em S:wt:1 ltita do ruo-
Abaixo, município do S. João d'El-ltoy. 

Sala das sessões, 7 do agosto do 1806.-Nunes 
Pinheiro .. 

N. 2 

Accrescontc-so onde convier: 

Artigo. Ficam crctulas as seguintes cadeiras 
t•ur;ws: do Rexo túaseul.ino nos logares do-
nominados Itocinha, districto do ClaudiQ; 
Commissão, tlistricto do Jap1to; Campos, 
üistricto do S. Francisco do Panln; Felix: 
dos Santos, districto da cidade do. Oliveira, 
município do Oliveira; rural do sexo fomi-

$f 
.1 .,, 
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ANDAl\IENTO E OUSElWAÇÕES 

------ ----------------------------~!-----------------------------l8üG 20 i Crôa as seguintes cadeiras do instrn-
cçüo primaria: . distdcto d~ nino, Mercês d'Agua Lnnpa,, 1000sso;.r~ S. Thia"o município do Bom s.t unictpt0 

,., • 1. c· x"tltbn m l'al 1!0 sexo mascu mo, ,t. u ' 

do Prados. Urna miuta na povoação denominada 
Cantagnllo o outni no Morro da 
Solla, município de S. Domingos do lSOG.- Dl'· 
Prata. Sala das sessões, 7 do agosto. 0f oiro. 

Tres cadeims mixtas no districto do Coelho do 1\Ioura.-Nunes l'lll 1 

N. 3 
S. ·!osó da Lagoa, município do 
ItalJJra, nos povoados denominados 
S. Sebastião do Onça, Cachoeira do 
Cantagallo o Pedra Furada. Accrosccnte-sc: 

Duas mixtas no districto do Alvino- ruintcs c~-
polis, uma om Garanjanga o outra Paragraplw. Ficam ct·oadas as s~_:.,o do Tatu, 
em Povo-miudo, !loiras: uma mixta na povoaç'\,rt. outr 

districto da cidade do Uucay;1, ' J
1
stric 0 

Uma mixta na Cachoeira da Alfando- dita na povoação do Santa Mt 1'rite nli;{t::\ 
ga, distric~o.d? llom Jesus doAm- d'Olhos d'Agua; outr~t ogl~<~ ~:~~to de ~u:l· 
paro, mumctpw de Santa Barbara. na povoação de Barrou·o,_ tltsyl Forqutlh:.1

0 ouhy; outm na povoaçao ta todaS ll 
districto da cidade do Bocayuva, 
município deste nome. 

c a· 
l n uma dO Pat·a.graplw. Fica croad.a tan; )Ol voação ,. 

doH·a do sexo masculino _ll•t po oni. o~tt.11 
Potó, munioipio do Tnooplulo. ott nu'nictP,lO 
mixta no povoado do Carnotro,. ~o no dl~
do Serro· outra do sexo mascui;r 111unt· 
tricto dd S. Sebastião dos .ForrOlros, ovoadO 
cipio do Forros · outra uuxta 110 P

1 1
niJi.ta 

Cachoeira do P~johú · outra ta~nboJdo .mos· 
no povoado da i•'ortaloza, di~trt?~0outra no 
mo nome, município do Sahn~s '1\fo<Yol. 
logar Vorodas, districto do Grao 1 "' 

18()(). 
S. R.-Sala das sossi>os, 7 do ago2~r~.~~ZthO·í 

-Ignacio l\Iurta.-Gotulio do ~ n~cro A· 
C. l'ratos.-.Juscolino Barbosa.-:-C~o pintO• 
vos.-Thoophilo Marquos.-Carlillt 
-Manoel .Josó da Silva. 

N. 4 

. lto-SO: Art. J.o, par<tgraplw unico, accroscoJ 

l 

i 
~ 
I 
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~ 1 1\Ht as seguintes cadeiras de instru- Uma mixta no. logar denomimvJo Quntro ')o- c · 
cc;ão pt·itÍ1al'in.: Olhos, districto de Guapim·a : outrtt no lo-

Uma mixüt na povoac;iio denominada 
Cautagallo e outm no J\Ioero dn 
Sella, município de S. Domingos do 
Prata. 

gar tlonominado Paiol, tlistricto da Bo-. 
caina, e uma do sexo feminino em Cat•va-
.lllos, districto de Ayunwca, todas no nm-
nicipio de Ayuruoca. 

Tr~s ~au~ims mixt:ts no di~t~·i~to de Salas das sessões, 7 de agosto de 1890.-Ri-
, · .ose da Lagoa, mumct:QlO da beiro Junquoit"1-\Venceslau Braz 
Italm·a, nos povoados denonunados ' · · 
S. Sebastião do Onça, Cachoeira de 
Cantagallo o Pedra Furada. N. 5 

Duns mixtas no districto do Alviuo-
polis, uma. em Garanjunga o outt·a . om Povo-miudo. Accresconto-so onde conv1er. 

'Uma n~ixta na Cachoeü•a. da Alfande-ga, districto <.lo Bom Jesus do Am- Artigo. Ficam cren.das as seguintes cadeiras 
paro, município do Santa Barbtu•a. do instrucção primaria: do sexo masculino nos ktit•ros Pedra Vormoll!a, Serra dos To-

lodos, Barra, Anhumas e Agua. Limpa, mu-
nicípio de Itajubá, outr<t do mesmo sexo e 
distt•ictal na Apparecida, districto do S. 
Caetano dtt Vargem Grande, do mesmo . 
município ; outm no lJair•ro Porto Bom o 
Sertrrosinho, districto do Dotolhos, muni-
cípio do Cabo Verde, om S .. José, districto 
de Virginin., município de Pouso Alto, na 
l\Iatta do Isidoro, dist1·icto do 1\Iaritt da Fó, 
município do Pedra Bmnca; outrtt nos 
bairros dos Mendes, Pintangueiros e S. João, 
município de Monte Santo ; no TUl'VO, dis-
tricto ue Santa Catharimt o município de 
Santa Ititn, do Snpucahy. 

Sala das sessões, 7 de ftgosto do 1896.-Wen-
ceslau Dt·az.-Simoão Stylita.-Delfim Mo-
roil'a.-J. Bueno Brandão. 

N. 6 

Supprima-se a palavra -:- Morro dft Sella. 

Sala das sessões, 7 de agosto do 1896. - Pa-
dl'e Pio. 

.,. 
,( 
•' •: 
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~ 
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1896 207 Crêa as seguintes cadeiras de instru- N. 7 

cção primaria: 

1896 

Accrescento-so: . s ca-Uma mixta na povoa.;ão denominada . hs as sogmnt'onto, 
Cantagnllo o outm no "ono da P.,ngrapho, Fw"m crcac' · v"do S. il niol· 
Se!la, munioipio do S. Domingos do <loiras' um o uuxtn. no J?,ndc do nu~,~ 
Prata. olistricto do Tab?lc.ro ''. no' P"'" smO 

pio do Sete Lagoas ; um.t . do 111e. Tres cadeiras mixtas no districto de Fortuna, districto do IuhaunM, 
S. Josó da Logôa, muniotpio da munioipio. to .d• 
ltabim, nos povoados denominados · , 7 olo agos turt•· 
S. Sebastião do Onça Cachoeira do (S. R.) Sala das sossõo, • I rrnaciO l\ oe· 
Cantagallo e Pedra Ft~rada. l80G.-Thophilo l\Ia~·quos.F Ih·essane.-

-Augusto Clomontmo.- · Duas mixtns no disteicto do Alvino- tu li o do Carvalho· do' o 
polis, uma em Garanjangao outea • foe·uu approve u{es· 
Povo-miudo. Submcttidos á votaçao, • rnottidOS "to ,, 

projccto o as omondas o re 
0 

do agos ' Uma mixta na Cachooira da Alfancle- ma commissrro, qu?~ em 1 ga, districto do Bom Jesus do Am- refundiu no do n. 23:~. paro, município do Santa Barbara. 

« Vide osto projocto. » 

208 Cl'óa as soguinlc.< oaUciea"' Do "'· >lanocl Ah·••· . uir· 

. . . a iJnprJI Uma 111ixta no povoado <lo Camollo, AprogcntaUo 0111 21 do .]Ulh?Í f~: 
01

u 2:), 
Uidricto <lo Nos.<a Scnhom Ua Glo- .<o, tonUo tido sogunda lm m. tti· 
ria, municipio do Diamantino; · _ 

1 

•5 suhl~~o ã 
I~ut }Wimcil'a dism•ssao, 011 ; 

1
:
0
metti 

01
11 Outra U~ soxo masculino no P?VO>tdo <lo à ~ot,<;ão, foi appr~vodo hlicu, quo's:<'· 

denom Inado-Cannahrava, drstrwto oommrs"" do mstr"Uc!.ro pu ,.
0

j octo n .. 
do Curimathahy o município do 10 do agosto, o rofundm no P Diamantina. 

« Vido este projocto. » 

18136 200 Cróa as seguintes cadoiea.s Uo instl'u- Do s.·. Ignacio >horta. . uir 
cção primaria: uma mixta no lo- . ·t jJDp1'1

1 gar-Cruzoiro-hairro da cidat!o do Aprosontado om 21 do julh_o, foi ;m 22. 
S. Jorro llaptista, c uma sognnda se tendo tido sognnda lcrtura tt" 
cadoira do sexo fenlinino no ar- ' .~ suhll!~0 ,1 
raml do Lonçóos, muinidpio do noa "'" l•rimcirn discussão, om -";,metil eJil 
Vista <lo Tromodnl. do à volaçf<o, foi npprovudo

1 
1-ca qll'•o,:J• 

commissão do iustruc~ão pu), 1. ~~to n."' 
lO do agosto, o rol'uudm no pr 0.1 

« Vi-lo esto projocto. >) 

' ~ 
I 
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21Õ Autori.zn, o governo n, mn.ndar con- no sr . .João I•io. 
stnur na nova capital tres predios 
para n, residencia dos secretaries 
de Estado. Apresentado em 21 de julho, foi a imprumr-

se, tendo tido segunda leitura em 22. 

Ent pt•imeil•a tlis«~nssão, em 27, foi retirn.-
do, a requerimento do autor. 

ARCHIVOU-SE, 

211 Autoriza o govemo a despender a no Sl'· Camillo J•l'atcs. 
quantia necessaria para mandar 
erigir na praça principal da cidade 
do «Minas» uma estatua ao gene- Apresentado em ;~1 de julho, foi a imprimir-
ral Gomes Carneiro. se, tendo tido segunda leitura em 2:~. 

Em pl'ilncira tlisenssão, em 24, submet-
tido á votaçlto, foi approvaLlo e enviado ú 
commisslto de commercio, que o apresen-
tou para segunda em 25, indo a imprimir se. 

Ent scguntla «liseussão, por artigos, em 
28, recebeu as seguintes emendas : 

N. l 

Accresconte-se: Artigo... Esta lei entrará 
, em vigor da data da sua publicação, r<3VO-

gadas c.s disposições em contrttrio. 

Sala das sessões, 28 de julho de 1806. - 1\1. 
Pimentel. 

N ') . "' 
Accroscente-so depois dn. palav1·a-« abarto » 

-as palavras -« desde jú ». 

Sala dns sessões, 28 de julho do 1806. - C. 
Pratos. 

,,, 

I' 



TRANSUMPTO 

--
S'·'l)V \ÇõES ANDAl\IENTO E OB ó ' ' 

l89G . o 
•oVlH!OS 211 Autorizn:. o governo. a ucspondor a Sulnn!ltt.idos á vota<;fío, .roram f~lf.~~~ ás coJll' q~u~lti,t nccess:u:w. para mandar proJocto o as omond.as, qu~, nento. 

ongll'.na pra<;a lll'lllcipal da cidade missões do commorcw o 01 çlU 
do «:\Itnas» uma ostatua ao gene- nO 
ral Gomos Carneiro. 

0
n1 J ' 

terceira Estas o apresentaram para 
indo a imprimir-se. 

~ .... osto, 
- 1 ·i do "" re-Ent tcrc~eira clisct~ssao; . eu rovado e eUI 

suhmettido á vota<)flo, !o1 "l!P ·ão quo, , 
0 mottido á conunissrrc do t·o~a.c~to pttrocc: 

li, o apresentou com o sog ~n rimir·~so · 
J·odacção final, quo foram a unp 

. quo foi 
l l eis a o ó A conunissrro do rodacção t 0 lo;to ann. ;te 

l>rosonto o lH'OJ.eeto n. :~li, (, 
5
cguJJ 

• . 1' " i1ll.1 (L de parocot• que so,1a app ·" · 
rcdacção tlada no mesmo : 

o n!inus 
E'stado d ' O Congresso Legislativo do 

Gomos decreta : 

, utori-
1, ·ütdo a r& Art. !. · Fica o governo <l~ ~~ assaria P.a "' 

zado a despender· a quantm !10c. al da cJd
0
_ 

Inundar erigir, na praça prmclc~oneral a 
do do Minas, uma ostatua ao " 
mos Carneiro. 

cial'A rovidon no Paragraplto nnico. o governo ,P os tatua va 
do modo quo flo in:wguro <~ arlt n ~o as 
mo~mo dia om quo s~ I!as~.a~7~ do !lfJJl 
Citpltal a seu o da adnnrustr (j.ça 
Goraos. 

orno · · ao goV .1es· Art. 2.· Pica ahor·to, desde .Ja, :ror id u 
o nocossario credito para occqr 
posafl cr·oadas pela presente ler. ti 

. • uesdO Art. 3. · 'Esta !oi entrará om vrgor 
tlata do sua publica<;ão. !1' 

. onl co Art. 4. · llovog:un-so as dispostçMS 
trario. "_... 

de I891J· Sala das commis>;õos, () tlo agosto
1
,,,

1
ria· 

Pinto tlo 1\Ioura.-Bornardos do ' 

I r 
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2111Autorizt~ o governo a despender a li~m tl.iscusi'lão, em 7, esta redaeçí\o, submc+.r 
I q~a~ttut necessal'ia para mandar· tida. it votação, foi app1'ovada, sendo 0 pro-

o1•rrgn· _na praça principal da cidade jocto romettido ao Senado, sob n. GS, por 
t e «Mmas» uma estatun, ao gene- oJlicio n. 88 do 8. 
ral Gomes Carneiro. 

I•'oi rcuwítitlo á snncçãopcio Scn:ulo, soh· 
n. 81, em ;~o de agosto, conforme a com-
municação f(•ita por al!Uella Camara~ em. 
ollicio n. 55 dessa data. 

Sancdouaclo 

wr N. 170 DB 2 rm SETEMBRO DE líl\JG •• 

212 Eleva a 5:000$000 a verba com que Do Sl'• ;Joa,lnim Calixto. 
na loi do orçamento tom o Estado 
auxiliado a Santa Casa do Caridade da Cidade de Caldas. Aprese dado em :~2 de julho, foi a imprimir-

se, tendo tido segunda leitura em 23. 

Ent t•rimcil•a ,us,mssão, em 14 de agosto,. 
submettido á votação, foi rejeitado. 

Al.OJIIVOU·SE. 

21 <~, Crêa uma cadeira. do instrucç[o pri- no si·.lUemles J•imentcl e ouü•os. 
1 maria do soxo feminino no distl'i-l cto dtt La~re município de S. Josó Apresentado om 22 de julho, foi a imprimiv-

do Tiradet~t~s. se, tendo tido segunda leitura em 23. 
J~m t•rimcil•a cliscussão, em 25, submettid(} 

it votação, foi approvado, sendo remettido 
á commissão de instrucção publica .quo~ 
em lO de agosto, o refundiu no proJodo .. 
n. 23'~. 

« Vi dó este projecto » 

•' 

,,,t 
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2t.i Crea as seguintes cadeiras de instru- Do sr. Sousa Jlorcira. 
cçrto primaria : ·r· 

. . imprülli No município do Bomlim, duas nos Apresentado em 23 de jul!I~, 1.?Ie~n z.!. 
Jogares denominados Doa Vista o so, tendo tido segunda leitUI '1 
Vargem do H.odovalho, uo districto ttidO 
da Conquista, uma no Morro da _ 9

5 
subnt~do ~ 

Onça, districto do Rio Manso, o I~mJH'illlcira (liS(mssao, em- 'rcmetti e!ll 
uma em Canoiras, districto do á votação, J'oi approv~do ~lica quc,"

3
'), 

Brumado do Paraopeba, todas mix- commissão do instrucyao pu rojc~to Il·"' ~ 
tas. . 10 do agosto, o roJ'undm no P · 

No muniéipio do Pará, uma no Cor-« Vide este prQjecto » 
rego Fundo, districto do Cnjurú, o 
uma na Fabrica de Tecido~· da Ca-
choeira, dbtricto do Sant'Anna de 
S. João Acima, ambas mixtas. 

I 
' 

l8üG 215 
Autoriza o governo a despender pola no sr. ltoth•igucs Cluncs. . uir· 

180G 

vorba- ?bi'~'S puhlic!l~ ~a quantia . . foi a impril 
neccssarHt para a ediücac;rro de um Apresentado em ~24 elo .JUlh?t .. 

1 
olll za. 

predio em quo funcciono a Escola se, tendo tido segunda lei UI• otti· 
Normal da cidade do Arassuahy. 98 subi~do ~ 

l~nt }H'hncira (liscnssão, Olll wr~JllCttJ J Ja 
elo á votação, !'oi approv~\~~ ~ ue, cn;, ~? no 
commissão do obras pubh~,t:" J)r 11, 23,.., ~o· 
setembro, aprosontou. o I><ti 0 uviado aoaÇ'50

1 

1 
sentido do sor o pl'O.Jocto ? consider ' 
von1o para osto tomul-o n,t 
quo mcrocor. ·octo 

') !'oi o p!'Oiur~, l Approvado o parceor em . lw,h vricUl f 
enviado ao dr. Sccrotnrw

1 
. t·~t~ 1u1JI'0· por ollicio Il. 158, do lG t 0 8 J 

« Vido o parocm' n. 2:3:2 » 

·ti' ·•tttl!!i . c!'• 21G Autoriza o govol'llo a concctlor li- na •~onuniHs;io (lc (~ontntet'(~to, 
ccnr;a para OX!Jloração d:t-«mica» ca, intlustrias e tll't.cs. . )Íl" 
:-em terrenos ~ovolutos do Estado, , . 't in

1
prl11 IS~J!t~n~lo de direitos o~taduaos os Apresentado om :25 do iulho,. lo~ 'oJ!l 2G· . 

lrl<t?lnmsmos o o mutorntl nocossa- se, tendo tido segunda loittll 0' 

0

tti; 
sario para o. ostaholecin10nto da 

9
r sullJI}JO ti 

nova mdustrw. i~m lH'hneh·n di~otcnssão, em ;--·i:oJllCttl iJJ'I 
do á vot.ar;iio, foi approvarlo 0,

0
sontotl P 

lllüS!lltt CUilllllÍSsilo, CJU? O l~_Pl j~·-Sú• 
· sognnda om :JO, indo a unp!Illl 

.. 
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.--- ------------------------------- --------------------------------------
21G Autoriza o governo a conceder liceu- Em scgmula tliscussãu, por ttl'tigos, om 4 

ça para exploração da -«mica»- do agosto, submettido á votaçiio, foi ap-
om terrenos devolutas do Estado, provado o remottido á mesma commissão, 
isentando de direitos e8taduaes os que o apresentou pam terceira em 5, indo 
machinismos o o material necossa- a imprimir-se. 
rios para o estabelecimento da nova industria. En• tei·ccil'a tlii-icussão, em 7, submettido 

á votação, í'ói approvado o romottido á 
commissi'io do rodacçiio, que, em 8, o apre-
seuton com o seguinte parecer para rotla-
cçflo tina!, que foi a imprimir-se: 

A commtssao do redacçiio do leis, a quo foi 
presente o projecto n. 216, deste anuo, ó 
do pat•ecot' quo sqja adoptada, como tinal, 
a mesma redacção eom que !'oi ttpprovado 
om terceira discussrto. 

I !Sala das commissões, 8 de agosto do lSUG. 
- Pinto do :\Ioum, Bemat'des do Farüt. 

Em clistmssão, em lO, este parecer, foi 
olle approvado, son<lo o projocto remottido 
ao Senado, com os rospoctiYos documen-
tos, sob u. 72, por ollicío n. <Jl, de 12 do 
agosto. 

i.<'oi rdeH:ul!o no ~cna~io em l de setembro, 
conl'ot·me a communicaçfio Jeitn J10r aquolla 
C<umtr:t em o1Ilcio n. 5D, dessa data. 

AROHIVADO 

2l7:Autoriza 
0 

govet•no a garantir juros no Nl'· Jh•aueisco Rrcl'lsanc e outros. 
pelo prazo túaximo do 15 annos so- . . , . . . . . 
hro os cnpitaos quo se destinarem Aprosont<tdo o.m27 .do JUlho, 101 :t unprmn~'-
à fundação 

0 
custeio uo colonins se, tendo s1do dtSlJO~lsada a segunda ~et

agricolas no Estado. tura, em,28, a roquornnonto do st'. Cmmllo 
Soares, ítlho. 

I~m t•rimeil;a discu~são, em 30, submotti-
(\o á votação, J'oi <LlJpl'OVêtÜO O l'Oll10ttitlo ÚS 
commissões do agl'icultura e orçamento, 
que o nprosentm·am pura segundn, em 18 
do agosto, ind.o a imprimir-se. 

'l'' 
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<)l"' ·'t1to1' '-'u ~ ' "' IZa o governo a gar, t'' . - . 'rr s o!ll,.,' 

pelo pr·azo maximo d ~~~~ 11 JUros I~tu ~e~muln cli~cussão~ por a1 tio0 ' 

( 

]Jr•e o · t 0 
,J <lllnos so- l'o 1 - t llOII'la · 

1 f s1 cap1 aos que 80 dostinar~m co Jou a sogum o oi c • 

'1 ~UH açao e custeio do 1 ·. 
agrwolas no Fstado co Ollltls - das pal::t-

,, · Ao art. L· Accrosconte-so, depOIS cuariãS• 
V!' as - colonias agrícolas:- o P0 

d. ]800 ....... Sala das sessões, 2G do agosto ?a_ ;\U' 
Ignacio l\lurta.- Leopoldo Con•o, · 
gusto Clomontino. 

JrovarloS ? Submcttidos á votaçTio, foram apJ ttídOS ~ 
prol· coto o a emenda r1uo foram romo.a •<sta . ' - d 1 ·tl'l • L' commissão do commorcio o m 1 ~.>8 co!ll O 
o apresentou Jla.ra torcoira em ~ j·or<1111 a 
~ogu~nt? parecer o rodaoção, quo 
unprumr-so: 

• jJ)• 
A . . otatistiC:lt oomm1ssão do oommorüiO, e., ' to 0 pro· 

~ustria o artes, á qual.foi proso;! ndo. di~· 
,)octo n. 217, approvado em soou 

110 
seja 

cussão, ó de parecer quo o _mesi J rova· 
submottido á tercoira discusst~ 0 ?'l~ta J10 
do, do aocordo com a rodaoça? .Jt 
verso dosto, cont'ormo o vonctd0• 

PIWJEC'l'O N. 217 

l\fiJlilS 
O Congresso Legislativo do Estado do 

Goraos tlocrota : 

auto ri· Art. I. • Fica o governo do Estado :1xiJtlO 
zado a garantir juros pelo prazo ~lhtÍesti· 
do quinze annos' aos ~UIJitacs quo 80

010niaS 
l - · ' · lo c nt~arem a furHlaçlío o custow ( 
agl'lcolns o pocuarias no Estado. 

§ 1 t. l sorá Je ·' O capital · maximo o'aran lt 0 ' Ia J1:l' 
s~to mil contos, si se tr<aar d? ~noe~i fôl' 
CJonal, ou do trozoutns mil ll]nas, 
mooda oxtrangoiru. 

·tl'll-§ '> • o . • I Jl'tpcl P'ra ""· JUro annual sor-'t do G "o ' Jl~t 
• • ' I Ul'Ü os cap1~aos nacionaos, ou do G o, o 0 

os eap1taos oxtrangoiros. 

' ' I 
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1890 I · 2171 Au.torizn. ,,O, govor:.w a gn.r~ntir .i m:os iJ:.rt. 2. · A importancia d~t gltra;üia do juros, 

I 
I 
! 
I 
l 
l 
' l 

I 
I 
I 
l 
I 
• ! 
l 
l 

I 
l 

I 
i : 
I 

polo pr <~ZO .maxnno do L> an~wsso- paga polo governo, sent eonstderada como 
' ~.Jr~ os c;~pttaes que. ;;o dostmnr?m adea,ntamento, o este começará ''·ser amor-

'" it~ndaçao e custew do colomas tizado findo o prazo da garantiR 1ixRdo nos 
agrtcolas no Estado. contractos quo o governo celebrar para 

d~r execução a esta lei. 

I 
I 
I 
I 

I 
l 
I 
I 

I 
! 
1 

' l 
l 
I 
I 
j 
' I 
I 

I 
I 

I 
I 

Paragrapho unico. Nestes contractos serão 
regulltdos os modos de pagamento e de 
amortizaçilo dos juros, garlintidos, alem 
das clâusnlas necessal'ias para acautelar 
os intorossQS do Estado. 

Art. 3. · A' empresa ou ompr·esas que se or•-
ganizarem pam os fins determinados nesta 
lei conccdorú o governo totlos os favor·es 
mdncionados no n.rt. 8. · ÜLt lei n. 148, de 
~ZG de julho de 1805. 

Art. 4. · O governo subvencionara, si for ne-
ccssario, n. constl'ucçito de ostmdn.s do ro-
dagem o caminhos vicinaes dentro das co-
lonias e os quo tiverem de ligai-as ás 
estações de estradas de l'er·r·o. 

Art. 5. · Ficam isentos de impostos osta-
duaes, por· 10 armos, ns machinns, for:ra-
mentns o uteusilios destinados ás colomas, 
bom como it producr;rro destas. 

Art. G. · Haverá em cndn: ooloni!t uma escola 
primaria mixta, si o numer·o do alumnos 
tlo ambos os soxos for inl'orior tt GO, o umtt 
escola pam cadtt sexo, si o numero ele 
alumnos J'or superior i<quellc. 

Art. 7. · A. administração .d:~s colonia~ s:rá 
oln·igada a pl'estar ao_s VJSt~antos ns mior-
maçõcs pedidas r·clatrvas tt cultu:·n., ~o 
oxito das oxpericncins tout::tda~,.acclnna~ao 
do plantas c v::mtagon:-; ou de!ottos dos m-
strumcntos ngr<tl'ios empregados nos seus 
serviços. 

.,, 

•r; 
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18üG 217 A'ltoriza. o (]'o v orno a crara.ntir J. uros Ent ter(~cu·a 4 l~<;Ct · · • ' lo o rem de se· 31 subll1~d á · 1· · . 1ss'io em ' ettr 0 

l b b ' • - r . •tpproval l pelo prazo. maximo do 15 an!los so- a vota.ça~, ot , ' . c ·ão que, om . te p~-

1896 

IH'e '' oup.ta,g '''" so destma'"m oomm'""' tlo tOdt ç r'om 
0 

seg~mntprt· 
à fundação o custeio do colonias tembro, o apresei~ oufi . 

1 
c
1
ue fol a 

1 · · l"'ll·•cç·w m,t • · agncolas no Estado. re?er p,tra " " ' 
mtr-se: 

foi . a que . - do lets, ' no, e A commissão do rorlacçao 917 desto an tlnal, 
presente o prqJoct!? n. w t·{rla, como ro· 
do parecer quo SOJa adop ~ foi ollo apP 
a mesma rouacção ~om cr.~ 
vado em terceira dtscuss,tO. JS06· 

bro de Sal::t' das com missões, I. o do 801~0;1~10 Faria· 
-t'into do Moura.-Bornart 

uhmet-
') l • setembro, s, cção, I~nt cliscn~são, om '": l 0 , vath tt roudo sob 

tida à votação, foi ap~~?rlo .;0 sena mbfO· 
sondo o projocto remo \ 3 de sete 
o n. 03, por olllcio n. 118, l 0 

- DO SENADO • PENDE DE DELIBEitAÇAO 

218 Crea as seguintes cadeiras do instru- no sr. l•'rcitns ()astro. 
rção primaria, . ui" 

Duas no accaial do Atacy, munioipio . foi a itnp~"0,,, 
do S. Jo[o Nopomurono, sondo Apecsontado em 27 tlo ,Julho, .,,uutla loti

50
,. 

uma do soxo masculino o outra do so tendo sido disponsarllt a~ "caulillO 
sexo feminino. onÍ 28, a requerimento lo s · Uma do sexo masculino no arraial ros, 1ilho. 
do Alto da Conroição, o outt•a do osto, 
sexo feminino no atraia! da Sole- . om 7 do ag 

0 

,. 

dado, am h as no munici pio <lo Mat Em l•rl nmira '"""~""7'. apptovado bJicO• 
d'llcspanha, . suhmottJ,do á v~ta2ao, ?1 'ruoçM pu ,.-

Uma do sexo masoulmo na E•tação <lo mott>do,a comtms""' tlo m~t funtli u uo. P Gonçalves Porroira, município do !jUo, om lO do agosto, o 
10 Itapecorica; jocto n. 2:33. 

Uma segunda cadeira na cidade do ' 
Turvo, o uma mixta em S. Josó do Vide este projocto. Canastrão, município do Ahaotó ; 
converto otn hlixta a oscola do 
sexo masculino do Atraz Serra, mu-
nicípio do Turvo, o transtoro para 
Abaotó Diamantino a escola mixta 
de Nova Lorona, municipio do Abaotó. 

I 

, . I . r--..,'\_ . 
i . llili·~iUiJk&&:aa:amwu-. ' 

I 
I 
i 

I 
I 
I 
i 

I 
~ 
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219 Orca U~na cadeim mixta no logar de- Do st•, ltlanuel tla Sih'a. 
n.ommado «Tripully», d.istricto da 
ctdade do Ouro Preto. Apresentado ~m 28 do julho, foi a imprimir-

se, tendo tnlo segunda leitura em 29. 

PJCNDE DE P!Ul\13:IRA DISCUSSÃO 

220 Autoriza o Presidente do Estado a Do St', l~reitas Castt•o e outros. 
on~rar em accordo com a campa-nina E. F. Leopoldina, afim de ser Apresentado em 29 de julho, foi a impri-
por olla construída a variante. que, mir-se, tendo sido dispensada a segunda 

l
na forma ~a lei n. 13G, do 20 de ju- leituN:, em 30, <t requerimento do sr. Bueno 
h o do 189<>, devo passar po1a cida- Brandao. 

do Viçosa. Etn Jll'imeira tliscnssão, em 4 de agosto, 
submettido à, votação, foi approvttdo o ro-
mottido às commissões do obras publicas 
o representações, quo o apresentaram para 
segunda em il do setembro, indo a impl'i-
mir-so. 

Ent "eg"m.ula tHscns!'lão, por artigos, om 5, 
submettido á votação, foi n.pprovado o 
romottido à, commissito de representações, 
que o apresentou para para terceira em 8, 
indo a imprimir-se. 

Ena tcr(~cira tliscn.o.;§ão, em 10, suhmottido 
á votaçrro, foi n,ppt•ovado e enviado á com-
missão do rod::teçito, quo, obtendo urgencia, 
o apresentou na mesma data com parecer 
para rodacçrro ilnal. · 

Tendo sido desponsados o intorsticio o a im-
prossrto, entrou immodiatamento em clis-
cussilo o, posta a vot_os, foi al?provada a 
rcdncção, sondo o pro,Jocto onv1ado :10 Se-
nado, sob n. 99, por o1Iicio n. 1:30 dessa 
mosnut data. 

I~oi t•euwtt.hlo {t sancção })elo Sem:ulo, 
sob n. 98, por o!Ticio n. 86, de lG de se-
tembt'o, como consta da communicação 
feita por aqnella Camara em oJlicio dessa 
dat:t. 

J,EI N. 197, DI~ 18 DE SEmMDRO DE 1896 

ri ,, ,, 
\: 

I'~:, 

(! 
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·------------------
l89G 

c outrO· 2.21 EstalJoloco que o roconhccimonto do no sr. Camillo Noares, Jilho, 
poderes do agcnto executivo mu- · nit'' 
n!cippl, verea.dt~ros, conso!Jwiros . foi a in1Pl'11 rei· 
t~I~trwtac:> e .Jiltzos de vaz será Apresentado ?lll 20. de .Ju.lh?, a 

80
gtuJd.1ueno iot~o pelas camams novamente se, tendo l'tdo dtspon~ctd~t to do sr. JJ 

clettas, c t~·ata do outras medidas tnra, em ao, a rcquonnwn 
nesse sonttdo. Brandão. 

~ o c~· 
. . Io()·islaçao 2:21, 

As commissõos rennHlns tdo projooto 
1
y· oJll 

maras, a que foi pt•e:>on ° 0 entre o 0
111 

~ 
1lo l8UG, ô do parecer .IJu_o ·ovado co 
segunda discn:->são o soJa '1ppt 
seguinte emenda : 

N. I. 

Accrosconte-so onde conviot': 

, õeS dO 
. 1 Ias oloiÇ d pJt ' Artigo. A apurat;fin parou\/ trictos Jll d<l ' 

uistrietos ou socçõo:> do 11r do tit. coJll 
J'ar-so-ha na fOl'!lllt do cap. lo jSrJl, 
lei n. 2o, do :w do uovomllt•o ( 
a::; modiiicações seguintes: 

. tiO' 
lií" dt(t Artigo. A :qntt'<H;fio tor(~ logar no 

pois da eleição. 
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221 Estabelece quo o reconhecimento de Pan-..graplw unico. A'~ 12 horas do dia, pro-·-
P.oderes elo agente executivo muni- sentes na sala lla c<uwu'a os membros da 
~~p~:· vore:~d?ros, consellteir?s d.is- .i unta: ou seus. substitutos, om numer? não-
1 Ict<tos e .JUIZOS de paz sem for to mferror n SOIS, escolherão dentro sr seu 

pelas oamaras novamente eleitas, presidente o procederão á apuração na 
o trata elo outras medidas nesse forma do cap. li do tit. III, ja referidos. 
sentido. ' 

Artigo. As mesas eleitoraes dos districto~ .. 
ou secc;ões do districto enviarão copi::t au-
thontica das aetas de eleição ao juiz de 
paz em exerci cio na sede· da comarca, o 
este· as apresentará ou fará apr'osontnr {t 
junta no dia lltt apuração. 

Artigo. E' licito a qualquer interessado apre-
sentar authcnticas devidamente concerta-
das á junta appraclora, quo dollas tomarit o. 
devido conhecimento. 

Artigo. Quttndo se tmtar do eleições muni-· 
cipacs, a acta dtt npm'açfio a que se reforo 
o art. 176 da lei n. 20 será htvrada em livro 
do notas de um dos tabelliãcs da conutrca~ 

Paragrapbo unico. Dessa acta se extrahirrto 
duas copias, que, nssignadas pela junta,. 
serão no prazo do oito dias enviadas, uma 
ao eleito o servir-lho-1m do diploma o ou-· 
tra á camara municipal. 

Art.ir.;o. O membro da,juntlt apumdora qu(},. 
sem causa justifi~ada,, falta~ aos trab~lhos, 
da apurac;rto, sem pelo presrdonte daJtmta 
multado em 203 por dia do reunião. 

§ 1. · o juiz de paz quo sonegar á junttt apu-· 
radora authcntica quo lho tenha sido on--
via(ltt, será multado em 5008000. 

§ 2.· o presidente dttjunta cor.mnunicará ao· 
collector estadual as multas rmpostas, afim 
do quo se faça cfl'ectiv:t a cohrnnçn. 

.,. 

•r' 
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----- ----------------------------------------------------~ 

1896 221 Estabelece quo o reconhecimento tio Artigo. Ficam rovogatios os arts. 2. · e 3. • 
P?tieres tio agente executivo muni- tia loi n. 110 o mais tiisposições em con~ 
c1pal, vereadores, conselheiros uis- trario. 
trictaes e juizes do paz será feito 
pelas camaras novamente eleitas 
o trata de outras medidas ness~ S. R.-Sala das commissões, 7 tio agosto do 
sentido. l8U6.-Camillo Soares, tilho.- Getulio de 

Carvalho, com restricção.- Freitas Castro. 
-Desiderio do Mollo. 

Ent seguntlu tliscussão, om 10, foi tiivi~ 
<lido em duas partos, para di~cussão, a re~ 
quorimonto do sr. Camillo Soares, Jillto. 

Entrou, por isso, om discnssflo a primeira 
parto, comprolwusiva do~ art~. I a li son~ 
llo-lhu o1T<Jl'CJ!.lltla:o tm~ls n:> segulnt<JB o!nen, 
dns : 

Ao art. 1. o do proj o c to n. 221. 

N, 1 

Ficam rosta!Jolocidas m: <lispo~içõos das leifl 
n. 2 do 14 do setembro do 1801· o n. 20 
do 21j do novembro do 1801, relativas <\ 
apl!l'ação das eleições o roconhocimonto 
do potloros tio voror~dm•o:-l, n::.;onto execu-
tivo municlptd, con~olh,Ji.l'o~ rll>ltt•lutnos 
agente OXCCUtiVO uistl•il;t:tlO juizos UO paz: 

Snlt~ das sessões, lO do agosto elo lflOG.-Pn~ 
d1·e João l'io. 

"' ,, n.0 

Aos al'ts. lO o 11.- Slll·Pl'ÍlllnllHlO: 

Sala r la~ sossõos, lO do a ;o::; to do 18Uti. 
l'adl'o .João. l'io. 

I '. 

'l 
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---- --- -------------------------------
1896 221 Estabelece que o reconhecimento de N. 4 

poderes do agente executivo mu-
nicipal, vercadoreB, consellleiros 
districtaes e juizes de paz será fe!- Art: 9. · Substituam-se as palavras - doei-
to pelas camaras novamente ele1- d1r-se-ha pela sorte-pelas seguintes: con-
tas, e trata de outras medidas siderar-sc-lla eleito o mais velho. 
nesse sentido. 

S. C.-27 

Sala das sessões, 10 do agosto de 1896.- Au-
gusto Clementino. 

N. 5 

Ao art. s.o Depois das palavras - propria 
pessoa -accrescentc-se -ou daquelles quo 
com clles tiverem as incompatibilidades 
estabelecidas na lei n. 2 de 14 do setembro 
de 1801. 

(S. lt.) Saiu d<\S sessoos, 10 do agosto do 18UG. 
- J. Bueno BralllUto. 

N.ü 

Ao art. 10 : 

Supprinut-so o vocabulo - aqui .;....e depois · 
da pa1!WI'tt- ostalJelecido -accresconte-so 
- nesta lei- o o mais como no artigo. 

Sala. das sessões, 10 de ugosto de 1696.-J. 
Bueno Bramlfio. 

Sulnnettidos ti votação, foram approvados 
esses artigos do projocto o n.s emendas 
ns. 4, 5 o 6, sendo rejeitada a do n. 2 o 
flcando pr~jmlicada a de n .. 3. 

Em •liscnssão a segunda parte do proj~cto, 
comprollonsiva dos arts. !:~ a :l3, con,Jun-
ctnmente com a emenda n. l, foram olre-
recidas mais as seguintes OJnend~ts : 

,,, 

., 
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1896 221 Estabelece quo o reconhecimento do N. 7 

poderes do agente executivo muni-
ci:pal, vor~a~loros, conselheiros dis- " -cilaS- ac: 
triCtaes e JUizes de paz será feito Ao art. l•L Depois da palavt.t ·s da pala. 
pelas camaras novamente eleitas, crescente-se : por si-, e dopo~e taUll.Jelll ~ 
o trata do outras medidas nesse vra-aclvo..,.ado - aocroscente: como Il 
sentido. ou por p~ocurador -; o maiS 

artigo. . 

Ju· e 1896.-Sala daq sessões, lO do agosto d . 
venal Ponna. 

N. 8 

~o .... RelaÇtl n· Ao art. 15. Depois da!pal:tvr~ .. independo 
aocresconto-so : o que se far,t 
to de traslado. JU· 

}890-, I d õ 10 do aaosto do · Sa. a as sess os, ~ 
venal Penna. 

N. O 
ent 

lavras: - ·n· Ao art. 18. Substituam-se :ts pap,olas segup1 
0
r 

l :000$-atõ o Hnal do ~rt1.[{0- suspenso 'l tos-do 20$ a com rml reiS o 
IG dias. w 

t lo I89ô.-Sala. das sessões, lO do agos o t · 
venal Ponna. 

. N. lO dOU~ 
ai a, vras-~ooO· Ao art. 10. Substituam-se n~ Pt' ; ~ 500:::> 

contos do rõis-polas sogum e __. 
do IS9ô· Sala das sessões, 10 uo agosto 

Juvonal Ponna. 

N. 11 
..... lll)t 

lavras . Jlt<' Ao art. 20. Substituam-se a~ P'\.'-cincoe 
conto do rõis-polas segumtes. 
mil reis. 

---J89Ô• S I l Õ lo do ogosto de a a t as sess os, "" 
Juvenal Pennn. 
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--- ----------------------------- ----------------------------------
<)')l E "•v 'stahelcco que o reconhecimento de N. 12 

P?doros do agente executivo muni-
Clpal, Yoroadorcs, consolhoit'OS dis-
triCtaes o juizos de paz será feito Sub-emenda ú emenda ofrerecida ao proje-
polas camtwas novamente eleitas, cto n. 221. 
c tmta de outras medidas nosso sentido. A' Lottra (b). Substituam-se as palav1'aS -

os membros das mesas eleitoraos - pelas 
seguintes :-qualquer dos membros que te-
nha se1·vido nas mesas eleitoraes-; o mais 
como no artigo. 

Sala das sessões, 10 do agosto do l80G.-Ju-
vcnal Penna. 

N. 13 

Sub-emenda : 
Ao tl.l'tigo. Depois das palavras - actas do 

eleições -accroscente-se- dentro do prazo 
maximo de tros dias o sob rogi~tt•o do cor-
reio-; o mais como no artigo 

Sala das sessões, lO de agosto do l89G.- Ju-
venal Ponna. 

Sub-omonua ú.: omonua aprosontad<t ao projo-
cto n. 2.21. 

N. 14 

Ao at·tigo... Substituam-se ns palavras -de-
vidamente concertadas-pelas seguintes:-
ou certidão da acüt passad11 pelo secreta-
rio da mosn eleitoral, pelo escrivli.o de paz 
on pelo eidadfio quo tenha sorvido de os-
orivflü «<1d hoc»: o mais como no artigo. 

A os to artigo accrosconto-se : 

§ 1. · A certidão do quo f11ln o artigo ante-
cedente será requerida por osc!'ipto, imto-
pondonto de despacho, ao oscrivií.o ou se-
ct·oütrio da mesa eleitoral om presença do 
duas testemunhas o fornecida ao requo-
routo dentro do prazo improrogavol do :M 
horas contado do momento em quo for pe-
dida. 

···' 

(',. 

'I' 
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Ul9G 221 Estabelece quo o reconhecimento tio § 2.· o funccionario a quom fôr poditla a 
p_odoros do agente executivo muni- certidão dará recibo á parto, tlcclarando o 
cr:pal, vcr~a~oros, conscllwiros dis- dia o hora em quo lhe foi presente o ro-
trrctaos o JUIZOS tle paz sorà feito querimonto. 
pelas camaras novamente eleitas, 
o trata tlo outras medidas nosso 
sentido. § 3. · O scrvontuario ou escrivão que se ne-

gar a dar a certidão acima referida, den-
tro do prazo alli estabelecido, será multn-
do na quantia do 300$000. 

• 
§ 4.· Aquclla multa será cobrada pelo ool-

loctor logo quo este tenhn em mãos o re-
cibo do que fala o § 2. 0 acompanhado do 
protesto lavrado pelo requerente, findo o 
prazo do § I.o, o assignado pelas tluas tes-
temunhas do quo fala o dito § 1.0 • 

§ 5. • o escrivão ou secretario, sempre que 
tizor entrega dtt certidão, cobrará recibo da 
parto para sua resalva o no caso do não 
ser procuratla a certidão sorà osüt enviada 
ao juiz d? direito da comarca pelo correio 
o sob reg1stro. 

Sala das sessões, 10 tlo agosto do l89G.- Ju-
nal Ponna. 

N. 15 

Suh-omcnda à emenda: 

Ao artigo ..• 

Supprimnm-so dosdo as palavras- em livro 
do notas- ató o final do artigo o suhsti- "'~ 
tuam-so pelas seguintes: por um dos ta-
belliãos om livro fomocido pela camara, o 
qual será aborto, numerado o rubricado 
pelo juiz tle direito ou substituto, ficando 
o mesmo em poder o guartla daquello func-
cionario. 

Ao paragrapho un.ico. Suppl'illl?-111-so as pala-
vras: so oxtralurão-o substituam-se pelas 
seguintes: o secretario tia. junta oxtrahirá. 
ou farú extraltir, potlondo ser impresso ; o 
mais como no artigo. 

Sala. das sossõos, lO do agosto do 1890.-Ju· 
vonal Ponna. 
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1896 221 Estal)elece que o reconhecimento de N. 16 

poderes uo agente executivo muni-
cipal, vereauoros, conselheiros uis-
trictaos e juizes uo paz sorà feito Sub-emenda à emenda da commissão - lot-
pelas camaras novamente eleitas, tra (a): depois uo vocalmlo - uistricto, 
e trata ue outras mcuiuas nesse accrcscente-se: a jutlt(t apurauora reunir-
sentido. se-ha na sala das sessões ua camara mu-

nicipal, illllopenuente ue convocação. 

Ao paragrapllo uni co. Depois ua palavra:-
presiuente, accrescente-se: e secretario. 

S. R.-Sala das sessões, lO de agosto ue 1896. 
-J. Bueno Brandrro. 

N. 17 

Ao art. 18. Accrescente -se : 

Ao juiz do direito que domomr ou dilllcu_ltar 
a expedição dos recursos estabelecidos 
nesta lei, serit imposta a pena de 200$ a 
GOO$ de multa, alem de ficar sujeito a pro-
cesso de responsabilidade. 

S. R.-Sala das sessões, lO de agosto de 1896. 
- J. Bueno Brandrro. 

N. 18 

Ao art. 20.'Em vez ue - serão multauos em 
um conto ue reis, diga-se : serão multa-
dos na quantia de 200$ a 600$ cada um. 

S. I~.-Sala das sessões, lO de agosto de 1896. 
-J. Bueno Brandão. 

N. 19 

Sub-emenda: 

Ao artigo (lettra b ). Depois da palavra -:-
sMo-accrescente-se : a começar pela pri-
meira secção. 

Sala das sessões, 10 do agosto de 1896. - J. 
Bueno llmntlão. 

'1,1 

·'' ,_. 
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: 1800 221 Estabelece quo o reconhecimento de N. 20 

'1 
' I 
I 

poderes do agente executivo muni-
cipal, vereadores, conselheiros dis-
trictacs o j-uizos do paz será feito Ao art. 21. Suppl'ima-;;c. 
pelas cumaras novamente eleitas 
o tr~ta do outras medidas 1wss~ Sala das sessões, lO do agosto do 1800.-Del-
scn tido. tim l\Ioroira. 

N. 21 

Sub-omondn. à emenda Dtltlitiva das connnis-
sões sobro o projocto n. 221. 

Na disposição sob a lcttra (a) supprima-w: 
dos tros irnmediatos em votação. 

Sala das sessões, lO do agosto do 1800.-Go-
tulio do Carvalho. 

Emenda ao art. 13. 

Em voz do cinco dias-diga-se : tloz dias. 

Sala das sessões, JO do agosto do 1800.-For-
roira Tinoco, · . 

Artigo. As juntas apuradoras do que tra-
tam os al't. 172, 178 o 18-1 da lei n. 20, 
do 20 do novembro de 1801, :-;orão presi-
didas: a primoim po1o presidente da ca-
mura municipal do município ; a segunda 
pelo presidente da canmra municipal da 
sóde da circnmscripção eleitoral; e a ter-
ceira pelo presiclcnto da camara municip:íl 
uo município da capital. 

l'aragraplto unico. Na falta ou impo<limonto 
dos presidentes das camat•as municipaos, 
sor5.o estas juntas presididas polo pri-
moiro juiz ue paz. 

Sala das sessões, lO tlo agosto do 1HU0.-For-
roira Tinõco. 

.·:::·.·· 
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1896 221 Esütbeleco que o reconhecimento do N. N 
poderes do agente executivo muni-

\ 

cipal, vereadores, conselheiros dis-trictaes o juizes do paz sera feito Sub-omcndtt ú emenda da conunissuo, na let--
pelas camin·as novamente eleitas, tra (a). 
c trata de outras medidas nosso sentido. Depois das palavras-a,junta será compostar. 

diga-se: do juiz substituto, c o mais eomo • 
está. 

N. 25 

Ao paragrapho unico. Depois das palavras-
- em numero não inferior a seis, accre-· 
scente-se : sorílo presididas pelo juiz. sub-
stituto c JH\, falta escolherão dentre si, 
etc., etc, como no artigo. 

Sala das sessõos, 10 do agosto de l80G.- Au--
gusto Clemcntino. 

N. 2G 

Artigo additivo. A assemblea municipal só· 
podera deliberar com a maioria a1Jsolut:1· 
de seus membros. 

Sala das sessões, 10 do agosto do 1806. -Au-
gusto Clomentino. 

N. 27 

Sub-emenda ás .. omomlas da commissão •. 

Artigo. A a.pura<;ão terá logat' dentro de 2() 
dias depois da eleiçfí.o. 

N. 28 

Artigo. O membro dajunta apuradora que, 
sem causa justificada, faltar aos trabalhos 
da apuração, sel'á pelo presidente dajunta. 
multado em 10$, por dia de reunião. 

,,, 

.,. 
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180G 221 Estabelece que o reconhocimcnto do Paragrapho. Reduza-se do 5003 á 1003 a multa · 
poderes do agente executivo muni- imposta ao juiz de paz que sonegar au~ I 
cipal, vore~dores, conselheiros dis- thentica que lhe tenha sido onviada, l,_-

trictaes e JUIZes do paz será feito · 
pelas camaras novamente eleitas, 
o trata do outras medidas nosso s. R.-Sala das sessões, 10 de agosto do 180G. 
sentido. -Ignacio 1\Iurta. 

N. 2D 

Sub-emenda. 

Em voz do apUI'ação parcial das eleições-
diga-se : a apuração das eleições parciaes. 

Sala das sessões, 10 do agosto do 1800.-
Camillo Soares, lilho. 

N. 30 

Ao art. 20: 

Supprimam-so _as palavras- _do quo fala o 
art. 172 da ler n. 20-o substituam-se aspa-
lavras-da mesma lei-pelas seguintes: dtt. 
lei n. 20. 

S. R.-Sala das sessões, lO do agosto do 180G. 
-Camillo Soares, illho. 

N. 31 

Accrosconto-sc O!l!lo convier. 

Artigo. Esta lei ontrar·á em vigor na data do 
sua publicação. 

Sala !las sessões, 10 rlc ago~to do 189G.-Ca-
millo Soa!'es, 1illw. 

Apoiadas essas on10n!las, foi adiada a discus-
são ate quo fossem ellas impl'cssas, con-
formo o requor·imcnto apresentado pelo sr. 
Cmnillo Soares, lllho, o npprovado pela. 
casa nossa sossito. 
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1896 221 Estabelece pue o reconhecimento do Continuando a discussão a 14, foi lhe o1Tore-
podores do agente executivo muni- citla pelo sr. Carneiro do Rezende a seguin-
cipal, vereadores, conselheiros dis- te emenda, considerada como substitutivo, 
trictaes o juizes de paz será feito que foi a imprimir-se, adiando-se a discus-
pelas camaras novamente eleitas, são do projecto : 
o trata de outras medidas nesse 
sentido. 

E• C. -28 

N. 32 

Substitua-se o art. 12 pelo seguinte : 

Da decisão da Camam sobre reconhecimento 
de poderes dar-se-ha recurso voluntario 
ao interessado e sobre annullação de di-
plomas por nullidade de eleições haverá 
recurso necessario. 

A es.te artigo accrescente-se: 

Paragraplw nnico, Ambos os recursos serão 
interpostos com efToito devolutivo, decidi-
dos por sentença do juiz do direito da co-
marca mais visinha, regulada a distancia 
de uma para outra por tabella que pu-
blicará o poder executivo para esta provi-
dencia. 

Substitua-se o art. 13 pelo seguinte: 
O recurso voluntario será. interposto pelo 

interessado e o necossario pelo presidente 
da camara, dentro do prazo do cinco dias 
da decisão que lhes dor causa, em otncio 
endereçado ao juiz substituto da comarca, 
que o mandará distribuir e tomar pol' 
termo. 

Ao art. 14. Accrescente-se, depois da pltrase 
-cada uma- o seguinte :- em cartorio. 

Substitua-se o paragraplto unico desse m·tigo 
pelo seguinte : 

Os documentos o razões poderilo tmnhem ser 
o1Torecidos perante o juiz « ad-q uom ». 

''·' 

., ' 



1

····.·: 
.. 

l 

" 

o z z 
< 

_ TRANSUl\IPTO 

218 

ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

--------------------------------------------------------
1890 

I 
'i 

I 
l 
I 

221 Estabelece que o reconhecimento de Substitua-se o art. 15 c paragrapho pelo so~ 
P.oderes do agente executivo muni- guinto : 
c1pal, vereadores, conselheiros dis-
trictaes e juizes do paz será raito , 
pelas camaras novamente eleitas, Exgottado o prazo, serão os autos conclusos 
c trata do outras medidas nesse ao juiz substituto quo, soh rcgistl'o pos~ 
sentido. tal, dentro do (48 horas, fará sua rcmcss<t 

ao juiz « au-qucm >>, inucpendentemon to 
do 'traslado, danuo scionci<t ás partos por 
euital allixado à porta da camara munici-
pal e publicuuo pela imprcns<t local, ondo 
a houver. 

Substitua-se o art. lG pelo seguinte : 

O juiz do direito da comarca visinha, rece-
bendo os autos, mandará abrir conclusão 
o vista por cinco dias communs a ambas 
as partos, pant olrcrcccrom documentos o 
razões, quando não o tiverem feito per:mto 
o juiz substituto donde tiver vinuo o re-
curso. Iü:gottauo o prazo, que tambem 
correrá em cn.rtorio, serão os autos a si 
novamente conclusos o por cllo julgatlos 
de prcl'eroncia a qualquer outro feito, 110 
prazo de 15 dias contados da uata da con~ 
clusão, devolvendo-os com sua sentença. o 
sob registro postal, dentro de •18 horas, ao 
juiz substituto, (lU O dolla nmnllará in ti-
mar as partes. 

A este artigo accresccnto-so o seguinte, as-
sim redigido o alterado: 

Paragrapho unico. Si a decisão do recurso 
fôt' contraria ao cidadão reconhecido pol:t 
camara municipal, sou prosi<lcnto fnrà im-
mcdiatamonto as devidas communicac.:õos, 
o1Ilciando ao cidadão t•oconhceido pela sen-
tença a vir exercer o seu nuuHlnto o ser-
virá, neste caso, do <liploma a certidão da 
sentença, doanto da qual o soh pretexto 
algum se recusará a posse. 

Art. 17. Os juizos do direito o substitutos, 
bom como os oscrivãos das comarcas, quo 
retardarem a oxpediç:'ío, preparo o decisão 
do feito, alem dos prazos que lhos são rc-
spcctivamcnto marcados, serão suspensos 
do seus· cargos por dois mezos. 
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1800 221 Estabelece quo o reconltoci.mento u.o Art. IH. O presidente da camara quo ucix:~r 

P?deros uo agente cxocntn~o mu~n- uo cumprir a sentença, alem d~s demats 
ctpal, vere:.Hl?rcs, conselhetr?S .d.ts- penas em que inconer, sotrrcnt a multa 
tnctaos o .JUIZOS uo paz som Je1to de um conto de reis, por processo deter-
pelas camar-as novamente eleitas, minado nas leis uo Estado revertemlo esta 
o trata do outras mcdiuas nesse om benolicio dõs cofres n~unicipaes. 
sentido. 

O art. 20 Jica assim mouilicado : 

Art. 19. Os mombt·os da, junta apurauom, a 
que so refere o art. 172 da lei n. 20 uo 2G 
uo novembro uc 1801 e que, infringindo o 
disposto no art. 173 o seus paragraphos da, 
lei eitaua, computarem na somnut geral-
votos-quo deviam ser tomauos em sepa-
rauo ou vice-versa ou ainda deixar ue 
computai-os inteiramente, inconerão na 
multa de um cotito de reis repartidamente 
pelos membros quo tenham concorrido com 
seus votos para tal decisfio. 

A este artigo accrescentc-se o seguinte: 

Paragrapho unico. As juntas apuradoras -
a quo se rofere o art: 192 da lei citada-
funccionn.riío nas sódcs dos municípios e 
terão como seu presidente o da éamara 
municipal. 

O art. 21 fica substituiuo pelo seguinte : 

Art. 20. As custas de um c outro recurso 
somente serão contadas aos escrivães que 
funccionaram no feito, quo receberão pela 
metade da parto vencida. 

A este artigo a.ccresconto-se o seguinte: 

Paragrapllo unico. Sú os autos do i'ccm·so 
voluntario tlcpendorão tlc sellos. 

Accrosccntc-~c onde conviet': 

,,, 

r' 
'' •: ·,. 

·s·l 
r· 
,i)' 

~· .' 



r-~-
1 

1. 

,, 

220 

TRANSUMPTO ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

-------------------------------------------------------
1896 221 Estabelece que o reconhecimento de Artigo. As eleições para vereadores, agento 

P?deres do agente executivo muni- executivo municipal, juizes de paz o con-
ctpal, vereadores, conselheiros dis- sellwiros districtaes-thr-so-hão no dia I.· 
trictaes o juizos de paz sera feito do novembro do ultimo anno do trionnio, 
pelas camaras novamente eleitas 
e trata do outras medidas noss~ 
sentido. Artigo. Continúa em vigor o disposto no 

n. G § 4. · art. 23 da loi n. 2 do 14 de se-
tembro do 1891. 

Artigo. Para a installação da assemblen. 
municipal ó necessario o comparecimento 
da maioria dos respectivos membros. 

Par<t completai-a fará o presidente a convo-
cação dos contribuintes que so seguir im.-
modiatamonto aos maiores da lista, im-
pondo aos membros faltosos a multa do 
50S por cada dia do sessão a quo faltarelll 
por' motivo injustuicado. 

Sala das sessões, 14 do agosto do 189ô.-
Carneiro de Rozondo.-J. Iluono Brandão. 

·Delfim Moroira.-Rodriguos Chaves. 

Em 18, devendo-se discutir a_ proferonciu. 
entro o substitutivo o o proJecto, verifi-
cou-se quo aquollo abrangia só parto deste; 
IJolo quo entrou ello om segunda discus-
são conjunctamonto com os arts. 12 a 22, 
!lltd continuaram nossa discussão, sendo 
om so"uidu retirado, a requerimento do 
sou autor, o substitutivo, quo havia rece-
bido o n. 32. 

Ao projocto f'Jram otl'crocidas mais as se-
guintes omondas: 

N. 33 

Substitua-se o art. 12 pelo seguinte: 

Da decisão da camara sobro reconhecimento 
tlo poderes dar-so-ha recurso voluntario 
ao interessado o sobro annullação do di-
plomas por nullidado do eleições haverá 
recurso necossario. 



I 

" ., 

o z :z; 
< 

1896 

221 

TRANSUMPTO ANDAMENTO E OBSERVAÇOES: 

221 EstalJelece que o reconhecimento de Paragrapho unico. Ambos os recursos serão 
poderes do agente executivo muni- interpostos com effeito devolutivo, decidi-
cipa1, vereadores, conselheiros dis- dos por sentença do juiz de direito da ~o
tríctaes e juizes de paz será feito marca mais visinha, sendo regulttda a dlS-
pelas camaras novamente eleitas, tancia de uma para outra por tabella que 
e trata de outras medidas nesse o poder executivo publicará para esta pro-
sentido. vidoncia. 

N. 34 

Substitwt-se o art. 13 pelo seguinte : 

O recurso voluntario será interposto pelo in-
teressado e o nocessario pelo presidente da 
camara dentro do prazo de cinco ~i:;s da 
decisão que lhes der causa, em petlçao en-
dereçada ao juiz substituto da comarca, que 
mandará distribuir o tomar por termo. 

N. 35 

Ao paragrapho unico do art. 14, onde se diz 
-Relação, diga-se: o juiz « ad quem». 

N. 30 

Substitua-se o art. 15 e paragrapho m1ico 
pelo seguinte : 

Findo o prazo serão os autos conclusos ao 
juiz substitJto, quo, sob registro postal, 
'dentro do 48 horas, fará sua remessa ao 
juiz « ad quem», indopendento de t_rasladç, 
dando scioncia às partos po~· .ed1tal affl-
xado i porta da cmnara mumc1pal e pu-
blic:ulo pela imprensa local, onde a houver. 

N. 37 

Substitua-se o art. lG pelo seguinte : 

.,. 

'.<,1 

t• 
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1896 221 Estabelece que o reconhecimento do o juiz do direito da comarca visinha, recc-
P?deres do agente executivo muni- bondo os autos,' mandará abrir conclusão 
Cipal, vor~a~orcs, conselheiros dis- o vista por cinco dias à cada uma das par-
trlCtaes c JUizes de paz será feito tos para o1l'or'ocor documentos o razões, 
pelas camaras novamente eleitas qm~ndo não o tiverem !'oito perante o juiz 
o trata do outras medidas noss~ substituto dontlo tiver vindo o recurso. 
sentido. 

§ 1. · Findo o prazo, quo tamhom correrá om 
• oartorio, serão os autos a si novamente 

cone! usos c por cU o julgados de prel'crencia 
a qualquer !'oito, no prazo de 15 dias, con-
tados da data da conclusão, devolvendo-os 
com sua sentonr,~a o solJ registro postal, 
dentro do 48 horas, ao juiz substituto, que 
da mesma mandari~ intimar as partos. 

§ 2. · Da sentença ogualmonto mandará ollc 
oxtrahir tros copias autheuticas, para se-
rem enviadas - uma ao governo, afim do 
ser pulJlicada no jornal oflicial, outra à 
Camara dos Deputados o outra, finalmente, 
ao Senado l\Iinoiro. 

N. 38 

Substitua-se o art. 17 o seus paragraphos 
pelo seguinte : 

Si a decisão do recurso fôr contrari:t ao ci-
dadão reconhecido pela camara municipal 
sou pt·osidonto fm:à logo as ~ovi~las com: 
municaçõos, o111:JiatHlo ao. ctdadao reco-
nhecido pela sentença a vtr exercer o sou 
mandato. 

Paragrapho unico. Nosto caso sorvirit de 
diploma a certidão da sentença,. tlianto da. 
qual o soh protoxto algum se recusará a. 
posso. 

N. ~lO 

Substitua-se o art. 18 o paragl'apho unico 
pelo seguinte : 

' ~ 

'' ' ~ 
I ~. 

! !'. 

I . .. 
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1896 221 EstalJcleco quo o roconhcc!monto l~c Os juizos do direito e substitutos, bem como · 
poderes do agente oxccuttvo mum- os escrivães das comarcas, que rctarda-
cipnl, vcrcado!'es, conselheiros dis- rem a expedição preparo o decisão do 
trictacs o juizos do par. será feito feito alem llos pr?azos quo lhos são rospo-
polas caniaras novamente eleitas, ctivamcntc marcados, serão multauos em 
c tmta de outras mcdiuas nosso 200$ a GOO,SOOO. 
sentido. 

I 

I 
I 
I 

N. 40 

Substitua-se o <trt. lO pelo seguinte: 

O presiuento da camara quo deixar de cum-
prir a sentença, alóm das uemais penns em 
que incorrer, sofl'rerà a multa de um conto 
de reis por processo determinado nas leis 
do Estado, rcvortondo esta em beneficio 
dos cofres municipaes. 

N. 41 

Ao art. 20 substituam-se as palavras -cada 
um, pelas seguintes : ropartillamente pc-
los membro:; que tenham concorrido para 
tal decisão. 

N. 42 

Substitua-se o art. 21 pelo seguinte : 

As custas <lo um o do outro recurso sómonto 
serão contadas aos escrivães quo l'unccio-
narem no feito, que receberão pela mcta-
uo da parte vencida. 

l'aragraplto unieo. Só os autos· de recurso 
voluntario dependerão do sollos. 

N. 43 

I Accroscento-so onde convier : 

'I·' 

_;• ,. 

c 
'' 
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1896 221 Estabelece que o reconhecimento de Artigo. As eleições para vereadores, agento 
poderes do agente executivo muni- executivo municipal, juizes do paz o con-
cipal, vereadores, conselheiros dis- selhoiros districtaos, far se-hão no dia I.<> 
trictaes o juizos de paz será feito do novembro do ultimo anno do triennio. 
pelas camaras novamente eleitas, 
e truta de outras medid~s nesse 
sentido. 

Sub-emenda substitutiva da do n. 26. 

Artigo. A assemblea municipal não poder,t 
deliberar sem que á sessrro estejam pre-
sentes tantos contribuintes, pelo menos, 
quantos os membros natos tambom pro-
sentes e a que se rofero o n. l do art. Gl 
da lei n. 2 do I•! de setembro de 1801. 

Paragrapho unico. Para completar esse nu-
mero, o prosidonto fará a convocação dos 
contribuintes quo so seguirem immediatn.-
monto aos maiores da lista, impondo aos 
membros faltosos a multa do 203 por cada 
dia do sessão a quo faltarem som motivo 
.i ustitlcado. 

N. 45 

Artigo. E' applicavol nos vereadores nova-
monte eleitos o disposto !lO n. G, § 4 do 
art. 13, da lei n. 2, tio 1•1 do setomht·o do 
1801. 

Sala das sessões, 18 do agosto do 180G.-Cat·-
noiro de Rezende.- Dellim l\loroira.- Nu-
nos Pinhoiro.-llernardos do Faria.-Agos-
tinllo Peroira.-Simoão Stylita.-Francisco 
Hressane.- .Augusto Glomontino.- ThtJo-
plti!o Mar(JllOS.- J. Bueno Brandão. - Ro-
drigues Chaves. - Dwwto da Fonseca. -
Saturuino Dantas.- Getulio do Carvalho.-
Faria Lobato.- 1\Ianool da Silva. - Silva 
Fortos.-SovrJI'iano do ltezocdo. - Ignacio 
Murta. 

-··~ 
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1896 221 Estabelece quo o roconlwcimonto de Em virtude do requerimento do sr. Ignacio 

poderes do agente executivo muni- Murta, t'oi adiada a discussão ató que ros-
civa1, vereadores, conselheiros dis- sem impressas o distrilmidas as emenda~ 
trrctaes e juizos do paz será feito novamente oirorecidas. 
pelas camaras novamente eleitas, 
e trata de outras medidas nesse 
sentido. 

~ c.-2n 

Continuando, em 21, a segunda discussão do 
projecto, for:~m-lhe ofrerecidas mais as se-
guintes emendas: 

N. 46 

Accrescente-se ondo convier: 

Arti"o. Reunidos os membros da assomblea 
mftnicipal no paço da camara, no ,dia desi-
gnado para suas sessões, tomara a pre-
sidencia o mais velho dentro olles, que 
nomeará dois secretaries, procedendo-se 
em seguida ;\ chamada pela lista de con-
vocação, remottida pelo presidente d<t ca-
mara. 

§ 1.0 Esta mosa provisoria servirá para P:'e-
. sidir a eleição de presidente o seeretarws 
dos trabalhos da assemble<t municipal, 
eleitos em escrutínio e á pluralidade de 
votos em duas listas distinctas. 

§ 2.o Eleita a mosa dellnitiva o occupa~rdo 
seus logares o prosidonto e os secretariO_:~, 
vori1lcarão elles pela list<~ de convocaçao 
o pela geral de contribumtes r:o!n~tttda 
pelo presiuentc (la camara n lcgrtmudade 
dos poderes dos membros da ~tssemblen, 
corrigindo qualquer omissão . rllegal d.a 
convoca<,~ão, na q nal tonll~m srdo preton-
dos contribuintes de mawr somma por 
outros. 

§ 3. o Installada a assemhioa, scrrro:aprescnt:t-
dos pelos presidentes da cama~'a e dos con-
f;olhos districtaes sous relatorws o as con-· 
tas da municipalidade e dos conselhos. 

.,. 

,, 
•' .. 
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1891:) :.!21 Estal.Jc1cco quo o reconhecimento de N. 47 
poderes do agente oxocutivo .. muni-
c!ipal, vereadores, conselheiro:; dis-
trictaos o juizos do paz será feito Artigo. Sfio membros das assombloas munici-
pelas camaras novamente eleitas, ]Hte:>: 
c trata do outras medidas nesse 
sentido. 

I. Os maiores contribuintes da ronda muni-
cipal em Jtumoro ogual ao da totalidade 
do membros da camara o dos conselhos 
districtaes. 

li. Os vereadores o momln·os dos co1~s0llto~ \ 
tlistrictacs, substituídos em suas faltas 
pelos seus immodiatos em votos, sondo qun 
o numero dollcs será egual ao da totali-
dade dos mcmln·os da camara c dos conse-
lhos. 

N. 48 

Artigo. A compotoncía das assombloas mu-
nicipaos, ostabolccidtt no art. G2 § J.o da, 
lei n. 2, do 1801, não so estendo à appro-
vaçuo dos netos praticados pelos agcn tos 
executivos som tt ncccssaria autoriza,~ão 
das camaras municipacs ou tlas leis o!ll 
vigor. 

Paragrapho unico. As asscmblens mumct-
paes, <!Uü approvarom netos illegacs dat: 
camaras municipacs, dos conselhos distri-
ctacs c dos agontos executivos, serão ros-
ponsahilisatlas1 pr.ovocat!o o p~ocosso pelo 
promotor tla .Justtça, «ox-otltcJO» ou em 
vista do t!onunci:t <!llC a ellc chegue llOl' 
qualquer cidadão. 

Saln. das sossiJcs, IH 1lc agosto do 18DG.- Sc-
vcriano do Rezomlc.- Ft•ancisco Bl•ossmw. 
- Cal'l!oiro do Rezende.- ,J. Bueno Bran-
dão.- l\Iontlcs Pimentel. 

N. 4D 

Os contribuintes C[UO fazem parto da assem-
blca municipal sfio aqnclles qtio ostfio no 
gozo dos direitos político~.- Padre Joiio 
Pio. 

' -4 
:'<l 
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180G 221 Estaheioco que o reconhecimento do N. 50 
podeees do agente exocutixo muni-
cipal, vereadores, conselheirps dis-
trictaes e juizes do paz SOl'Ít feito Artigo. Os agentes executivos não podem 
pelas cam~tras novamente eleitas, ser reeleitos no triennio seguinte.- Padre 
e trata de outras medidas nesse João Pio. 
sentido. 

N. 51 

Accrescente-se onde convier: 

Artigo. Os agentes executivos municipaes e 
districtaes ücam obrigados, umtt vez em-
])OSsados de seus cargos, a prestar 1lança, 
dentro de dez dias da respectiva posse, da 
quantia conespondente a 10 °/o do orça-
mento do primeiro anno do triennio da 
respectiva eamara e conselho districtal. 

Paragrapho unic0. A íianç[t será prestada 
nas collectorins estaduaos, em dinheiro ou 
títulos publicos ou outros valores equiYa-
lentes. 

Artigo. O agente executivo municipal que, 
no prazo marcado em lei, não mandar pro-
ceder it qualquer eleição em virtude de 
renuncia, vaga ou outro motivo, soí.fl•orá 
a multa do um conto de reis, que rever-
terá em benollcio tlos cofre·s municipaes, 
sendo licito a qualquer municipe fazer a 
dovid:t rccltwutc,\ão. 

Sala tlas sessões, 21 de agosto de 1890.- Fa-
ria i. o bato.- Augusto Clemcntino.- Car-
neiro do l{ezendc.- Silva Fortes.- Padre 
.João Pio. 

N. 5:3 

Colloquo-so ontlo convier: 

1f,f' I 

,., 

·'' f' 
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-------------
1896 221 EstalJolece que o reconhecimento do Artigo. Quando as camaras municipuos não 

poderes do agente executivo muni- cstivermn funccionando, os seus presiden-
cipal, vere~d_ores, conselheiros dis- tes poderão dar posse aos juizos do paz o 
triCtaes o JUizes do paz será feito conselheiros districtaes. 
pelas camaras novamente oloitas 
o trata de outras medidas ness~ sentido. Sala das sessões, 21 do agosto do 1896.-Ri-

lJeiro Junqueira. 

N. 54 

Suh-omonda á em onda 14: 

Supprimam-so do artigo o §§ Lo o. 5.0 as pa-
lavras - secretario ua mesa olOitornl. 

Sala das sossõos, 21 tlo agosto do 1~96.- Ca-
millo Soaros, filho. 

N. 55 

Sub-emenda á omontla d:t commissãs: 

Ao artigo quo começa pelas palavras - a 
apuração torit logar :- em voz do 15· -
!liga-se - 20·. 

Sala das sosõos, 21 do :agosto do 1896.-Ca-
millo Soaros, taho. 

N. 5G 

Sub-omonda á omonda tla commissão: 

Ao artigo quo começa pelas palavras-Qmm-
uo so tratar tlo oloições :-suhstitua-so polo 
seguinte: 

Artigo. Tanto as actas do apumção a quo so 
refere o art. 176 da loi 11. 20, como as do 
apuração do oloição. do a.gon.to oxoc~It~vo, 
vorcatloros consolhoiros distr~etaos O JUIZos 
do paz so;.ão transcriptas por tabollião 
om li' fo espocialmento tlostinado a osso 
ti 111. 
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1800 221 Estabelece quo o reconhecimento de § I.· Os livros serão fornecidos pelo gover-
poderes do agente executivo muni- no, abertos, numerados o rubricados· por 
cipal, vereadores, conselheiros dis- funccionario de Secretaria, designado pelo 
trictaes o juizos de paz será feito Secretario do Interior. 
pelas camaras novamente eleitas, 
o trata do outras medidas nesse sentido. § 2. · Esses livros serão conservados sob a 

guarda do tabellião incumbido da trans-
cripção, e uma voz terminados serão en-
viados à Secretaria do Interior. 

§ 3. · Os tabelliãos servirão alternadamente, 
funccionando em primeiro Jogar o primeiro. 

Sala das sessões, 21 de agosto do 1890.- Ca-
millo Soares, filho. 

Encerrada a discussão e submettidos á vota-
ção, foram approvados os arts. 12 a 22 do 
projecto, salvas as emendas, das guaes 
foram approvadas as de ns. l, 7, 8, 13, 14, 
IG, na segunda parte, 17, 19, 20, 29, :;o, 31, 
41, ~13, 4'1, 45, 52, 53, 54, 55 e 50, sendo re-
jeitadas as demais, à excepção da de n. 32, 
quo foi retirada, e das de ns. 15, 20 e 34 a 
40, quo foram julgadas prejudicadas. 

Foram o projocto o as emendas ás comrnis-
sões do cmnaras e legislação, que o apre-
sou taram para torce ira em 22 com a se-
guinte redacção, que foi a imprimir-se: 

As commissões reunidas de legislação e ca-
maras são de parecer quo o projecto n.221, 
deste mmo, entre em terceira discussãe e 
seja approvado, com a seguinte redacção, 
conformo o vencido em segunda: 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Gomos docrota : 

Ar. I.· A eleição para. vereadores, agent.e 
executivo municipal consellleiros drstrr-
otaes o juizes do pa;, J'ar-se-lla ~o d~a l de 
noYombro do ultimo anno do trronmo. 

,,, 
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TRANSUJ\IPTO ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

ISüG 221 Estabelece que o reconhecimento de Art. 2. • A apumçtio das oloições parciaes 
poderes do agente executivo muni- do distl'ictos ou socçõe~ do districtos d.e 
cipal, vereadores, conselheiros dis- paz far-se-lm nu. formtt do cap. I! do tit. III 
tl'ictaos e juizes de paz será feito da lei n. :ZO, do 213 do novembro do l8ül, 
pelas oamaras novamente eleitas com as modiflcar;ões ~eguintes: 
o tr~ta do outras medidas ness~ 
sontlllo. a) A junta apurador~t sorú compo~tt; t~os tres 

Juizes de paz da sede do mumclp!O, dos 
tres immediatos em votação o dos presi-
dentes das mesas eloitoraos dos districtos. 

b) Sfio supplcntos do~ses mesal'ios os mem-
bros das mesas oloitoraos do districto da 
sé do, a .comoçar pela primeira. 

c) A apui·ar;ão terá log·ar no ~~o· dia tlepois 
da eleição. 

d) A's 12 horas desse dia, prosontos na sala 
da camora os membros da junta ou seus 
substitutos, indopendoi~to do c?nvoca<;ão e 
em numero não superiOr a so1s, escolhe-
l'ão dontl'o si sou prosidonto e socrotario 
o procedoriio it apumção na forma d.o 
cap. II do tit. III, jit referidos. 

Art. il. · As mesas oleitoraes dos d.istrictos 
ou socc;õos do districtos, dentro do prazo 
maximo do tros dias, enviarão, sob regis-
tro do correio, eopia authentica das actas 
do eleição ao juiz de paz em exercício na 
sédo do município o este as apresentará 
ou fará apresentar á junta no dia da apu-
ração. 

Art. 4. • E' lieito a qualquer intol'ossndo 
apresentar á junta npumdora, quo dollas 
tomará o devido conhecimento, certidões 
das actas de eleição pa:>sadas pelo escri-
vão de paz, tabollião ou cidadão quo t.o-
nha sorvido do escrivão « ad-hoc »perante 
tt mesa eleitoral. 

§ I.· Essa certidão sorà roq no !'ida por oscl'i-
pto, imlepondonte do flc:;pacho, ao escri-
vão da mesa eloitoml, em I>rosença do 
dU:{S testemunhas, o fornecida no roquo-
ronto dentl'o do prazo improrog;wol do 2-! 
horas, contadas do momento em quo fór 
pedida. 

I 
! 
i, 
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1806 ;~21 Estabelece c1uo o roconheci.mento d.o § ;~. · O funceionario tt quem fôr pedida a 
po(lcr·os do agente oxectÜLVO munt- cortidilo dará roeilJo á parto, deelnr:wdo o 
cipal, vereadores, consolhoiros dis- dia o !tom em quo foi o requerimento 
triotacs c jni~os do paz será feito vprosentado. 
pelas camitras novamente eleitas, 

I . I 

e trata do outras medidas nosso sentido. § 3. · O funccionario, ao entregar a cortidilo, 
deverà cobrar recibo da parto para sua 
rcsalva; no caso de nilo ser a cortidilo pro-
curada, deverá ,mvial-a ao juiz de direito 
da comarca, pelo correio o sob registro. 

Art. 5. • Tanto as netas da apuraçilo a quo 
so refere o art. l7G da loi 11. 20, como as 
do apumçilo do eleições de agente execu-
tivo, vereadores, consolheiros districtaos o 
juizos do paz, sorão transcriptas pol .. tn,bol-
liilo om livro especialmente destinado a 
osso flm. 

§ 1. · Os livros serfio fornecidos pelo governo, 
a.hertos, numermlos c rubricados por fun-
ccionario do secrotari11 designado pelo se-
cretario do Interior. 

§ 72. • Esses liVl'OS sorlíü conservados sob a 
guarda do tabellifio incumbido da tr:tn-
scripção, e, uma voz terminados, sorão 
enviados á secrotltri11 do Interior: 

§ 3. · Os tabolliftes sorVH'ao altormtdamonto, 
fnnccionando em pr·ilneiro Jogar o pri-
meiro. 

Art. G. · Quando se tmtnr do eleir;õos muni-
cipaos, tht acüt tht npm·ação se oxtrahirrto 
duas copias quo, assignadas pola junta, 
sorilo no pra~o do oito dias enviadas uma 
ao eleito o sorvir-lho-lla do diploma e outra 
ú camar<t municipal. 

Art. 7. · O roconllocimento dos podorcf: do 
agente executivo municipal, vereatlores, 
conselheiros districtnes o .Juizes do JH<~ sorú 
feito pelas camarns municipnos uonunontc 
oloitas. 

.,. 
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1896 221 Estabelece que o reconhecimento do Art. 8. · Oito dias autos do designado para a. 

poderes do agente 'executivo muni- installação da camara, os vereadores di-
cipal, vereadores, conselheu·os dis- plomados pela junta. apuradora compare-
trictaos e juizes de paz será feito cerão ao meio dia na. sala das sessões 
pelas camaras novamente eleitas, municipaos. 
o trata do outr·as medidas nosso 
sentido. 

Art. 9. • O vereador mais velho occupará a. 
prosiclencia da mesa o convidará o mais 
moc;o para secretario. 

Paragrapho unico. Havendo reclamação ti~ 
quo exista outro mais velho ou mais moço~ 
os presentes decidirão por votação. 

Art. 10. Forma1la, assim, a mesa provisoria, 
os vereadores ontrogal'ãO sons diplomas ao 
secretario, quo dc!los fará uma. l~sta e por• 
ella fará a. oltamatla para a ol01çao do duas 
commissõo3 de trcs mom hros cada uma, 
cabendo á primeira o exame tios diplonuts 
apresentados o ú segunda unicamente o 
!los apresentados pelos membros tlaquoll:t. 

Paragrapho unico. Para ess<t eleição voht-
rão todos os vereadores prosontos o Olll 
dous nomes cada um. 

Art. li. Êntregucs os diplomas ás oommis-
sões, levantar-se-1m a sessão. 

Art. 12. As commissõo~ anunciarão, por O!li-
tac:>, puhlicatlofl pola imprensa ontlo a hou-
ver a hom em que cclebrarilo suas rou-
niõ;3s, o a ollas admittir-sn-hiTo todos os in-
tore~saclos no inqucrito o q nalquor cidacliío 
quo o requerer por oscl'ip1o. 

Art. J:l. Apresentado parecer da,; commis-
sõcs, sora d:Hlo pat·a :t Ol'<i~'lll do !I ia ~o
guinto o, ontflo, discntirlo o votado junta-
mente com as cmontlas c.ruo apparccorom. 

Art. 14. Os vercadol'es só são impodidos do 
votar os pareceres rel'eronto,; à Jll'npria pos-
~O<t 011 à tlaqnollcs qnc com ollos tivc-
J'om as incompatihi!ídallc~ ostabolociclas na 
lei n. ~ do I ·1 do se tem hro elo IHUI. 

-• 
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1896 221 Estabelece que o reconlwcir~ento de Pat•agrapho unico. A votação se fará. em rola-
poderes do agente executtvo mu- ção a cada vereador de per si. 
nicipal, vereadoref1, conselheiros 
districtaes e juizes de paz serú fei-
to pelas caniaras novamente ele i-
tas, é trata de outras medidas Art. 15. Havendo empate entre dous verea-
nosso sentido. dores, considerar-se.-ha eleito o mais velho. 

S. C.-30 

Art. lG. Reconhecidos os vereadores, proce-
derão elles, pelo processo estabelecido 
nesta lei, ao reconhecimento dos poderes 
do agente executivo, quando extranhos á. 
camara, juizes de paz e conselheiros dis-
trictaes. 

Art. 17. Veriticados os poderes dos eleitos, 
terá Jogar a installação da camara no 
dia l. · do janeiro ; si a verificação não se 
completar' antes desse dia, a installaçlio 
será no dia seguinte ao da terminação dos 
tr:tbalhos. 

Art. 18. Da decisão da cama,ra sobre reco-
nhecimento do poderes, annullação de di-
plomas ou de eleições, haverá recurso de-
volutivo para o Tl'ibunal lht Rolaçrro. 

Art. 19. O recurso será interposto pelo inte-
ressado ou qualquer eleitor do município 
dentro do prazo de cinco dias da decisão, 
por petição dirigida ao juiz de direito da 
comarca, que o mandará distribuir c tomar 
por termo. 

Ari. 20. Intimadas as partes, poderão ellas 
por si, advogado ou procurador, juntar do-
cumentos o razões para o quo dar-se-ha 
vista á cada uma 'por dez dias improro 
gavois . 

. Paragrapho unico. Os documentaR e razqes 
serão offerocidos em cartorio, pormittm-
do-so às partes o fazerem-no perante a. 
Relação. 

'.i 
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1896 221 E~tabolece que o roconheci_monto t~o Art. 21. Findo 0 prazo, serão os au~o~, com 
P?dores do agente execut1v? mum- razões ou sem ellas, conclusos ac JUIZ, quo 
01pal, vore::doros, conselheiros uis- immediatamonto ordenará sua remessa ao 
tr10tacs o JUizes tle paz será feito Tribunal da Rolac;ão indopondonto de tr"'s-pelas camaras novamente eleitas, lado. 
e trata de outras medidas nesse 
sentido. 

Paragrapho unico •. A remess:'l. .se farà a~ 
secretario do Tribunal, sob reg1stro do c~r 
raio, dentro do prazo do 48 horas, com lll-
timação das partes quo forem encontrauds 
ou aviso do escrivão atllxado na casa a 
camara. o publicado pela imprensa, ontle a 
houver. 

\ 
\ 
I . 

\ 
\ 
i 
\· . 
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Art. 22. No Trihunal da Relação observar- · 
so-ha o c.lisposto nos arts. 2i1G a ~l5 ;.1~ 1'J~ \ 
gulamonto appro' a do pelo decreto ü8<> , · 
15 de março do 1892 . 

§ l. · O julgamento c.lossos recursos prece-
derá o do qun.osquer outros feitos submot-
tidos ao Trihunal. 

§ 2. · Para o relatorio tort\ o juiz a quem 
forom os autos distri1midos o prazo de dez 
dias, o para a revisão o do cinco cada um 
dos outros dous .i uizcs. 

Art. 23. • O Presidente da Rol ação co.mmu-
nicará a tlocisão tlo recurso ao Prosulento 
!lo Estado, .i uiz do tliroit~ o promo~or. t~? 
.Justiça da comarca o pres1donto da c,<mai ,\ 
municipal. 

§ l. · Si a decisão elo recurso ror contrarif< 
ao cidadão roconhocic.lo pela camara nn~m~. 
cipal, sou prosic.lonto immotliatamOI~tc i<~l'<t 
as c.lovidas communicaçõos o convidar;t o 
cidadão reconhecido no accordam a entrar 
no oxorcicio do mandato. 

§ 2. · Nos to caso sor\·irà do diploma a ccr-
tidllo do accordam, diante da qual, sob 
pretexto algum, so recusará a posse. 

' 
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1896 221 Estabelece quo o reconhecimento de Art. 2,!. Ao juiz do direito que demorar ou 
· p_oderes do agente executivo muni- dillicultar a expedição dos recursos osta-

cipal, vereadores, conselheir0s dis- belecidos nesta lei sert\, imposta a pena de 
trictacs o juízes de paz sorà feito 2003 a G00$000 de multa, alem de ficar su· 
pelas camaras novamente eleitas, joito a processo de responsabilidade. 
e trata do outras medidas nesse 
sentido. 

Art. 25. O juiz de paz quo sonegar àjunta. 
apuradora. a.uthentica c1uo lhe tenlut sido 
enviada, serit multado em 500$000. 

Art. 2G. O oscriv1to que em contravenção 
aos paragraplws unicos dos arts. 20 e 21 
fór causa de demorar-se a expedição do 
feito, será multado pelo Presidente da Re-
l:.tQão em um conto do róis c suspenso por 
seis mezes. 

Art. 27. O membro da junüt apuradoru que, 
sem causa participada, faltar aos trabalhos 
da apuração será multado pelo presidente 
em 20.3 por dia de reuniito. 

Paragmpho uníco. O presitlentc communi-
cará ao colloctor as nmltas impostas, afim 
de quo se fa~~a cífectiva a cohmnça. 

Art. 28. A junta apuradora que, em con-
travençllo ao art. 173 e seus paragraphos 
da lei IL 20, computar na sonuna geral vo-
tos quo deviam ser tomados em separado, 
ou tomar em separado· votos quo deviam 
ser computados Utt somma gera.l, ou dei-
xar completamente de computai-os, serb 
multad<t em um conto do róis. 

Paragrapho unico. Essa multa será paga 
ropnrtidamonto pelos membros da. junta que 
tiverem concorrido pam'tnl decisão. 

Art, 2~. O presidente da camara quo recu-
sar dar cumprimento ao nccordam, alóm 
das mais penas em quo possa incorrer, so1'-
1'rorá a multa do dois contos do róis. 

d 
~A ... 

I'" 



o z 
~ TRANSUMPTO 

236 

ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

--1----------1-------------
1896 221 Estabelece que o reconhecimento de Art. 30. O sorventuario que recusar a cel'-

P?deres do agente executivo muni- tidão de que fala o art. '1. 0 , serà multado 
cqml, verel;\d?res, conselheiros dis- em 300$000. 
trlCtaes e JUIZes de paz será feito 
pelas camarus novamente eleitas 
:e~r~~· de outras medidas ness~ P!tragrapho unico. Essa multa será cobrada 

· pelo collector logo quo tenha em mãos o 
recibo a que so roforo o § 2.0 do art. 4.o, 
acompanhado do protesto lavrado pelo re-
querente findo o prazo do § 1.0 e assignado 
pelas duas testemunhas do que fala o mes-
mo paragrapho. 

Art. 31. O agente executivo municipal que, 
findo o prazo marcado em lei, não mandar 
proceder á qualquer eleição em virtude do 
renuncia, vaga ou outro motivo, so1Trcrà a 
multa de um conto do reis, quo re' erter<i, 
em beneficio dos cofres municipues, senD.o 
licito a qualquer municipe fazer a deviàa 
reclamação. 

Art. 32. A assemhlea municipal não poder<i. 
deliberar som que á sessão estejam pro-
sentes tantos contribuintes, pelo monos, 
quantos bs membros natos designados no 
n. 1 do art. ôl da lei n. 2, quo estiverem 
presentes. 

Paragrapho umco. Para completar osso nu-
moro, o presidente fará a convocação dos 
contribuintes quo so seguirem aos maiores 
da lista, impondo aos faltosos a multa do 
20$ por dia do sossrw a quo faltarem selll 
causa participado.. 

Art. 33. Quando as camaras municipaos não 
estiverem funccionando, seus presidentes 
poderão dar posso a juizos de paz o con-
selheiros districtaos. 

Art. 34. E' applicavol aos vereadores nova-
monto eleitos o disposto no n. 6 § 4. • do 
art. 23 da lei n. 2 do 1·1 do setembro do 
1801. . 
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---- ---- -------------------------------
1896 221 Estabelece quo o reconhecimento de Art. 35. Esta lei entrará em vigor na data 

poderes do agente executivo muni- de sua publicação. 
cipal, vereadores, conselheiros dis-
trictaes e juizes de paz serà feito 
pelas camaras novamente eleitas, Art. 36. Ficam revogados os arts. 2. · o 3. • 
e trata do outras medidas nesse da lei n. 110 de 24 do julho de 1894 o mais 
sentido. disposições em contrario. 

As commissões apresentarrro as emendas no-
cessarias em terceira discussrro. · 

Sala r] as commissões, 22 de agosto de 1896,-
Camillo Soares, tilllo.-Carneiro de Rezen-
de.-Dosiderio de 1\lello.-Delfim Moreira. 
-Getulio de Carvalho. 

E1n terceira tliscussão, a 27, recebeu mais 
as seguintes emendas : 

N. 57 

Ao art. I.· Accroscente-so: 

§ l. · Si durante o triennio se dor vaga em 
qualquer desses cargos, ao. P!'osidonte da 
camara compete marcar elo1çao para sou 
preenchimento. 

§ 2. · Essa o1eiç1lo devorá ser marcada d.en-
tro de 15 o realizada dentro de 90 d1as, 
da data em que se tiver tido conheci-
monto da existoncia da vaga. 

N. 58 
Ao art. 28: 
Transforme-se o paragrapho unico em § I,o, 

Accrosconto-so: 

§ 2. • Tanto as multas dos arts. 24 o 25 como 
as deste, sorrro impostas pelo Tribunal da 
H,elaçilo ao tomar conhecimento do re-
curso. 

.,. 

·~· 'I 

·.(' ,, 

,•; 
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1896 221 Estabelece que o reconhecimento do N. 5a 

P5-Jdcres do agente executivo muni-
Cipal, vero?-d5-Jrcs, conselheiros dis- tivo-
triCtaes o .JUIZOS de paz será feito Ao art. 31. Onde He diz agente execu 

0 
se 

pelas camaras novamente eleitas, diga-fio: presidente da Cama~·a; ond 

·~ .• 

e tP~ta de outras medidas nosso diz-em lei-diga-se: nesta 101 sentido. 

S I> S l d 97 llc aaosto do 18913. • ,.. a a as sessões, - ~ _, 
-Camillo Soares, ti!ho. _-, 

N. GO 

Sub-emenda á emenda n. 1: 

l · d voritlcada Paragmpho. Si 15 dit~s .l opo1s , 0 . . do do 
a vaga, urro tiver o JUlZ uo l!az d,\ sou ter 
município recebido comm~I~caçõcs } cllc 
sido marcado o dia da el01çao, podoraolei-
propt•io marcar esse dia, convo.ct::r 0 fazer 
tarado do llistricto para a oloi9ao,. 0tos as 
aos jutzc.s do paz dos outros lhs~u~ s 
connnumcaçõos que !'orem nccestiar1a • 

Sala das sessões, 27 do agosto de 18\JG.-C. 
Pratos. 

N. G1 

Emenda ampliativn. do art. 18. 

Accrosccnto-so: 

Paragrnpho. Os papeis o actos para. n intet'-. 
posiçi\o o instrucçilo desse re?t~rso mdopcr:t-
dom do sello o niio ostrro su.Jcltos n. custf\..~ 
do qualquer natureza. 

Sala das sessões, 27 do agosto do 18\JG. - ~ , 
Pratos. 

N. G:~ 

11\loltifl(lUO-so o art. G. · lln maneira soguinl~ ~ 

\_ 
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1896 221 Estabelece quo o reconhecimento de Quando so tratar de eleições municipaes, da 
poderes do agente executivo muni- acta da apuração se oxtra.hirão tantas co· 
cipal, vereadores, conselheiros dís- pias quantos forem os eleitos, as quaes 
tríctaes o juizes de paz será ~oito pouerão ser impressas e assignadas p~la 
pelas camaras novamente eleitas, JUnta, serão no 11razo de oito dias onvia-
ü trata do outras mellidas nesse das uma a cada um dos eleitos para lhe 
sentido. servir do diploma o a outra à cam:1ra mu-

nicipal. 

S. R.-S,tla das sessões, 27 do agosto do 189(). 
-Juvonal Penna. 

Submettidos à votação, foram approvados o-
projecto o as emendas, quo foram rcmot-
tidos à commissão de rodacção. 

l~stt• D}lrescntou, c1n 2S, a rellncção-
Unul, quo, sendo disponsaua de improssrio 
e interstício, a requerimento do sr. Pinto 
de Moura, entrou om discussão e, posta a. 
votos, foi a:pprovada na mesma data. 

I~oi o }Wojeeto rCJnettitlo no senmlo, soh 
n. 8-1, por ollicio n. 10() de 2ü de agosto. 

[Em 12 de setembro, foi tlovolvido :pelo Se-
mtllo com as soguiutes emendas, apresen-
tadas nessa data, que foram a imprimir-se: 

N. 1 

As art. Lo Supprima-so o§ 3. • 

N '> . ~ 
Ao urt. 12. Em voz do - a ollas admittir-se-

hão todos os interessados-diga-se: a ellas 
so admittiram aquelles eleitores quo tive-
rem JH'otestado uo conformidade com o at·t. 
Hl3 da lei n. 20, de 26 do novembro de 18\Jl. 

.,. 

, .. 

,. 
' ' ~ : 
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1896 221 Estabelece que o reconheci monto do N. 3 
poderes do agente executivo muni-
cipal, vereadores, conselheiros dis- Accrescento-se : 
trictaes e juizes do paz será feito 
pelas camaras novame~lto eleitas, Paragrapho unico. . O reconhecim~nto de yo-
o tr~ta do outras medidas nosso dores quanto a diplomas qu.e nao contl\'o-
sontido. ram a nota. do protestos tora somente por 

objocto a verificação da authonticidade. 

N. '1 

Art. 18. Supprima-so. 

N.5 

Art. 19. Supprima-so. 

N. (j 

Art. 20. Supprima-se. 

N. 7 

Art. 21. Supprima-so. 

N. 8 

Art. 22. Supprima-so. 

N.9 

Art. 28. Supprima-se. 

N. 10 

Art. 24. Suppr-ima-so. 

N. 11 

Art. 25. Supprimlt-so. 

N. 12 

Art. 27. Supprima-sl). 
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180G 29l - Esta~~olecc quo o reconhecimento de N. 13 

P?ueres do agente executivo muni-

S• C 

ctpal, vereadores, conselheiros dis-
trtctaos e juizes de paz será feito Art. 29, § 2. • Supprima-se. 
pelas camaras novamente eleitas 
o trata do outras medidas ness~ 
sentido. N. 14 

. -31 

Art. 30. Supprima-se. 

N. 15 

Sejam substituídos pelos seguintes: 

Art. 18. As roclama\ões sobro de li b orações 
das camaras reconhecendo poderes serão 
dirigidas ao Congresso, nos termos do art. 
75, n. 7, dentro de 30 dias. 

§ I.· Recebidas as reclamações nas secreta-
rias da Camara dos Deputados ou do Sena-
do, 10orão publicadas no jornal oilicial, om 
resumo, e a enumeração dos documentos 
quo as instruirem. 

§ 2. · Serão consider>adas urgentes a discussão 
e votação dos projectos relativos a ossos 
actos. 

Ent cliscnssão cssns cntcnclns, em 14, fo-
ram todas ollas r~jeitadas, sendo o proje-
cto dovol vido ao Senado por oiTicio n. 138 
dessa data. 

Couf'ormnuclo·sc o SCJinclo com a decisão 
da Camara, enviou o projecto á sancção, 
sob n. U-i, conformo a communicação foi ta 
em o1licio n. 86 de 15. 

Snucciounclo 

LBI N, 20-1 DB 18 Dl' SBTl'WlRO DE l806a 

''·' 
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-------------- ---------------
1896 222 Orça a receita e fixa a despesa do na. conuni,.;são tlc orc;:nncnto. 

Estado para o exorcicio do 1807. · 

Apresentado om 30 do julho, foi a imprimir-
se, tendo tido segunda leitura em 3 do 
agosto. 

Ean }lrintcira tHscut;são, em 5, sulnnottido 
á votação, J'oi approvado o romottido {t 
mosm:~ commissrro, quo o apresentou par<t 
segunda em 10, indo a imvrimir-so. 

J~n1 scgnutla discussão, por artigos, em 
11, recohou as seguiu tos omondas: 

N. 1 

Ao art. I.· § 17. · - Substitua-se pelo se-
gninto : 

Imposto de 5 .f· sobro a oxportação do ouro, 
120:000i,i!OOO, fazendo-se a correspondente 
alteração na somma (S. R.) 

11 do agosto do l80G.- J. Bueno Brandão. 

N. ;~ 

Ao art. 2. • n. 21 accrcscento-se-5:000.SOOO 
para execução da lei n. 15·1 do 1893. 

11 de agosto do I80G.-Padro João Pio. 

N. :l 

Ao art. ;~. · § :l. · n. 14. 

Ondo so diz-5:000~000 diga-so-8:0003000. 

Sala das sessões, 8 do agosto do ISUG.-Sabi-
bino Barroso .Junior. 

"" 



213 

TRANSUl\IPTO ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

18'JG 222 Orça a receita c flxa a despesa do 
Estado para o oxercicío de 1807. 

i 
1 
I 

I 

Ao art. 2. · § I.· n. 5: 

Onde se diz 40:000$000 diga-se-42:7006000, e 
altero-so a sornma total. 

Sala das sessões, ll de agosto de ISDG.-J. 
Bueno Brandão. - Augusto Clementino.-
Mendes Pimentel. 

N. 5 

Ao art. 2. · § l. · n. XIII, em vez de 15:000$, 
diga-se :lü:000$000. N. XVII letra-f-em 
vez de 1H:2lGBD50-diga-se-120:216!$950-
N. XX 1etra-h-accreocente-se-inclusive 
a gratilicação ao conservador do gabinete 
de sciencias pllysicas e naturaes. 

§ 3. · n. XI. Supprima-se. 

Sala das sessões, 31 de agosto üo lSDG.-J. 
Bueno Dmndão.-l\Iendcs PimenteL-Au-
gusto Clementino (vencido). 

N. G 

Ao :wt. :.!.· n. XXI letm-o-supprima-se. 

Sala das sessões, ll de agosto do l89G.-Mon-
des Pimentel. - Augusto Clemontino.-J. 
Bueno Dl'andão. 

N. 7 

Ao art. 2. · § l. · n. XXII. 

Substitua-se-despesas com o expediente de 
eleições estadoaes. 

Sala das sessões, ll do agosto do 18DG. -
J. Bueno Brandão.- Mondes l'imentel.-
Augu:sto Clemon tino. 

''·'. 
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1896 222 Orça a receita o ílxa. a dosposa do 

Estado para o exerclcio de 1897. 

r· 

j \,..,iÍMimem~=-""""'mm·"'••=u-----

ANDAMENTO E ODSERVAÇOES 

N.8 

Artigo. Fica o rroverno auctorizado a r~'-~ 
desde já, a tabol!a-a-do decreto n. ~~l." 
do 7'5 de julho do 1895, par~·? ílm d~ _ ~ 
clmr na mesma taholla, su.Jmtando-(}~ l"Q__ 
imposto do 4 ./", os seguintes gene~~~~ 
manganez, crystal do rocha, cal, b~~ ~ ~ 
cha, oleo do copahiba o outro~ conR:-~;;"t
res, batata, sabrro, cacáo, ~armba, l'l~ ~ ~' 
de qualquer espocio o ll:aolun. ~~ 

Sala das sessõos 11 do agosto de 189~ 
.r. Bueno Brar:drro.- Mendes Pimont~i -.......... 
Augusto Clomontino. '..........._ 

Sulnnottidos à votaçrro foram approval'l~~ 
projocto o as emenda~ ns. I, 3, 4, 5 ~~~s 1:. ~ 
primeiras partos, G, 7 o 8, sondo reJOl~".~~~ 
a do n. 2 o a ultima parto da de n. a... "t~ 

Voltou o projecto à mesma commissão, ~ 
? np1·osontou om 12, redigido para tere~~~\~ 
llldo a imprimir-se, "-, 

l~nt terceira clfscussão, a 14, rocobou ~ _ 
as seguintes omondns : "-:t::s 

l'f. g 

Ao art. 2. · § :l.• n. 19, accroscon~e-so do~~~ 
das palavras -linhas tolograpluca~- (:) ::S l.:;s 
guinto: Jlura Arassunhy, salinas, RIO Pl:\.~,.~
o Boa V1sta do Tremedal. ......_~ 

Sal~ das sessões, 14 do agosto do IS?G.-I~l"::l 
CIO Murta.-Rodriguos Chavos.-Conogo ~...;:'-
~~s.- Theophilo Marques. -l\Ianool .'lol, 
S1lva. ......_~ 

N. lO 

Ao art. 2.o § l,o n. 21. Supprimnm-~e. a~ '\>-~ " 
b~s constantes dns lottras-c ato J, lll~l-.~
SlVe, ......__ 

Sala .das sessões, 14 do agosto do 1806.-~-
h01ro Junquoira. l-..... 
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------------------------------------------------------------------
1896 222 Orça a receita e fixa a despesa do Submettidos á votação, foi approvado o pro-

Estada para o exercício de 1897. jecto, sendo rqjoitadas as emendas e indo 
olle a commissão de redacção, que apre-

'sentou, em 17, ·como final> a mesma reda-
cção com que foi o projecto approvado em 
terceira, tendo sido dispensados o interstí-
cio e a. impressão do parecer para elle en-
trar immediatamonte em discussão na for-
ma do requerimento do sr.Bueno Brundão. 
Essa. reducção é a seguinte : 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Geraes decreta : 

Art. 1. • A receita do Estado de Minas Ge-
raes, para o exercício de 1897, fica orçada 
na quantia do 17 148:800$000 o se comporá 
dos seguintes impostos e contribuições: 

§ 1. • Imposto sobre generos 
de exportação............ 13.350:000$000 

§ 2. • Idem sobre generos de 
c0nsumo de fora do Estado 1.200:000$000 

§ 3. • Taxa do sello......... 1.050:000$000 

§ 4. · Imposto sobPe contra-
ctos, novações e proroga-
ções referentes a empresas 
privilegiadas ...•........• , 

§ 5. • Passagens em estradas 
do ferro particulares .•.•.• 

§ 6. · Multas por infrucções 
do leis, regulamentos e 
con tractos .............••• 

§ 7 .. senos de heranças o le-
gados, inclusive do trans-
missão em linha recta .•.•• 

8:000$000 

230:000$000 

30:000$000 

460:000$000 

·,, 
,,, 
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--- --- ---·----------·--------- ------------------
18()(3 222 Orça a rcceit:t e fixa a despesa do § 8. · Cobrança (1<1, divid~t 

Estado para o exercicio de 18ü7. activa ............• · · • · • · · 

§ n. · Imposto do aferição do 
sal .•...••........... ····• 

§ 10. Renda extraordinaria .o 
juros do dinheiros üoposl-
tados om bancos ....•.•.. · 

§ 11. Ronda da Imprensa 
Ollicial, .•..•...........• • 

§ 12. Producto da venda tlo 
torras devolutas ...•••... • 

§ l:.l. Reposições o restitui-
ções •.•....••.....•...•• •· 

§ 14. Juros do 4 apolicos ••.• 

§ 15. Taxas do matriculas o 
annuidades pagas pelos 
alunmos dos estaheleci-
lllentos de instruc<;ão ••.•• 

§ lG. Renda dos terrenos 
diamantinos ...••.•.•..•.• 

§ 17. Imposto do 5 ojo sobro 
a exporto<;ão tlo ouro .. , .. 

§ 18, Quotas com qno con-
correm as empresas privi-
legiadas para o servi<;o da 

· respectiva fiscaliza<;ão ...•. 

§ In. Producto das llanr;as 
criminaes arrecadada,:; polo 
Estado ...•.••.••.... , ..••. 

;20:000$0()() 

120:000$000 

lG0:000$000 

ü0:000$000 

12:000$000 

20:000$000 

2ooSOC>o 

12o:OOOSOOo 

10:ooosooo 

120:ooosooo 
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1896! 2,2,21 Orça a rocei tLt o fixa !1. despes~ do Art. 2. ~ Durante o mc:'>mo !'lxcrctcw fica o-· 

i 
j 

i 
l 
' I 
i 
l : 
t 

I 
! 
~ 
l 

I 
~ 

' ~ 
l 
J 
~ 
i 

\ 

\ 

I • 

I Estado para o excrctcto do 18()7. j Pt·cstdcnte do Estado autorizado a despen-
i der a quantia do 17.037:560$575, l)Clas tres 

I S()(Wotarias de Estado, conformo os serviços 
especificados nos seguintes paragraphos : 

I 
I 
I 
l 
I 

I 

I 
I 
I 
I 

I§ !. · Secretaria do Interior: 

lt Subsidio ao Presidente do 
Estado .•.••....•.•.....•.. 

li. Subsidio aos senadores .• 

lll. Pessoal o expediente da 
secretaria tlo Senado, sendo 
2:400,000 para aluguel do 
prcuio ..•...•.....•.•....• 

IV. Subsidio aos deputados .• 
V. Pesso:1l o expediente da 

secretaria da Camartt dos 
Deputados, sendo 4:700$ 
para ex11cdicn to .•••.••••.• 

Vl. Ajuda de custo aos sena-
dores c deputados .••.•••• 

VII. Apanhamonto dos deba-
tes .........••............ 

Vlll. Pessoal da Secretaria 
do lu terior •••••••••••••••• 

!X. Expediente du. mesma 
secretaria •••••••••.••••••• 

x. :Magistratura c justiça do 
Estado .••• •••••···••·• • • • 

XI. Pessoal o cxpe~i~mto da 
repartição da pohcm. • •• · • 

Xll. Carcereiros das catlõ'as 
do I~stado o pessoal da ca-
dõa da capital •••••••••••• 

30:000!il000· 
88:320$00(} 

311:204$000· 

l7G:G40$000· 

42:700$000 

36:000$000 

30:000$000 

123:020$000 

16:000$000 

1. 533:500$000 

57:160$000 

42:~20$000 

------' 

<' 
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1896 222!0rça a receita e fixa. a despesa do XIII. Diligencias policiaos. · · Estado para o exerciCio do 1897, 

XIV. Soccorros publicos .•• · • 

XV. Sustento, vostuario o 
curativo do presos pobres. 

X VI. Colonias corroccionaos 
agrícolas .•..•..•..••• • · • • 

XVII Força publica: 

a) Pessoal da Brigada Poli-
cial .. ................ · · ·· 

b) Etapa para 2.079 praças a 
l;B530, na media ..•.... ··•• 

c) Fardamento para 2.079 
praças a 90,~000 • ••••••• • · • 

d) Ajuda do custo a officiaos 
em diligoncia •.••.•... · · · · 

o) Gratificação a roongn.Jados 

f) Compra de animaos, for-
ragem, equipamento o ar-
mamento, inclusive metra-
lhadoras ••••.•...•...• •·•· 

g) Aquartelamento, enterra-
monto, oxpodionto o luz ... · 

XVIII. Saudo publir.a: 

a) I>iroctorm do hygione, 
pessoal o oxpodionto .... 

b) Quotas para as delegacias. 
• 

30:000$000 

5o:ooos000 

"OOÜ 450:000;:; 

.:~-oo 
I.512:Gl0w~ 

..,~so 
1. 161:017itD 

O$ooO 187:11 

5:ooosoOO 

O;:oOO 10:00 ., 

iliQOÜ !41:280<1' 
"'000 J::,1•780::"í v· . 

l 



249 

TRANSUMPTO ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

. -- --------------
1896 222 Orça a receita o fixa a despesa· doiXlX. Auxílio aos ltospitaos do 

Estado para o exercício de 1807. Ouro Preto, Montes Claros, 
Grão Mogol, Itabira, Dia-
mantina, Pitanguy, Saba-
rá, Santa Luzia, Sete La-
goas, Baopendy, Barbace-
na, S. João d'El-Rey, La-
vras, Caldas, Marianna, 
Passos, Arassuahy, Ouro 
Fino, Theophilo Ottoni, S. 
Gonçalo do Sapucahy, P(l-
racatú, Curvello, Serro, 
Mar de Hespanha, Pará, 
Turvo, Bomíim, Rio Preto, 
Campanha, Ponto Nova, 
Formiga, Lcopoldina, Juiz 
do Fóra o Minas Novas, 
e hospícios do alienados de 
Itabira c Ponte Nova, a 
2:000 ,ooo cada um. · .. · · •• 

a ) Aos hospícios de aliena-
dos do S. João d'El-Rey c 
Diamantina .............. . 

b) Annuidade concedídlt"aos 
mesmos, sendo 15:000.ni000 
a cada un1 •••••••. · · · · • • • 

c ) Assistoncia a alienatlos no 
Hospició Nacional. ••••• •• 

XX. Instrucção publica: 

72:000$000 

65:000$000 

30:000.~000 

10:000.$000 

a ) Instrucção primaria, in-
clusivo GO:OOO.~ aos 10 in-
spcctoros ambulantes..... 2,655:100$000 

s c -32 

b ) Auxilio para illuminaçlLo 
d<1S escolas nocturnas..... 7:680~,000 

c) I'~rlt for~ocime~to de mo-
bilJa o hvros as escolas 
primarias. inclusive. im-
pressão do «CompendiO de 
Gymnastica» escripto pelo 
professor da escola normal 
de Ouro Preto, Antonio 
1\l~trtiniano Ferreira, . . . . • 80:000$000 



TRANSUMPTO 
ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

1896 222 Orça a receita e fixa a despesa do d) Despesas com as 13 asco-
Estado para o exercício do 1897. las normaes, inclusive alu-

I 

guel de casa para as mes-
Inas •••.••.•••.••••..... • • 70s: wosoro 

e ) Cursos de agrimensura 
3

G:000$000 em 4 destas e:>celas .••.•. 

f) Auxilio ús escolas nor-
maes munir.ipaes do Bar-

3
0:000$000 bacena e Tres Pontas ••••• 

g) Externato do Gyrnnasio 
Mineiro, inclusivo oxpo-
dionto o custeio do aahi- osOOO 
noto e Jaboratorios ••.••.• ~ 99:00 ' 

h ) Internato do Gymnasio 
Mineiro, inclusive gratili-
cação ao conservador do 
gabinete do sciencias phy-

20
G:

4
00$000 sicas e naturaes ..•.•••••• 

i ) Escola do Pharmacia ...•• 

XXI Subvenções e auxilias : 

a ) !•'acuidade Li-
vro do Direito. 74:000~000 

b ) Lycou do A!'-
tos o Oflloios do 
Ouro Preto.... G:ooo~ooo 

c ) Externato mu. 
nicipal do Pi-
tanguy. . • • • . . . G:ooo;,ooo 

u ) Gymnasio Bao-
Pondiano. . . . • . 0:000 iOOO 

o ) Sontin;wio dn 
Dia mau tina... G:ooo~ooo 
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-
1896 222 Orr}a a receita o fixa despesa do f) Collegios de 

Estado para o exercício de 1897. Diamantina o 
Marianna...... 8:000~000 

g) Asylos de Dia-
mau tina, Ma-
rianna, Barba-
cena, Juiz de 
Fóra e S. Fran-
cisco, em S.João 
d'El-Rey ..•.•.. 10:000$000 

h ) Recolhimento 
de orhãos de 
S. João d'El-
Rey . • . . • .. .. .. 2:000,~000 

f) Asylo de S. 
Luiz em Caethê. 5:000,~000 

XXII. Despesas com expe- . 
diente de eleições esta-
duaes ............. ;· ..••.•• 

XXlii. Archivo Publico Mi-
neiro, pessoal e expediente. 

XXIV. Despesa com a illumi-
nação de palacio .•••..•.•• 

XXV. Eventuaes ..•....••••• 

XXVI. Gratificação proviso-
ria de 10, 15 e 20 °/o, nos 
termos da lei n. 90, do :~3 
de j~nho de 18\H ........ . 

§ 2. · Secretaria de Finanças : 

I. Pessoal da secretaria .••.• 

II. Expediente .............. . 

I Hl:OOO.J;OOO 

5:000E000 

35:500$000 

2:400EOOO 

10:000~000 

1,089:7103,000 

11,403:869$,000 

lü2:520~000 

tl 
:A 

'•t' 



TRANSUMPTO \ÇÕES ANDAMENTO E OBSERVr 

--- ---~---------------------·------ -------------------------
1896 

222 Or~a a receita e fixa. ~ desposa do UI. Pessoal da Roc~bedo~ia 
Estado para o oxerctclO de 1897. do Estado na capttal. I•e-

deral inclusivo oxpedrento ' o aluguel do casa ..• • · · • · 

ly, Juros o amortisn.ção da 
divida fundada do Estado. 

V. Porcentagem a collocto-
res o escrivães ......•..•.• 

VI. Desposas com a flscali~a
ção especial das rondas m-
tornas o externas .... • • • • • 

VII. Pessoal das rocobodoriu.s 
o vigias fiscaos ...•...•... 

Vlii. Porcentagem a ostrad~ts 
do forro pela arrocadaçao 
d.o rond.ns ......•.• · • · · · · · 

IX. Expediente o alu~uol do 
casas para rocohod<Jrias · • • 

X. Juros d.o omprostimo do 
orphãos o de dinheiros de-
positados para fiança do 
exactoros ............ · · · · · 

XI. Custas om processos c~
mos a funccionarios nao 
remunerados o om causas 
d.a Fazenda •.......••...•• 

XII .. Expediente do jury o 
trilJUnuos corroccionaos o 
publicações do 'oditaos .. • 

xr.n. Mobilia pura a sala do 
.Jury orn d.ivorsas comarcas. 

O·oCMJ 171:60,;) 

O.ooo 
1,021:66 ,;) 

O·oOO 233:0°" 

O.QOO 
267:94,;) 

·000' . 
22:000.::> I 

O.rf}) 
144:0° : 

O·ooO 23:00 .::> 

•0oo 
r-~'~·800.::> Dll• 

~. 
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TRANSUMPTO ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

-----------------------------1-------------------------------
l8üG 222 Orça a receita e fixa a despesa do XIV. Passagens em estradas 

Estado para o exercício de 1897. de· ferro e telegrammas 
o1Iiçiaes .••..•••......•..• 

XV. Imprensa Otficial.., ••.• 

XVI. Reposições e restitui-
ções ...........•.•...... · .. 

XVII. Aposentados e refor-
Inados ................... . 

X VIII., Despesas com talões o 
impressão do estampilhas. 

XIX. Exercícios findos ..•••.. 

XX. Eventuaes •.••••.•...•• 

XXI. Gratificação provisoria 
do 10, 15 e 20 °/o,, nos ter-
mos da lei n. 90, de 23 do 
junho de 1894 ............ . 

80:000$000 

272:520$000 

10:000$000 

276:873$575 

6:000$000 

60:000,;000 

4:000~000 

82:482$000 

3.360:395$575 

§ 3. • Secretaria da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas: 

I. Pessoal da secretaria ..... . 

U: Expediente, inclusive alu-
guel de casa o 7:000.;000 
vara compra de instru-
mentos de engenharia .••. 

III. Repartição. de T~r~as e 
Colonisação, mclus1ve alu-
guel do casa o expediente. 

IV. Tres districtos de terras, 
pessoal o expeuiente .....• 

155:420$000 

21:400$000 

72:960$000 

139:200$000 

. '' 

,, ,· 
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TRANSUMPTO ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

-- -----------
~896 222 Orça a receita o fixa a desposa do v. Commissão da carta goo-

Estado para o exercício tl.e 18()7, graphica o geologica doEs 
tado ... ............. · ··· · · 

VI. Commissão de limif.os .•. 

VII. Colonias indigonas ...... 

VIU. Obras publicas ..•...... 

IX. Junta Commorcial, inclu-
sivó expediente o aluguel 
do casa .................. · 

X. Instituto Zootoclmico do 
Uberaba .................. . 

XI. Instituto Agronomico do 
Itabira ••..••...••••••••.•. 

XII. Concessão do promios a 
industriaos .•••••••......• 

XIII. Subvenção á Academia 
do Commorcio do .Juiz do 
Fora ..•..................• 

VIV. Acquisição do plantas, 
sementes o introducção do 
animaos do raça, inclusivé 
8:000.$ como auxilioá publi-
cação da «Revista Indus-
trial>> prestados em quotas 
monsaos corrosponucntos 
aos numeras da Revista 
quo se puhlicarom ....... . 

XV. Compra do vaccina anti-
carllunculosa ...•......... 

XVI. Pundação o manuten-
ção do um stock-houso do 
machinas agrícolas ..•... , . 

l 05:800 ;ooo 

l5G:080E000 

25:0003000 

800:00010°0 

11:780~0°0 

63:120$0°0 

83:620.~0°0 

so:ooosooo 

30:ooo;ooo 

GO:OOO,;:OOO 

50:000~0°0 

[' 
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TRANSUMPTO ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

--- --- ----------------------------- -------------------~---------------
1896 222)0rça a receita o fixa a despesa do XVII. Acquisição de produc-

Esta.do para o exercício do 1807. tos cbimicos e apparelhos 
para tratamento do vinho-
dos atacados do molestias. 

XVIII. Fiscalisação das em-
presas do aguas minoraos .. 

XIX. Auxilio ao governo fe-
deral para o estabelecimen-
to de linhas telographicas. 

XX. Subvenção â empresa 
« Viação do Brasil», para 
navegação de rios .......•. 

XXI. Fiscalisação das estra-
das de forro ....•••..•...• 

XXII. Eventuaes ...•....•.•• 

XXIII. Gratitlcação proviso-
ria do 10, 15 o 20 °/o, nos 
termos da lei n. 90, de ~3 
de junho de 189·:1. •••.•••• 

9:C00$000 

50:000$000 

43:200.,1,000 

104:800JOOO 

8:000$000 

2.183:2962000 

Art. 3. • O governo fica autorizado a receber 
e restituir os dinheiros do emprest.imo do 
cofre dos OI'Jlllãos; deposito para garantia. 
de tin.nças e tlo d~positos do outras origens. 

Paragrapho unico. O saldo que produzirem 
estes tlepositos será empregado nas dos-
Ilesas do Estado, e os excessos das resti-
tuições serão levados ao balanço do exer-
cício. 

Art. 4. • Fica o Presidente do Estado autori-
zado a abrir credites supplomentares com 
as formalidades prescriFt.us no art. 18 da 
lei n. 2.314, de 11 de JUnho do 1870, o 
ohservadas ogualmente as disposições do 
art. 3. • da loi n. 19, do 26 de novembro do 

.•·· ,, 
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TRANSUMPTO . AÇOES ANDAMENTO E OBSERV ' 

-- -----------~----------
1896 · 222 Orça a receita e fixa a despesa do 

Estado para o exercício de 1897. 
r: Qo 

14 1o. 6 
1891- às rubricas dos tns.; ~: 1, 14, ~·'li 
lettra h e 25 do § 1.

1
• a§r· ~ ':'' 

0
' ns. 1 

11
a7n 

I 

7 8 10 !1 18 c 21 to ~· n"o ten • ' • ' t' caso '' do § 3. · do masmo ar rgo; , 
sido su!Ilcicntemente dotadas. 

r di· . ,. e o:~:trao da, Art. 5. • Caso a renda ordmarra esa or•ça e· 
naria não bastem para <} ~~~ faze~t 0Jue 
o presidente do Estado P0,. , 

0 
deílCl 

rações do credito para cobr n 
se verificar. 

. . EstadO 
. uonto uo editO Art. 6.· Fica tan;bom o pr~s~ os do cr.

11 
ue 

autorizado a fazer opor,tçõ garanti ro· 
. para occorror às despesa~ c~~~os a .or11Pw 

JUros, subvenções o ornpr ostc·tso seJarn 
sas auxiliauas pelo Est.;tdoÉst~do. 
SUIIiciontos as ronuas uO ' 

te dO 
rosiuen r:l' Art. 7. • Fica ogualmento. 0 f fazer oP0

11
ül 

Estado autorizado, tlo~do Jtl'·· do cinco 0~as ções 'do credito ato à quan 1't :
18 

JesP
100

i-
contos do reis para occor:r~o~ ,~0 o co 

8 
Je 

com os serviços do imr!lr6r, ç.:JZ de \
8

9(), 
~ação, croados pelas l_ers rsJ\tlllO de pO· 
.JUlho do 1802 o 150 do 20 t ~ ofo ao all 
não excedendo os juros do 6 

. ueS 
. , s disposrÇ !8 Art. 8. • Continuam em vtg~r1 a15 10, 1~ dO 

contidas nos arts. 10, 11,, l' 
11

dvo!l1pr 1 s9~ o lU da lei n. lU do 26 te ·urho u0d0 ~o 
18\ll; 6 .• tla lei n. :m do 21 dor n. 107 
o as dos arts. G, 7 o 15 da le 
tlo julho do l8U'1. 

0
vor, 

" r lq . · · ·ttlo •' 8· ,.., Art. \l. · Fica. o governo auto I IZ~reto 1\ w 
desde ja, a taholla-A- dn do 

0 
fitll d t~O 

do 25 do julho do 1895, pare; ·t·tnd0·05 
0
s: 

cluir na mosma tabolla, st~J 0/0~ gen°~J1 tl, imposto do 4 Ofo, os segtun,:
11 

])ol'l'a w 
manganoz, crystal do rocha, 0 ' cr~ueros,tl~l· 
oíoo do copahyb~ o ?H~ros con;os dO q 
tata, sabão, cacao, tarmlw, do 
quer cspecio, luwlim. 

· -·os 

'

Art. 10. Revogam-se as disposH;o 
trario. 

J)' orJl co 
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TRANSUMPTO ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

9 ')9 Or ·t f' l .I E · .I· - •1 t l ---- ça a rece1 a e txa a l esposa uo 'm utscussao, na mesma ua a, a rel acçao 
Estado para o exercício de 1897. :tpresentada, suumottida á votação, foi ap-

provada, sondo o projecto romettido ao Se-
nado, com as propostas impressas, sob n. 
77, por o file i o 11. 9G de l9 de agosto. 

s.•c. 

Um S (le setembro, foi devolvido pelo Se-
nado com as seguintes emendas apresen-
tadas na mesma data, que foram a impri-
mir-se. 

Ao art. 1. · § l. · Reduza-se a ve1·ba a 
13.000:000$. 

2.a 

Ao mesmo artigo § 17. Reduza-se a vc1'1Ja 
a 20:000$. 

3.a 

Ao mesmo artigo § 19. Reduza-se á verba a 
5:000.~. 

ORÇAMENTO DA DESPESA 

4,a 

Ao al't. 2. ·, § 1. ·, n. 7. Eleve-se a verba a 
36:000$. 

5.a 

Ao mesmo al'tigo e paragrapho n. 8. Eleve-
se a verha a 12G:O.?O$. 

G.a 

,\o mesmo arti~o e paragrapllo n. 19 (lettra 
a).- Supprima-se. 

,. 
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TRANSUMPTO 

--- --- ----------------------------
1896 222 Orça a receita o fixa a despes.-. I 

Est" ·'o p r · · · · " t o "u a a o exercício do Isu7. 

I 
I 
I 
i 

I I 

ANDAMENTO E OUSERVAÇOES 

7." 

20 wt-Ao mesmo artigo o paragrapho n. 
tra a). 

Lyceo de Accrosconto-so : E 10:000,:; para 
1 
~ n 16-1)· 

Tboophilo Ottoni (conformo a 0 • 

8." 

(Iot-wnero o Ao mesmo artigo, paragl'apho 0 r~'>'>·GOO.~-
tra d). Reduza-se a verba. a ,<>-tJicra.-se :-
onde se diz 1:3 escolas normaes, " 
dez escolas normaos. 

Ü." 

'>l (J)· 
Ao mesmo artigo o par1graph~~r~~~t;1. 

Accroscento-so :-Instituto do ' 

10." l 
. ntuntJro: Ao mesmo artigo, paragrapl_to 
1
° 1\Iacahtl 

Accrsconto-so (k): ao collog10 \ 0 
k\s,courormo a lo1 n. lG-1, 5:000.,. 

"\o mesmo artigo 
dnza-so a Vol'!Ja 

ll." 
. . <>G : Ito' 
o paragrapho, 11 • "" 
a I. OOD:7l0.3. 

Ao mesmo al'tigo, § :2.·, 11. 13. 
vorha. a :20:000.3. 

so :_1, Itodnza- . 

I:l." , 
• l't)ll 

S l]lJ)!'!ll '. o Ao mesmo artigo, ~i :l. ·, n. H. • 1 oo-<tttJ ~ 
::;.o as JHtl<tVl'as:-iuclu~ivo 8:00? -~ vorlJ:t 
ltnal do~to numoco, o roduza-~o '1 Go:ooos. 

I 
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TRANSUMPTO ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

--- --- ----------------------------- ---------------------------·---------
1896 222 Orça a receita o fixa a dospestt do 

Estado para o exercicio de 1897. 
14." 

Ao mesmo artigo o paragrapho, n. lü. Re-
duza-se a verba a 20:000$. 

15."' 

Ao art. 4. · Accrosconto-so ao final deste ar-
tigo ••. e a do n. 9 do § 3.· do art. 2. • 
ató a quantia do 4:300.$ para ser applicada 
como gratificação aos empregados da Jun-
ta Commorcial quo o governo encarregar 
do serviço da estatistica commercial do Es-
tado. 

16." 

Ao art. 9. Supprima-se. 

Adtlitivas: 

17." 

Artigo. Para occorror á insuificiencia da, 
verbtt do art. 2.·, § 10, n. 12 da lei n. 147 
do 28 de ,iu1ho do 1895, na parto relativ~ 
ao expcd10nto da secretaria da policia, fica 
o. g~verno autorizado a abrir, desde já, 
crod1to supplomentar ató a quantia do um 
conto ·do róis. 

18.a 

Artigo. Partt execução da lei n. 156, do 8 do 
agosto do corrente anno, íica ogua1mente 
autorizado a abrir credito supplemontn,r 
ató a quantia de um conto e duzentos mil 
róis (1:200$) i• rubrica n. 8, § L· do art. 2.· 
da lel n. 147, de ~23 dejulllo do 1895. 

19.' 

Artigo. Fica o Presidente do Estado autori-
zado: 

,,,. 

~:· 

< :, ' 
f 
: 
' ' ,, ,· 

rl 
I 
' 

~·: 
~· f, 
f• 
t: 
~-
t:.' 
t! 
!:! :J 

·. I 

. 
' - -~·"- . ~·- . ,. ' ' 

' 
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TRANSUMPTO ANDA1-IENTO E OUSERVAÇDES 

992 O 't , . onvont ·ente -- r~a a roce1 a o flxa ~t . uosposa do a) A regular como julgar ma1s. c. ·a 
08 

de~-
Estado pura o exorctcto do 1897. a oxhibição das guias do cafe P·~ ()'aranttr 

pachos do exportação, do. modo' "odentlO 
a reversão uo rospecttvo unpost?;l cotn os 
entrar em accôruo para esse fi 
governos dos Estados interessados. 

rdi-
d·t extrao b) A alwir, desde já, um cro I.0 ~ontos de 

nario até a quantia do doz mil 
11 

a e~
reis, para occort·er ás desposa~ co~nstituJ
ecução da lei n. a (addicional (a' cnos tor; 
ção) do 17 do dezembro de 18('~· e n1ais a 
mos da ultima parte do art. (). ital para 
construcção do casas na nova dap do fazer, 
os funccionarios }mblicos, P0 0!~edito ne· 
para osso fim, as operações. do crie 6 ojo ao 
cessarias, não excedendo o Juro t 
anno. 

sub-
Ent discussão as eJnmulns! .o111 a~' as de 

mottiuas á votaçrto, foram ;'eJei1~ad; aQPro; 
ns. 2, 8, 13 na Jn parto, lv o . rto da d 
vadas as doma,s, inclusivo a 2· P•\ 
n. I:J. 

,. • WlUl pe· I• rzoram doclaração do voto os srsV ncoslatl 
nido, Carneiro do Rozondo o '\ 0 
llraz. 

SenadOr Foi o prqjocto romottido do novo ao fiicio Jl• 
com as respectivas emendas, por 0 
125 do ü do setombro. 

. 'lo an· Tendo o Senado couflrmado sua .uccJS~ pela 
torior sobro as omontlas rojo1 tatla. ecto e 
Camara, tlovolvou novamonto o proJ 
ossas emendas na mosma data. 

tfl• S - c ~o • ulnnetHdas á nova cliscmssao lO fo• 
- 1 SoJHlt ' " çuo na Camara as omondas lo • 1 ~ 0 

lu• 
ram ollas approv:.Hlas as do ns. 8, ,~ 

0 
!3 

sondo rejeitadas por 2/3 as do ns. '"',:"'
0 

dO 
no. primeira parto. Pizoram doclan~i~n1ool voto quanto á omouda n. 8 os sr;s. ,Mnl'ht• 
Alvos, Manoel da Silva o Iguacw 
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TRANSUMPTO ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

222 Orça a receita e fixa a despesa do Foi o projecto á commissão de redacç1io que 
Estado para o exercício do 1897. em 12,6 apresentou com a redacção final' 

do acco~do com o vencido, sondo dispen~ 
sados f? mte_rsticio e n, impressão para ser 
esta dtscutida e votada immodiatttmento 
conforme o requerido pelo sr. Wenceslau 
Braz. 

Etn tliscnssão nessa tlata a retlaeção 
a})resentatla, foi ella approvada, sendo 
o prQjecto enviado á sancção sob n. 41 por 
ofticio n. 155 do 14 de setembro. 

Communicou-se ao Senado por officio n. 139 
dessa data. 

Sancciouatlo 

LEI N. 211 DE 19 DE ~ETEMRIW DE 189G. 

223 Autoriza o presidente do Estado a Da co~nmissão tle •:e~l'esentações, I'C• 
conceder ao cidadão Manoel Soa- t).nei'Imentos e })etiçoes. 
ros da Silva Tellos, porteiro da Im- . . . 
prensa Official do Estado, 8 mez~s Apresentado ~m 30 do ,Julho, [ot a unprnmr-
de licença com motade dos vonc1- se, tendo ttdo segunda lottura em 3 de 
montos, para tratar do sua saude. agosto. 

Ent }n•itneil•a tliscussão, em 5 de agosto, 
submottido á votaç1io, foi approvado o re-
mettido á mesma commissiio, quo o apre-
sentou para segunda em 7, indo a impri-
mir-se. 

Em segnmla tliscnssão, om 10, submettido 
it votaç1io, foi approvado o romottido á 
mesma commissão, que o apresentou para 
terceint em 11, indo a imprimir-se. 

1~111 tCI·ceira tliscnssão, em 13, submottido 
i1, votaç1to, foi approvado o remettido á 
commissão de rodacção, quo, em 22, o apre-
sentou, podim~o quo fo~s? ell~ arcllivado, 
visto ter fallectdO o pottc!Onarw. 

ARCHIVOU-SE. 
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TRANSUMPTO ANDAl\IENTO E ODSEIWAÇõES 

-----------_________ _______.. 
1896 2.24 A~t<:>riza o presidente 1 E . UcnS• 

mnovar o contraet ~.0.t stado a na couunissiio tle obras Jntb 
Banco Iniciador d o et o com o . . 
para a cons•ruc o,.. Molhor~mentos , . iinPriJlllf' 
João Gomes 'it p~a.o da E· F· do Aprcsentr.do em 30 do julho, .to I.~ e!ll 3 de 
para esse lim uti/'tnga, po~ondo se, tonuo tido segunda lcJtul•t 
to no art. 3· da 1~~a~-s~lodd\spos- agosto. 
Julho do 1893. • J ' 0 2·1 do ·ao 

bnlctti 
Ent J,rhneirn. tliscussão, em !\fdo it Iiles: 

ú. votaçõo, foi aprovado o remo 1 pai':J, so 
ma commi~são, quo o apre.so~lto~ 
gurHl<t om 6, indo a imprumr-s · 

. cill 
0~0~' o l~•n segnntln. tlist·nssiio, JH~~ nr provadO • 

8, sulnnottido á votação,, 10_1 ap ue 0 apr~_ 
rcmcttido á mesma comm1ssa~, ~ it i111P~'1 
sentou para terceira olll 14, JDl 
mil·-so. 

·JO bmettl . 
E1n terceira tliscnssão, om 17, su10ttidO !l . · ron ro-a votação, foi npprovado o 91 oaP 

0 commissão do rodacção, quo, 02n tina!, qtl 
sentou com a seguinte rodacçao 
foi a imprimir-se. 

l . :1 quo IJ A conunissão do rcdacção do ois,t u11I1~• t {oi 'l 
}H'osonto o projccto n. 2:!4, dos 0 

50n"uiii 0 

do parecer quo seja approvada 11 " 
rodacção final dada ao mosmo: 

rtiiJISS 
O Congresso Lorrislativo do Estado do · 

Gdt·aos doorottt : 

ri' . auto 
Art. I.. Pica o Prosidonto do EstadO naJIC0 

zado a innoyar o contracto co!l1 ° coJ1' 
I .. d r·t a a lllcia o r do MolhoraUlontos pa, 'pjruilg" 
strucção da E. F. de .João Golllos t~ ai quo 0 

concorrondo o Estado com o capitusilO M: 
govorno julgar ncco~sario á concl 0orr0, 
obras, modianto garantia do vulol' 0 go, 
spondonto, podendo, vara osso fll~:lcoif~' 
vorno realizar as combinar;oos fli~~i JO :z.l 
con~tantcs do art. :.l. • da. lei n. o· ' 
do JUlho do I8ü3. 
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TRANSUJ\1PT0 ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

224 Autoriza o presidente do Estado :1 Art. 2. • Revo1am-se as disposições em con-
innovar o · contracto feito com o trario. ~ 

I 

Banco Iniciador de Melhoramentos 
para [t construcção da E. F. de João Gomos á Piranga, podendo Sala das conunissõos, 21 do agosto de 18üG. 
para esse lim utilisar-so do dispas- -Pinto do Moura.- 'Rodrigues Chaves. 
~o no art .. :l. · da lei n. G4, do 24 de 
Julho de 18\l:l. 

Eu• tliscnssão, em 22, a redacção apt•esen-
tada, submottida á votaçi1o foi ella appro-
vada, sendo o pr~jecto remottido ao Sena-
do, com os respectivos documentos, sob 
n, 81, por otncio n. 100, de 24 de agosto de 
18üG. 

I•'oi t•entettitlo á ~aucção }>elo Scnatlo, 
sob n. 89, em ll do setembro, conforme se 
võ d<t communicação feita por aquclla.Ca-
mara em oilicio n. 7ü, de 12. 

Sanccionatlo 

LEI N. 185 DE 14 Dl~ SETEMniW DE 189G. 

~22G\Au tol'iza 
0 

govotno a concodo1' n Da. t~ouuni§são tle re}n•esentações, t•eqne-

1

, .Joiio Guilhm·me Ferreira do Cas- 1•imcntos e Jletições. 
tro, osct·ivão rlo orphftos dtt co-
marca do Pouso-Alto, 8 annos do 
licença pam t!'ntar do sua saudo. "-Apresentado em 4 do agost'l), i'oi a· impt•imir-

so, tendo tido sogunua loitm'a em 5. 

1~u1 n~rimeira tliscnssfi{}, om 7, suhm:ttid? 
à votação, foi approvado o rometttdo a 
mesma commissão, quo o n.pr~soutou p< ra 
segunda em 8,. inrlo a imvrimtr-~e. 

1,,_1 

,. ,. 
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TRANSUMPTO 
ANDAMENTO E OBSEf{,VAÇÕES 

~ ,. • - J'> submottid~ 22::> Autm rut o governo a cenccder a Em seguudn dJS(~ussao, em ~, ettiuO " 
.João Guilherme Ferreira de Cas- à vota,.ilo foi ar>IJrovarlo e remt u para. 

· - l I - " ' rc 'Oll o t,ro, oscrtvao lo orp mos da co- mesma commissão, que o ~p . ::; 
marca de Pouso Alto 3 annos do terceira em 13 indo a impmmr-so. l . ' ' tconça para tratar de sua saudo. 

'dO - ubmottl . Ent tcrcch·n discns!'lão, Olll 1 I' s nottidO a 
á votaçilo, foi approvudo e r~;,> 

0 
apre· 

commissão do rodacção, quo, ot_n -fiiHtl quo 
sentou com a seguinte rodacçao ' 
foi a imprimir-se: 

. rosente A commissão de redacção, a que fotls annos 
o projecto n. 2~5, concedendo t:rros JoãO 
de licença ao escrivão do orpl . quo se 
Guilltormo Ferreira ó do parocer 
adapto a seguinte rhdacção final: 

Minas O Congresso Legislativo do Estudo do 
Goraos decreta : 

· ado ·' utortz Art. I.· Fica o governo do Estauo !.t roira de 
a conceder a João Guillt?l'tnü. 1: 0~1arca d~ Castro, C:>crivão de orpltaos. d,t ~.0 'par<t tra 
Pouso Alto, tros annos do hconç,l 
tar do sua saudo. 

on· . õ s em c Art. 2. · Revogam-se as dispostç 0· 
trario. 

JR96· 
Sala das commissõos, 22 do agostv :lg Fai'itt· 

- Rodl'ig:.tos Chaves.- BcrJJardcs 

, . . 1 olll 26• l~tn chscnssão a l'Cclncc;:"io h na ', sondO 
sul!lnettida à vot<v·ão foi appi•ovn.d,t, Jl 82, 
o Pl'ojocto romotti~lo 'ao Souarlo sohlo jg[l6, 
por omeio n. l<H do ~a do agosto l 
com os l'<!Spoctivo:;; docnmoutos. 

' 

l 
I 

I 
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226 Autorisa o Presidente do Estado a Da conunissão tle obras Jmbli4'as. 
innovar o coutracto celebrado 
com a Companbia Viação. Ferre a 
Sapucahy elevando o cap1tal ga- Apr~sent11tlo em .6 do agosto, foi a impri-
rantido p'ara conclusão das obras m1r"se, tendo tido segu1~da leitura. em 7. 
da primeira e segunda secções e 
construcção <).o ramal · ferreo <.le 

. S .. Jose uo Paraíso. Em llrimeira (USCJ,ssão, mn 8, submottido 
à votação, foi approvatlo e remettido à 
mesmtt commissão, que o apresentou para 
segunda em 14, indo <t imprimir-se. 

S. C, -3·1 

Ent scgnmht cliseussão, em 17, su lm,1ettido 
à votação, foi approvado e remettitlo á 
mesma commissiío, que o ap1•esentou para 
terceira em 21, indo a imprimir-se. 

I~n1 terceira discussão, em 26, submetti-
do á votação, foi approvado e: rcmettido á 
commissão de redacção, que o apresentou 
em 28 com o seguinte parecer para redtt · 
cr;ão final, que foram a. imprimir-se: 

A commissão de recln.cção .do leis, a que foi 
prosonto o projocto u. 226, deste anuo. au-· 
torizando a. innovação do contracto cole-
tmtdo com a. Companhia. Viação Ferrea Sa-
pucahy, ó de parecer que seja approvada, 
como linal, a mesma redacçllo com que 
foi o projecto approvado em torceim dis · 
cussão. 

Sala das commissões, 28 de agosto do 1806.-
Pinto de Moura.-Bernardos de Faria.-Ro-
drigucs Chaves. 

PROJECTO A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA 

o. Congresso Legislativo de }viinas .Geracs çle-
crota: 

Art. 1.· Fica o presidente .do Estudo autori-
. zado a in novar o contrao,to .celebrado com 

a Companhia Viaçfio Ferrea ~nyucalty, ~le
vamlo ate 24.000:000$ o capltltl garantido. 

' 
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'I,VACOES ANDAMENTO E ODSI~ " :1 

----------------------
1895 

1805 

'03 par~ · lho do 18 ' uda pela lei n. CH, de 2•1 de .lu. it•a o sogu da 
conclusão das obras ~a prm~? m<al forreo 
secções o oonstruoçao do 1 a s. Jose do Paraíso. 

225 Autof'isa o Presidente do Estado 
tt innovar o contraoto celebrado 
com a Companhia Viação Ferrou 
Sapucahy, elevando o capital ga-
rantido, para conclusão das obras 
da primeira e segunda secções o .1· S}lOSiçõoS 
construoção do ramal ferre o do S. Art. 2. · Rovogam-so as ui 
Josó do Puraiso. trario. 

elll coll' 

reseJI· 
, d·tcção ap pro· ' Em clis<mssão, Olll 21J, a I~ t~'tO foi np 50· . 

tatla, submottitla .á vo ·~n~et'titlo ao clll 
vada, sendo o pro.Jeo.to 1 docmnoutos,J01· 
narlo, com os rospoot;vos l' ofiicio 11· 
20 tio agosto, sob n. 8,J 0 po 

- O SENADO• PENDg DJol nm,IImRAÇAO D ' 

. outroS· 227 Creu umn. cadeira do instrucção pri- no s•·· .Jon'ltlim Caltxto c 
maria para o sexo masculino no .

111

jr· 
bairro dos Marcellinos, districto foi a imprl 
do Sant'Anna da Varzon, munioi- Apresentado em fl do agos~ot, ra ern 7. 
pio do Tros Pontas, e outra no se tendo tido segunda lol u < 
bairro da Faxina, dcstricto dessa ' 

0

ttí· 
cidade. _ !4 sulJU~dO ~ 

Eru tn•irueit•n clismtssno, 0{n e ~ometti 
do à votar;ão, foi appr_?Vtlt~blica. 
connnissão do instrucçao P 

S'E'GUNDA D PI~NDB DE PARECER PARA 
ISCiiSS~O· 

1896 228 Autorisa o governo a auxiliar desde Do sr. l~cl'reh•n 'l'inoco c outros. 
já, com a. quantia do IO:OOO,BOOO, ' . i!' 
pela verba - obras publicas - a . a iHlPr

1
Jll 

montagor!l das olllcinas do Asylo Apresentado em G do acrosto, fol n 7. ~toy~'raoc1800 0
lll S. .João tl'El- so, tendo tido sogunâ'n leitura 01 

PENDE DE PRIMEIUA DISCUSSÃO· 
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229 Auctorisa o governo a conceder a Da conunissão «lc l'C}n'CScntaçõcs, l'CC).Ue• 
t~. Adelina Francisca d<t Cruz, pro- I'imcutos c ,petições. 
iessom do soxo feminino c:m S. · 
Caet,~no do Chopotó, do nnu~icipio Apresentado .em 7 de agosto, foi a imprimir-. 
do hto Doce, um anuo de licença se, tendo tido segunda leitura em 8. 
com metade dos vencimentos, para 
tratar de sua saude. Em 1•rimcira cliscnssão, em 14 voltou it 

com missão em virtude do req{terimento-
do sr. Silva Fortes. 

PREJUDICADO PELA APPROVAÇÃO DO PARECgJt 
N. 210, ImANADO DESSA MBS~IA COl\IMISSÃO. 

2:30 Tr.ansferc as seguintes cadeiras de no sr. Ignacio l.Unrt;& c outros. 
mstrucção primaria : a da Conta-
gem, districto da cidade de S. Jorro Apresentado em 7 de agosto, foi a imprimir-
Baptista, para o bairro denominado se, tendo tido segunda leitura em 8. 
Ponte de Ferro, da mesma cidade; 
a das Garworrinhas, districto do Ern tn•imcira tliscnssão, em 27, submet-
cidade de A'rassuahy, para tt povoa- tido it votação, foi approvado o remettido 
çrto da Conceição do IUheirM Ver- á commissrro de instrucç1to publica. 
molho, no mesmo districto; a de 
S. Bento, districto do Coraçfío do PENDE DE PARECER PARA SEGUNDA DISCUSSÃO • 
. Tesus, município do Montes Claros, 
para o lo~rar denominado - Agua 
Limpa-, ~lo mesmo distl·icto. 

180G 231 De~lartt quo os professores proviso- Do · sr • .João I•io e outros. 
rws e substitutos só ser1to nomea-dos pelo presidente do Estado, o Apresentado. om 7 de agos~o, foi a imprimir-
o~taholece o modo pelo qual <levem so, tendo tldo segunda l'.'!Itura em 8. 
e!les prestar exames de suflicien- ' Cia. l'BNDE Jm PRHlEIHA DISCUSSÃO. 

232 Refuude om um só projocto o do n .. IIG, na couunissão ele htsü·ncção publica. 
~o. l8ü5, o os do ns. 207, 208, 20U, . _ 
2U. o 214 do l80G, sobro cadeiras Apresentado para se~~mdr~ tlls_cu~sao em lO 
do mstrucção primaria. de agosto de 180G, 101 a unprunH·-se. 

PENDE J)g SEGUNDA DISCUSSÃO· 

,,,, 

,· . . . ' 

. ' . ' 
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TRANSUMPTO ANDAMENTO E OBSEIWAÇõES 

--------------------------------------------------
1896 233IRefunU.o em um só projecto os tle nu commissão ele instl'ncção JmbliC:t• 

ns. 67 o 147 de 1895e o do n. 218 
li~ 189f?, so?re catleiras do instruo- . "' oUl 10 
ç,to primana. Aprosentauo para ségunua d1scussao, 

U.o agosto, foi a imprimir-se. 

f s e!ll 17 Ean scgmuln cliscussão, por. ar ~go ~enJaS : 
U.e agosto, recebeu as sogumtcs OI 

Accrescontc-sc onde convier: 

. l'l nlixta a Arti~ro, Fica convcrtJU.a om osco ' .
1
, r J11tl' 

do"' sexo feminino do districto d~ ~d·~ 'para 
nicipio do Curvcllo, o tr~ns1~ri ' 
Santo Antonio no mesmo <hstncto. ' 

-'f)! CO' Sala das sessões, l7 do agosto do l80G. 
philo Marques. 

N <) . ~ 

Accrcsconto-so ontlo convier : 

· tos ca· Paragrapho. Ficam croatlas a~ segm~entar: 
doiras do instrucção primarm elet snas-
no povoatlo Mamonas, tlist~·icto , < .~ 0 sexO 
suhy, município do Entre Iüos, p,t~'i iOdO 
masculino; no Bom .Jardim, munJc loioníiL 
Prata, P<W<t o sexo feminino ; na. t·t· no 
tlo Marçal, em S. João d'El-noy, !UI~ 

8
' sen· 

Cuyahà, districtn do Tiradentes, dtt; para 
do uma para o sexo masculino e ou 1r'irnPa' 
o. l'o1~inino ; em Mercês d'_A;.;t~<t 1~ IJOJI1 
dJstrJCto tlo S. Thiago, mumcipiO ( 
Succosso. 

. , la pura Paragrnpho. Fica convertida on1 esco ·inhos, 
o sexo J'ominino a mixta de Mtttto~a n111a 
districto uo S .. João d'EI-Roy, o cron(ocraf• 
llttra o sexo masculino no mosmo 1 " 
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231 Refunde em um sô projecto os de Sala das sessões, 17 de agosto de 1890.-Seve-
ns. 67 e 147 do 1895 e o de n. 218 ríano de Rezende.- Dr. Coelho do Moura. 
do 1896, sobre cadeiras do instruo- -Rodrigues Chaves.- Mendes Pimentel.......; 
ção primaria. Camillo Soares, filho.-Ribeiro de Oliveira. 

-Silva Fortes. · 

N. 3 

Ao art. l. · accrescento-so o seguinte, depois 
da palavra- Caothé.:- pn.ru, a Estação da · 
Soledade, município da Christina, duas ca-
tleiras u,ctua1mento vagas, uma do sexo 
masculino e outra do feminino, nmlms do 
districto de D. Viçoso, do mesmo municí-
pio ; para a fazendtt do Barão d<t Motta 
Paes, uma cadeira <lo Bairro dos Ouros, 
districto dos Ouros, município de S. José 
do Paraíso. 

Sab das sessões, 17 de agosto de 1890.-Car-
noiro ele Rezende. 

Submottidos ti votação, l'oram approvados o 
projecto com as emendas o remottidos á 
mesma commissão, que o apresentou redi-
gido para terceira em ! O de setembro, en·· 
trando clle logo na ordem do dia, a reque-
rimcnto_do sr. Sevoriano de llezonde. 

Em tcrcch•a cliscussão, nessa data, sub-
mottidü ú votação, foi approvado o romet-
tido á commissão do rcdacção, que o apre-
sentou, em 111, com tt seguinte redacção 
fin11I, pam a qual houve dispensa do im-
pressrro o interstício, a requerimento do 
sr. Raul Penido : 

A com missão de ~odacção d~ .Jeis, a que foi 
presente o proJecto n. 233, .do eorren~e 
armo, apresenta-o com a segumtc redacçao 
final: 

o Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Geraes decreta: 

.,,,1 

(f.' .. ~. ' ~1 , .. ,:, 
f:·/. ,, 
,I 

' 

I 
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233 Refunde em um só projecto os de Art. I.· Fic:tm transt'et·idas as seguintes oa-
ns. 67 e 147 de 181?5 o o de n. 218 Joiras do instt•tw~:1io Jlrimaria: para. o po-
d~ 189?, so~re cadeiras do instruo- voado - Bat•r;t das Canôas - districto de 
çao prnnar1a. Santo Antonio da Lagôa, município do Cur-

vollo, a cadeira mixta do Villas, do mos-
mo município ; para o povoado-Picada-
a cadcit•a do Pil•oil, disLricto do Taboleiro, 
município de Sete Lagôas; pam o lntirro 
- Itosario - a cadeira das Furnas, distri-
oto (lo l\Iono Velho, município de Caethó; 
para a Esta<;ilo da Soledado, município da 
Christina, duas cadeims vagas, do ambo.:; 
os sexos, do - Rosario - districto do D. 
Viçoso, do mesmo município ; para o lognr 
denominado- Matta Paes- a cadeira dos 
Out·os, clistricto do mesmo nome, municí-
pio do S. Jose do I'amiso ; para Abaotó 
Diamantino, a cadeira mixta do Nova Lo-
rena, município do Ahaotó ·i para Santo 
Antonio, a cadeira mixta lo - Pilar -
município da Cmvollo. 

Art. 2. · Ficam convertidas as seguintes ca-
deiras do iustruc<:ão primaria : em mixta, 
a catlcit·n do sexo masculino do - Atraz 
da Sot·m-, município do Tm'YO ; om mixta, 
a cadeira do sexo feminino :lo clistricto do 
Pilar, município do Curvollo; om cadeira 
do sexo feminino, a cadeira do - 1\Iat-
tosinhos - clistl'icto do S. João d'El-Roy. 

Art. 3. · Ficam et•oatlas as seguintes cadeiras 
do instruc<;ão pl'imaria: uma cadeira do 
sexo masculino 110 povoado- 1\hunonas-
distl'icto tlo Suassnhy, município do Entro 
Rios; umlt cadeira do sexo feminino no 
- Bom .Tardim -, município do l'müt; 
uma cadeira mixta na- Colou ia l\Iarçal -, 
município do S. .João d'EI-noy; duas do 
aml1os os sexo~ no - Cuyahà- districto 
do Tiradoutos; duas eacloit•;ts do mnhos os 
sexos om 1\Iot·cüs d'.\gua Limpa, distt·icto 
do S. Tllia~n, Htunicipio do Bom Snccosso ; 
uma c:uloil'a do sexo ma~culino om-1\Iat-
tosinltos - distl'ioto do S .. João (l'EI-Roy; 
duas cadeiras do ambos os sexos no ar-
raial do - Aracy -,município <lo S .. João 
Nepomucono; uma ca(loim do sexo mas-
culino no arraial - Alto (la Conceição -o 
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23.'~ lLefnndo em um só proj coto os de 
ns. 67 o l-17 do !895 o o do n. 218 
de 18\JG, sobro cadeiras do instl'uc-
ção primaria. 

ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

outra do sexo feminino no m·raial - Solo-
dado - município de i\Iar de llespanlm ;: 
uma cadeira do sexo maseulino em- Gon-
çalves FotToira -, município do Itapoco-
rica; uma segundn, cn,detm do sexo mas-
culino na cidade do Turvo , uma cadeil'a 
míxta em S. João do Canastrão, município. 
do Allaeté. 

Art. 4. • Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala das commissõcs, 14 de setembro de 1896. 
- Raul Penido.- Carneiro do Rezende. 
- Rodrigues Chaves. 

Ent discussão esta t•mlncção, suhmcttida 
á votaçllo, foi ella approvada na mesma 
dnta, sendo o projocto romettido ao Sena-
do sob n. 10.'~, por ofi!cio n. 141, de 15 de 
setembro. 

PENDE DE DELlllERAÇÃO EO Sf-:NAllO. 

234 Equipara os vencin:ent~s da pro[os- Do sr. Augusto Clcmcntino. 
som. da escola prlmarm-Fmnclsca 
Botelho - em Pitanguy, . aos dos 
professores primarias do 1gual ca- Apresentado ~m 10 do agost?, foi a impl'imil'-
tegoria. se, tendo t1rlo segundlt le1tum em 11. 

Em 1,rimcira tliscus:>~ão, a 22 suhmettido 
á votação, foi approvado o ~·omottiuo à 
commissão de instrucção publica, que o 
~prc~cJ~tou para sogunua em 2G, inuo a 
unprnmr-sc. 

1~111 scguntln tliscussão, em 28, recebeu 
uma emenda apresentada pelo sr. João 
Pio substituinuo as palavras-mesma ca-
tegoria -pelas: escolas urbanas i sulnnet-

1 
r .. 

.,,t 

. . 

~·· 
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TRANSUl\IPTO 

l80G 23·1 Equipara os vencimentos da profes-
sora da escola primaria-Francisca 
Botelho - em Pitunguy, aos dos 
professores primurios de eguul ca-
tegoria. 

ANDAMENTO g OllSEtWAÇÕES 

tido á votac;'ilo, foi approvado com essa 
emenda, sendo remcttHlo ú mesma com-
missão, que, obtendo urgcncia, o apresen-
tou para terceira na mesma data, indo a. 
imprimir-se. 

Em ter(~eira tlistmssão, om 31, submettido 
á votação, foi approvado e romettido á 
commissão do redacção, <tue o apresentou 
em J.o de setembro com a seguinte roda-
cção tlnal quo i oi a imprimir-se: 

A commissão do redacção do leis, a quo foi 
profwnte o projoc~o 11. 234 deste armo, ó 
do parecer quo SO,J::t ltdoptada, como tina! 
a niesma !'C(lacção com <tuo !'oi ollo appro: 
'ado em terceira discussão. 

Sala5das commissõos, I.· do setembro do I8üG. 
-'Pinto do !\lou!'a.-Boruardos de Faria. 

REDACÇÃO A QUI~ SE ltBimrm ESTE PARECER 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Geraes decreta: 

Art. I.· Os vencimentos da professora da es-
cola primaria dcnominadn- Francisco Bo-
telho, em Pitanguy, Jicam r)quiparados aos 
dos prol'ossoros primal'io:s das escolas Ul'-
lmnas. 

Art. 2. · Revogam-se as disposições em con-
trario: 

I~m tlistmssão, em 2, essa redacção, suh-
mcttidu à votação, foi ella approvada, 
sondo o projccto rcmottitlo ao Senado, sob 
n. ü2 o por' olflcio n. 118 do 3 do setom-
hro. 

PENDE Dl(IJELIJJBRAÇÃO DO SENADO. 
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---
I89G 235 Transfere partl as proximiuau~s dn. Das conuuissõcs tlc iustrucção publica 

nova capital do Estado o Instituto c agricultura. 
Agronomico de Itabira. 

S. C,-35 

Apresentado em 10 de agosto, foi a impri-
mir-se, tendo tido segunda leitura em li. 

En1 Jn•iJueh•n tliseussão, em 27, 28 e 29, 
sulnnettido à votação, foi approvado e re-
mettído ús mesmas commissõos, quo, ob-
t,1ndo urgeneia, o apresentaram para se-
gunda com o seguinte parecer e emenda, 
que foram a imprimir-se: 

As commissõos do instrucção publica e agri-
cultura, ás quaes foi presente o projocto 
n. 235, deste armo, são de parecer que elle 
soja submettido à segunda discussão o ap-
provado com <t seguinte emenda: 

N .. l 

Paragrapho unieo. O govemo est;1bolecera 
um campo pratieo de uemonstrações agrí-
colas no local do instituto. 

Sala das commissões, 2() de agosto de 1896. 
-Frar.lCisco Bressane. -Leopoldo Correia. 
Ignacw .Murta.-Padro João Pio (vencido). 

Ent scgntula tlisenssão, em J.o ue setem-
bro, recebeu as seguintes emendas: 

N. 2 

Ao artigo 1. 0 Em vez do -as proximidades 
da nova Capital, diga-se: para donti'o da 
cidade d<t Itahira; o em vez- da Itabira, 
diga-se: existente naquello município. 

S. R.-Sala das sessões, l. · do setembro de 
18\JG.-Pndre .João Pio.-Getulio do Ctwva-
lho.-Carlindo l'into. 
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------------------------------------------------------------
1896 235 Transfere para as proximidades da 

nova capi.tal do Estado o Instituto 
Agronomico do Itabira. 

N " . .) 

Artigo I.· Sor{t fundado na cidade do I ta-
h ira um instituto pro!issional de aetos 0 o!Ticios, aproveitando-se o protlio oll'eroci-
do pelos habitantes dessa citlatlo. - Padeo 
João Pio. 

SUBSTITUTIVO AO PROJECTO N •. 233 DE l8UG 

o Congresso Legislativo tlo Estado tle :\Iinas 
Geraes decreta : 

Art. I.· Fica convertido em um campo pra-
tico de demonstrações agrícolas o nctual 
Instituto Agronomico do Jtabira. 

Art. ~~. • O governo, quando julgar opportuno, 
Jlode_rá creor no Estado ~un Instituto .Agro-
nonuco o este estabelecnnonto deverá ser 
installado om uma das seguintes cidades : 
Juiz de Fóra, Barbacena., S. João d'El-Rei 
Sabará, Lavras ou Campanha. ' 

Art. 3. • O governo mandará posso;t com po-
tente examinar o local o o predio ondo 
devo ser installatlo o Instituto o estas in-
formações serão publicadas no JOrnal 
o1Ilcial. 

Art. 4. · Revogam-se ~as disposições em con-
trario. 

Saia das sessões, I.· do setembro do l8UG.-
Ferroira Tinoco. 

A requerimento do sr. Ribeiro, Junqueira. foi 
dispensada a impressão do substitutivo Llo 
sr. Ferreira Tinoco, entrando immodiatn.-
mente em discussão a prororencia entl't3 
ollo o o projocto o sond.o ollo rqjoitatlo. 

·-
. '• ~ 
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---
1896 235 Transfere para as proximidades da Continuando a discussão do projecto e emen-

nova capital do Estado o Instituto das, submettidos á votaçllo, formn appro-
Agronomico do Itabira. vados o projocto o tt emenda n. l, sondo 

r~joitadas as do ns. 2 o 3, indo o projecto o 
essas emendas á com missão de agricultura, 
que om 20 o apresentou para tercoim, ob-
tendo dispensa de impressuo 1>ara entrar 
na ordem do dia. 

Ent terceira tliscnssão, em 3, submettido 
{t votação, f0i approvado e remettido á 
commissão de redacção. que o apresentou 
em 4 com o seguinte parecer para red<Lcção 
final, que foi a imprimir-se: 

A eommissllo de redacção do leis, á quo foi 
presente o projecto n. 235, deste anno, é 
do parecer quo soja adoptatla, como final, 
a mesma retlacção com quo foi ollo appro-
vado em terceira discussão. 

Sala das commissões, 4 de setembro de 18\JG. 
-Pinto do Moura.- Bernardes do Faria. 

Redacção a que se refere este parecer: 

O CongTesso Legislativo do Estado de Mitias 
Gomes decreta : 

Art. l. · Fica, desde já, transferido para as 
proximidades da nova capital do Estado o 
instituto Agronomico da Itabira. 

Ptu'agrapho unico: O governo estabelecerá 
- um campo pmtico ue demonstmçõos agri-

colas no local do Instituto. -

Art. 2. · Revogam-se as disposições em con-
trario. 

Ent tlistmssão, em 5, esta redncção, sub-
mettida i1 votação, foi approvada, sendo o 
projscto remettido ao Senado, sob n. U5, 
por ollicio n. 121 do 5. 

]R('j<litatlo no Scmltlt~ cn~ 10, t~c set;mnbt•o, , 
conformo a commumcaçao imta por aquol-
Ja Cnmnra om ollicio n. 74 do ll. 

AlWIIlVADO. 

•t.l 

.. 



,, 
,, 

:.·. 

" 

' . 

276 

TRANSUMPTO ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

---------------
189() 23() Autorisa o governo a mnnuu.r pro- )}o Sl'· ))csitlCJ.'iO tlc lUcllo c outi•os. 

cetlor aos ostutlos necossarios para 
um estabelecimento ue xarque, , . . . . 
conservas, extracto de carne o Apresentado om 10 do agosto, !ot a unprmur. 
aproveitamento de todos os produ- se, tendo tido scguntla leitura om 11. 
ctos respectivos, consignando as 
bases para a fundação de um des-
ses est~tbelecimentos no Jogar mais 
apropriado entro o Rio Grande o o Em )ll'imcira. cliscnssão, Olll 12, sulnnotti-
Parauahyba, neste Estado, abrintlo do á votafiãO, foi approvado o remottido à 
o necessario credito. commissão de industrias, que o apresen-

tou para segunda om ~~2, indo a impri-
mir-se. 

Ent scguncla cliscussão, em 27, recebeu as 
seguintes omondas : 

N. 1 

Em onda ao art. 1. · do proj o c to n. 23G : 

Supprimam-so as palavras-« quo sorito npro-
~ontados ao Congresli1o na sessão legisla-
tiva seguinte. 

Sala das sessões, 27 do agosto do 180G.-Do-
siderio do Mello. 

N ') . ~ 
Accrosconto-so o seguinto,altorando-se n. nu-

meração dos artigos : 

Art. 2. · Fica tambom o governo autorizado 
a gur;wtir juros do 7 •f. ato o capital do 
2.000:000!3000 pelo prazo do dez annos ao 
particular ou á em prosa quo molh?ros con-
diçllüs oll'erocor para o estabolocunonto e 
custeio da primeira o mais uma ou duas 
xarquoadas no logar quo pelo moslllo go-
verno fOr designado. 
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---- --- ------------------------------- --------------------------------------
1896 230 Autorisa o govm·no u mandar pro- Pnragrapho unico. Caso apparoça quem se 

ceder aos estudos necesssarios para proponha a fundar uma ou mais xarquea-
um er:.tabelecimento do xarque, das, o governo, si o julgar conveniente, 
conservas, extmcto de carne e poderá pre:::cindir da autorização dada no 
aproveitamento de todos os produ- art. 1. ·, devendo, porêm, substituir a loca-
ctos respectivos, consignando as lização nelle indicada para um desses os-
bases para a fundação de um dos- tabelocimentos. 
ses estabelecimentos no logar mais 
apropriado ontt·o o Rio Gt•ande o o 
Paranallyba, neste Estado abriu- Art. 3. · Nos contmctos que tivereín de ser 
do o nocossario credito. celebrados em virtude desta lei, e o gover-

no ainda autorizado a estatuir as bases re-
spectivas; á estabelecer o tempo e o modo 
do pagamento da garantia de juros, e tpdas 
as demais clausulas que garantam os mte-
resses do Estado. 

Sala daR sessões, 27 do agosto de 1800.- De-
siderio de Mello. 

Suhmettidos á votação, foram approvados o 
projecto e ns emendas, quo foram remet-
tidos {t commissão de industria. 

Est:t o apresentou redigido pal'a terceü•a em 
28, sondo Jisponsados o interstício e a im-
pressão para entrar o projecto na ordem 
do dia, a requerimento do sr. Dosiderio do 
Mello. 

l~1n ttn•ccira tliscnssão, em 20, recebeu 
mais a seguinte emenda : 

N. 3 

EMENDA 1\IODIFICA 'l'IVA DO PRomeTO N, 230, 
AltT. 2,o 

Dopois das palavras:- Dous mil contos -
diga-se :--ou subvençfio equivalente cal-
culada sobro o capital orçado. 

Sala das sossõos, 29 de outubro ile 1890, -
,Silva Fortes. 

.! 
.. i 

.·I 
~·! ,,,, 
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----
1°96 236 t · · pprovadoS .O ·" · Au ormt o governo a mandar pro- Sulnnottidos á Yotação, 1oran~ a remotti· 

ceder aos estudos nocossarios para lH'ojccto o a cmctHl<t, quo !~rum 
um estabelecimento do xarquo, dos á commissrro do rcdacçao. 
consur·va~, extracto do carne c 
aproveitamento do todos os pr·odu- . 

11
•
0 

coU
1 ctos respectivos, consignando as Esta o apresentou, em :~ rle soto!ll iro{

1 
ün· 

bases para fundação do um dos- a. so«nintc rodacçfto 1inal, <[UO cn. apPro-
ses estabelecimentos no logar mais med~ttamentc em discnssrro ~ foto é inter-
apropriado entro o Rio Grande o o valia, por terem sido dispons<~l osnto do sr·. 
Paranahyba, neste Estado, ahrindo sticio o a impr·cssão, a rcquernnc 
o nocessario credito. Desiderio de Mello : 

foi 
l . .1 que .. A commissão do rodac<;flo de cts, _< anuo, o 

presente o pt•ojeeto n. z:3G, deste .~cruinto 
do p·n·ccer C[Ue SOJ. a alllll'OVada a ~ t"'o- co!ll ' _ · · 1 · ccon redacr;ao dada ao mosnto, l c ,t 
o vencido: 

l\IintiS O Congresso Legislativo do Estado de 1 

Geraos dcct'CÜt : 
dal' . do '1 ntan Art. I.· Fica o governo autortza ' ara 1:1 

proceder aos neccssarios estudo~1 P apt·o· 
fundação de uma eltarquoada, cr s dessa 
vcitamento de todos os pyotluc ~sses os· 
industria, devendo-se cOt~st,~?n~' ~'í~ 110 Jo· 
tudos as hasos para sua mstall,<~ç, Grand0 
gar mais apropriado entro os h.tos 
e Pamnaltyba, neste Estado. 

torizadO Art. 2. · Fica. tamhcm o governo au tttó o 
a g:trantir jmos do 7 °/o t~? ~~~1ggd:oOO~· 
c:.qntaldodoismil contos do rcts(·y,d<L sobl,0 
ou subvenção 0C[Ltivalonto, cal cu Íoz .1nno~r o capital orçado, J,Jelo pmw do t uo\hores 
ao Jlar·ticular ou a omprosa quo 1,ciJI1Cnt0 
condições ofrorecot• pam o cstabolo trata 0 
c custeio da charqnoadn de quo ou rtoU5 
art. I.· desta lo i o do mais uma 
no logar· <juo o governo clesignar. 

0111 se 
Paragrapho unieo. Caso appar~ça {l~rqnell' 

proponha tt rundat• uma ou m:.us c ~~~ti"'Or q 
das modoanto os f<tVOl'OS llosto a ;doi'~ 
~overno, si julgar eor~vo~ticntc,a Pauto: 
h~zor a concessão, prcsctnchndo t~',m, snb 
rtzação do at·t. 1. ·, devendo, por 0r

1
ra uJtl 

sistir a localisa<~fio nellc in<lieada I' 
desses ostaholeclmentos. 
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TRANSUMPTO ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

2:lG Autorisa o governo a mandar pro- Al't. 3. · Nos contractos quo tiverem do ser 
ceder aos estudos nocossarios pam celebrados em virtude desta lei, fica o go-
um estabelecimento de xarquos, vemo autorizado a estatuir as respocth;as 
conservas, extracto do carne e bases e a estabelecer o tempo e o modo 
aproveitamento de todos os pro- do garantia de juros e todas as domais 
duetos respectivos, consignando as elausulas que garantam os interesses d(} 
bases pam o, fumlaçfío de um dos- Estado. 
ses estabelecimentos no logar mais 
aproDl'ittdo entre o lUo Granel~ o o . Parauahyha, nos to Estado, abrmdo Art_. 4. · ~rcn. aborto ao goyorno o nocossa-
o necossario credite. r10 credrto para occ~rrer·. as despesas crea-

das pela presente lei. 

Art. 5. · Revogam-se as disposições em con-
trario. 

Sala das commissões, 2 do setembro de 1886. 
- Pinto do Moum.- Bernardes do Faria. 

I•'oi o l,rojecto rmuettitlo ao Smuu'to, sob 
u. 90, por ofílcio n. 118 do 3 de setembro. 

PENDE DE DELIUERAÇÃO DO SENADO. 

l8DG 237 Autoriza 
0 

Presidente do Estado n. J)o sr. Bel·uaJ•tles tle Faria. 
contractar com quem melhores van-
tagens oJTerecer o prelongamen,~o da A rosentado em 10 de a()'osto foi n. impri-
ostrada do ferro do ~ollodHor.Idsodn- P ·~-se tendo tido so()'m~dn. l~itura em 11. 
to n. Gonçalves Ferr01ra, :t c1 .a o 1111 ' . "' 
de Itapocorica à cida~le da Fo~'nuga, 
com as mesmas condições e Itwores .,.,. •111e1-ra tliscnssão, em n submct-
est b 1 'd . ·t. 1 · 9 • o 3 · ....,.u 1n'1 • · ·· ' ' . a .o oc1 os nos <ti S: • , ,.,. ; tido á votação, foi approvado o romcttitlo 
~a lo1 n. 139, do 20 do ~ulbo do I89v, 1 • ·s'to de obras publicas, quo o a pro-
ficando o mesmo prosHlonto ogual- <teotm11118

11\ 1 so()'unda em 14 indo a impri-
monto autorizado n. entrar em ac- se!l ou P I< o < ' 
cordo com a companhia-Oeste ~e mir-so. 
Minas- para o alargameJ?.tO da b1- r . , tla tliscnssão, em 18, submottido 
tola do ramal de Itapocerlúa, ou a ~~~~ scgn!1 

• • i .1 rovado e remettido á 
razor a desapropriação do mesmo. tt votaçao, 10. 88~0ppque 0 apresentou para mesma comm1 <• ' • 1 · ,. terceira om 2 elo setembro, me o a nnprr-

mir-se. 
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-- --------·-----
1896 . . . . . _ . bmottidO a 237 Autonza o Prosrtlento do Estado a Eut terceira cluwussao, a 8, 8t1 • lo :t cotn-

contractar com quem melhores van- vota<;ão, foi approvado o remo tH ·t 'rosen-
tagons otrerocor o prolongamento missão de roda~çfio, que, 01.n ~· .. 0 ;.JclacçiiO 
tla estrada de forro tle Bello H o ri- tou com 0 segumto parecer JMI ,t 
sonte a Gonçalves Forro ira da cida- final, que foi a imprimir-se: 
do de Itapocerica a cidad~ da For-
miga, com as mesmas contlições o . . a quo toi 
favores ostabtJlecid0s nos arts. I.·, A commissão tlo redacç:Xo do lo.rs, paro?er 
2.' e 3.· da lei n. l3'J, do 20 de ju- presente o projecto n. 237! 0 d~'1 mesma 
ll_to do 1805, ficando o mesmo pre- (fllO sqja adoptada, ~omo !m~tld, < 

0111 
ter-

srdento egualmento autorizado a redac<;fio com quo fot appt ov,t 0 
entrar em accordo com a compu- coira discussão. 
nhia-Oosto do Minas-para o alar-
gamento da bitola do ramal do Ita- do 1890. 
pecerica, ou a fazer a desapropria- Sala das commissões, 9 tle sotom!J

1
ro I'ibei!'O 

ção do mesmo. -Rodr·igues Chaves-Raul Polllt o- " 
.Junqueim. 

I"" 1' \.rtecE~t Plto.TBCTO A QUE sg ItEFBRB ES' '-" ' 

. :lS O Congresso Legislativo do Estado de nhll< 
Gemes tlecrcta : 

t l autori· Art. I.· Fica o prosirlcute do Es <H 0 , van-
zado a co!ltratar com quom mell:or~s ostra· 
ütrrens o!Ierocer o lll'Olonrramont<t d.L 1.,0s 

"' . "' eonça ' da do ferro tle Ilello Horisonto ~ ,, . :idade 
Fct·reira, da eillatle do Itapeeer!Ca \t· ~õo~ o 
da Formi"a com as mesmas eomtç" • o 

b , t 1 • ,.. favores ostahelceidos nos ar' s. i , rstlrí, 
3. · da lei n. 1:m rle ;w de julho te nento 
licanrlo o mesmo prosidouto ognalr eo

1
n-

autorizarlo a entrar em aecôrtlo colll a 
11

to 
panhia Oeste de Minas para o ah~rgai~~1 a 
da bitola do ramal de Itapocerrca 
fazor a desapropriac,~ão do mesmo. 

. . - . n cC'n-Art. 2. · Revogam-se as d1sposrçoe:s er 
trario. 

l~m discussão, em 10 ost:t redacção, 1~b~ 
mot~ida á votação, ro'i approvadn, scnt

1
oo, 

pr·q)octo remcttido ao Senado, sob n. 
por ofJicio n. l:lo do lO do setembro. 

l'llNIH; IJB DEL!IlEIL\ÇÃO IJO SENADO. 
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238 Autoriza o governo <lo Estauo aman-Do sr. lUcmlcs Pimentel c ontl'os. 
dar entregar gratuitamente títulos 
definitivos <lo propriedaue aos co-lonos dos nucleos- <<8. João d'El- Apresentado em 12 de agosto, foi a impri- . 
ReJ')>, «Rodrigo Silva>> e «Maria mir-so, tenuo tido segunda leitura em 13. 
Custodia», que tiverem mais ue 2 
annos ue morada habitual e cul-tura e1fectiva no respectivo lote. Eml•l'imcil'a tliscnssão, em 14, submettido 

á votação, foi approvado e remettido á 
commiss1io do colonisação, que o apresen-
tou para segunda em 18, inuo a impri-
mir-se. 

Ent scgnncbt discussão, por artigos, em 
26, recebeu as seguintes emendas : 

N. l 

Substitua-se o art. l. · pelo seguinte: 

Artigo. Fica o governo autorizauo a relevar 
aos colonos dos nucleos «S. Jollo d'El-Rey, 
Rodrigo SilYa e Maria Custodia», da divida 
dos mesmos para com o Estado. 

Sala das sessões, 2G do agosto de 1896.- Pa-
dre Jollo Pio. 

N. ;~ 

Ao 1trt. 2. o : 

Em vez de «só ..• a tê dons annos », diga-se: 
no fim de 7 annos da dnta da presente 
lei, o governo ~ará entrega de titulo defi-
nitivo de proprwdade ao colono que du-
rante osso prazo, . , o mais como está no 
artigo. 

Sala das sessões, 26 de agosto do 18\)6.-Padre 
Jollo Pio. 

Sulnnottidos à votação, foram approvados o 
proiecto o as emendas, que voltaram á 
mesma conunissfw. 

E~ta, em 27, apresentou o projoc~o !'cdigido 
para terceira, indo ello 1t imprmur-se. 

•·' 

i ,, 

'I 



o z z < TARNSUl\IPTO • 'l'V \ÇÕES ANDAl\IENTO E OUSE " r 

-----------------------------------
1896 

238 Autoriza o governo tlo Estado a man- Em tcrccil'a tliscussão, om ~· 'remottit..l_ :tq '>[) submctt,, 
tlar entregar gratuitamente títulos á votação, roi approvado 0 !l1 J.O u~ ~ ~ 
tlofinitivos tle propriedatle aos co- commissão do rodacçfío, que, ~e"uinto ~~'-\. 
lonos tios nucloos- <<S. João tl'EI- tomhro o apresentou com 0 , 8,11~u a itt), ::t~~" 
Roy», Rodrigo Silva>> o «Maria rocor o rodacçiio final, quo for l_~ ::t't' 
Custotlia», que tiverem mais tle 2 mir-sc : ' 
annos de morada habitual o cul-
tura cfl'ectiva no respectivo lotr~. 

. - l· lois (), qu~ A commr~>são do.rodacçuo 9~ ~ do~to amt~ ::t~i.. 
prosonto o proJecto n. ~J • la a sogQ._ ,~ , 
do parecer quo soja appt'oVul' ' \t),i:. ~ 
rodacção final dada ao mesmo. ~ 

· E tado do ~l:~ O Congresso Legislativo do • s ' ._ \), '-\. 
Gorao;;; decreta : ::S 

.I r•bdO autOl'_:t'O.. Art. l.· Fica o governo uo <..:s ' os colo~~q 
a relevar aos colonos dos.nuc~~Iva 0 :i\:t t"-~ ~ 
«S. João d'El-Roy, Rotlrrgo, 

108 
par~ '\.~"'i. :S. 

Custodia » da divida dos mosn · ~~ '-\. 
o Estado. ~ 

h data da. h. Art. 2.· No fim do sete anr!os lt ,
0
"'1 do t._-~-.~~~ 

sento lei, o governo rara ou, 1 ":~rono 't '-'-l -
do1lnitivo do proprio~ad~ ~ota~Jolocit.l_ '). 'Q.. ~ 
durante osso prazo tivoi ?8 al 0 CQl._~ ~ ~ respectivo ·loto morada lmbtttl< 't'-\\ ... ~ 
ofrectiva. ~ 

t inação d~ Art. <l. • Fica mantida a do orJll sotombl,, "-'t".._ 
25 do doc. n. 777, do I.· lo ~ '-l.~ 
1804. ~ 

• • •õOS 0111 Art. 4.· Revogam-se as dtspostç ~~::t 
trario. )., 

t ,m!Jro do l.. Sala das commissõos, l. ·do so .? s do F a~~~~~ 
-Pinto do Moura.-Dernarue "''-'-, ' 

t mbro, a ~ l~au dismassãó,· om 2 do so ~ , ú. vot ~Q. 
cção apresentada, submett!d,t 

0 
rem~~~~ 't-

i'oi approvaua, sondo o pro,Jo.ct n 118 t"tt~~--
ao Senado soh n. U1, JlOl' ollwiO · ~~ ~~ 
do setembro. ''0 

Scunclo ~~'Umnetticlo á snucção )lc~o •. . ,
1 

por :.\ ~ :t 
U5, sogmHlo communicaçao 1°.1 ~~ soto~{1~~\ ... 
la Camara om olllcio n. SG do liJ ). l:;l., ""' 

Snu(~cioua(lo ~' 

pJ;Jl80(l LEI N. 20.'~ DI' 18 DE SB1'EMI3It0 ' 

1 
! 
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TRANSUMPTO ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

1806 23\.l Autoriz:.t o governo a fazer as pri- Do sr. l•'crreira 'l'inoco. 
moiras nomeações tio lentes para a 
Escola Normal do Januaria, inde-
pendente do concur~o, rospeit~I}do Apresentado. em 13 de ago~to, foi a imprimir· 
os direitos dos candtdatos que .Ja o so, tendo ttúo segunda leitura em 14. 
fizeram e foram habilitados. 

Ent l,rimcira tliscnssão, em ;~1, submetti-
do ú, votação, foi appeovado e romettido á 
commissão do instrucção publica, quo, em 
26, o apresentou para segunda com o se-
guinte substitutivo, que foi a imprimie-se: 

A commissão de instrucção publica,,á qual foi 
presente o projocto n. 28\.l, autorizando o 
governo a fazer nomeações para a escola 
normal da .J anuaria ; 

Considerando que a lei n. 41 estabeleceu o 
concurso como meio de provar a habilita-
ção dos candidatos ao magisterio ; e que 
nenhum criterio melhor existo para a no-
meação tle professores ; alem disto dispen-
sado o concurso par<t um caso especial se-
guir-se-ia a generalisação da medida, o que 
seria prejudicial á instrucção pul)lica; 

Considerando, entretanto, quo o rcghlamonto 
a que so refere o decreto n. G07, no capitulo 
II das disposições transito rias, a!'t. 1. • 
§ I.·, determinando quo o concurso para 
provimento das cadeit•as fosso feito perante 
a escol<t dn capital, nrro so fundou om mo-
tivo justiticavol, antes diilicultou o con-
curso e conscquentemonto a installação das 
escolas normaes ; 

E' do parocet' ctne so adopte o seguinte pro-
jacto substitutivo : 

O Congresso Legislativo do Estado do Minas 
Gcrues dcct'ota: 

Art. 1. · O concurso pam provimento das 
cadeiras das escolas normaes, ainda não 
installntlas, scrà o1Tcctuado perante a esco-
la normal maiR pt•oxima, podendo ser csco-
lhid<t outnt a juizo do govet·no. 
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1896 . ·: feitos de 239 Autortza o governo· a fazep as pri- § 1 • Serão validos os concursos .)'~ or · 

meiras nomeações de lentes para a a~córdo com o regulamento em vtg. · 
Escola Normal do Januaria, indo-
pen~en~o do concurso, respeitar..do . nveuíen~ 
os dtrettos dos candidatos que já 0 § 2. · Poderá o governo, si JUlgar co rsos pe~ 
fizeram o foram habilitados. to mandar processar esses con~u 

rahte tt congregação do Gynmasw. 

Art. 2.· 
trario. 

. em con~ Revogam-se as dispo3tções 

1896· Sala das commíssõos, 26 do agosto de 
-Padre ,João Pio.-F. Bressane. 

efo-
I~m dicnssão, em 1. o do sotcmbro,u~sfuuti

roncia entro o proJocto o este s trou, po! 
vo, foi proferido aquollc, quo oy díscu~
isso, immediatamcnto ~tn segun~daS: 
são, recebendo as sogmntes ome 

N. l 
._pouso 

Depois de-Januaria-accrosconto-~o · pjo. 
Alegro .o Cataguazos.- Padre Jo,to 

N 'J . ~ 
Accrosconto-so onde convier : . 

A t. A 1' . - 1 t 'J'>l n II, da;:~ r tgo. t tspo~nçao t o ar . _,~ . · oxtons '\ 
n. 41 do :l do agosto do 180:~ -o 1~80 par'_ 
ao normalista quo ror1uoror conc\,.

1
tjol). all 

provimento do cadeira do aula P ' 
noxa a qualquer escola normal. 

d 1896· "" Sala das sessões, 1. · do setembro 0 
Carneiro do Rozontlo. 

0 
ProvadoS·-Submottidos (t votação, foram ap 

11 
{t 1110~ 

projocto o as omondas, rtuo voltara! 
ma conunissão, . 

0 gi!JOlf 
Fizeram declaração do voto os srs. 

Junquoira e .Juscelino Barbosa. 
9 -o oiJl , 

Apresentado para terceira discussa ' 
foi a imprimir-se. 

PENllF. IJE TimcrmtA DISCUSSÃO· 
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1896 240 Annulla os actos pelos quaes a ca-Da conuuissão tle canmra§ munici1mes. 
n1ara municipal do Turvo marcou

1
; 

eleições c deu posse a vereadores 
. para o tricnniode 1895 a 1897. :Apr?~Jentado em }7 de agosto, foi a impri-

1 mu·-se, sendo dispensada a segunda leitura, 
em 18, a requcrimonto do sr. Bueno Bran-
dão. 

1Ent tn•ilncil•a cliscussão, em 20, submctti-
do ú votaçflo, foi approvado, sendo nessa 
mesma data apresentado para segunda em 
virtude de urgoncia pedida pela commis-
são. 

Ent segmula tliscussão, em 22, submettido 
á votação, foi approvado o romettitlo á 
mosmn. commissã.o, que o apresentou para 
terceira em 20, indo a imprimir-se. 

Em tercch•a cliscussão, em 27, submottido 
à votação) foi approvado o remottido á 
commissflo de rodacção, que, o1Jtondo ur-. 
gencia, apresentou nossa data o seguinte 
pn.recor pn.ru. redacção final, quo foi a im-
primir-se: 

A commissl.ío do rodacçl.ío de leis, a que foi 
prosonte o projecto n. 240, deste anno, é 
do parecer quo sqja adoptad~t,. como final, 
a mesma rodacçllo com quo ío1 elle appro-
vado em terceira discussão. 

Sala das commissõos, 27 de agosto de 18?6. · 
- Pinto de Moura.- Bernardes d.e Far1a. 

PIWJECTO A QUE SE rtEFERE ES1.'E PARECEit 

o Congresso Legislativo do Estado d.o Minas 
Geraes d.ecrcta : 

Art. 1.. São d.oclarados nullos os actos pra-
ticados em 2;~ d.e novembro do 1894. ~ 18 
do janeiro do 1.895 peht cam.ar~ mumCJpa~ 
do Turvo, do tr101111lO de 1892 a, .. l894, pelos 

:l h· 
"':'~ 

•·' 

''1 
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240 Annulla os netos pelos quaes a ca-
mara municipal do Turvo marcou 
oleições e deu passo a vereadores 
para o triennio de 1805 a 1897. 

veJ·ea· . - o dou posso ~O'" . re· qnaos marcou olotç<_W - 18u5 a 18 1 ' 
dores para o triOI~UIO elo nü•aJ'io. 

.1· 'IC'ÕCS Olll CO vogadas as utspos " · 
_ 5ub-

t rodacçao, do o Em c1istm;"'fliio, o~n 2~ •. ~s ~roYarla, sen 83, 
mcttida a vota\<tO, 1ot 'g~narlo, sob ~incio 
projocto remettJdo ao · ltos por 
cou1 os respectivos documeJ ' 
n. 105, de 28 de agosto. . 

sob 
Scuntlo, Ol' - !)CIO • • 'ta p Rmuctthlo á sauc~çao icação iel 

0 
dO 

n. 87, segundo a comt~l~m n' G7, de 
aquolla camara em oiiiciO · 
setembro. 

Sanccion:ulo 

DI" JSOG. LEI N. 18-! DE Ü DI<: SETEMBltO ' 

I bUcaS• 180G. 241 Autoriza o Presidente do Estado a in- na t~ouunissão tlc ohl'as JHI I novar o c_ont;ac,to colobra~o com a •í!llÍl'' 
companlua b. I•. O. d.o Mmas, ox- foi ·t intJH.tur:t I ton~ond.o a garan_ tia do juros ao Apresentado em 17 do agosto\ rrt~nrltt lo~ralY 
cnpttal realmente gasto na constru- so tendo tido d íspcnsa do ·-~"uuono 
cção uo trecho entre a estação d.e 01{1 18 a rcquo!'imonto do sr. ! s. Francisco o a Barrado Paraopoba. dão. ' · t 

\ 
'i 
' l 
:l 
! 

. ttí' 
- n ')0, snbUl~ttí' Em l!•·iuú~irn tli~~ussnc~, ~ 1 10- 0 

ro;nntot1 
do a votação ioJ appr o> ,1( "IJ'l'll~ 0 

' . - <JHO O "' ·r so, do á mesma commtss:tO, , imprinll · 
para segunda em 21, wdo a 

ettidO 
_ oi) snlJll~ J11es· I~n• seguntln discnssao, olll -- 'ttídO ~~ tol'' 

• - · do o r o lll 0 ·tr''t a votaçao, fot approva . , •nton p~ ' reS' 
ma commis>lilo, quo o aJ!ros\,;·t do rn1~1 JO 
COÍ!'<t 0111 2G, havoudo d!:>pül• '-' 11 onlO nar• 
são o interstício pam ontm\t~;cclino 
dia, a requerimento do st·. · · · hof!a, 
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l8DG ;~41 Autoriza o Pre:>idento do Estado a in- Em ~.erceira 4HI'WU§sfuJ, em 28, sttbmeitido 
novar o contracto celebrado com a á votação, roi approvado e remuttido :.'t 
companhia E. F. O. de Minas, ex- commissão do re<lacçllo,que, em :20, o apl'e-
tontlendo a garantitt do juros <tO c a- sentou com o ~.:eguinte pm·ocol' pm'<t rotlu-
pital realmente gasto na const1·uc- cção filml, quo foi a imprimir-so: 
\!ilO do trecho entre a estação do Suo 
Francisco e a barra do Paraopeba. A commissilo do .redacção do leis, a que foi 

presente o proJecto n. 241, deste armo, ó 
do parecer quo seja adoptada, como Jinal, 
a mesma rodacçi'lo com que foi ello nppro-
vado em terceira discussuo. 

Sala das commissõcs, 2ü do ngosto de I89G. 
-Pinto do .Moura.- Rodrigues Chaves. 

PROJECTO A QUE SE REFERE ESTE I'ARECER 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Geraos docreta : 

Art. l. · Fica o Presidente do Estado autori-
zado a innovar o contracto celebrado com 
a companhia E. F. Oeste de Minas, tornan-
do extensiva a garanti<t de juros do capital 
do 2.492:080.i~;a5, realmente gasto na con-
strucçuo do trecho entre a estação do São 
Francisco e a barra do Paraopeba. 

Art. 2. • Revogam-se as disposições om con-
trario. 

Em tliscussíio estu retlact;íio, om 31 de 
agosto, foi ella approvada, sendo o proj~cto 
romottido ao Senado com os respecttvos 
documentos sob n. 86, por oflicio n. 108, 
dessa data. 

Itcjcit.atlo uo Scuatlo, em 9 de setembro, 
conformo a communicação feita em oilicio 
n. 70, do 10 de setembro. 

ARC!IIVA.DO. 

•·' ,, 
~· .: ' ' ,, 

'i 
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18()6 

outroS• 242 Autoriza o governo elo Estado a con- no sr. nucno nrmulão c 
tractar com quem melhores vm~ta- . j)nir· 
gcns o!Tcrecer a construcção do . " ,to foi a 1~npr a eJil 
uma ostraela de forro, d:t bitola de Aprosentaelo em 17 dele ,t.,~~fl'tinda lcitur 
um motro,que,partindo da cidade se, sondo el~sponsa a a. s t~r. 
de Ouro Fino, na estrada ele ferro 18, a requorunonto do ,tu 
Sapucahy, c paseando por Santa cttido· 
Rita do Rio Claro o cidaclo de Cal- om <JQ, subi!! coJll· 
das, vá ont•'oncar-so na B. F. l\lo- I~m }H·imcira cliscusso, e rci7

10
ttidO ít 

gyana, em Pqços do Caldas> conco- it votação, fo approva~~ s 
dcndo ao contractante diversos fa- miss1to do obras pubhect · vores. 

PENDE IJB l'AltECim !'ARA 
rscvsslO· SEGUNDA D, -

243 Autorha o govorno a d"'pondor, dcs- Do Hr • • João l'io c outros. ·wpri-
ele já, pela vorha-ohras Publicas- to foi a 

1 
;zo. 

a quuntia de 80:ooo::;, para a con- Apresentado em 18 do agoJ ieitura e!ll 
strueção, na nova capital, do um mir-se, tendo tido sogun a 1J 

10
tti· 

predio, ondo pos~a funccionur a _ l1l ')8 su ll ttidO 
Acn<lomia Livre do Direito. Em J>rlmolru <liS<uss'"'• 0 do·; remoorW 

do á votação, foi appro':~nt'tçõOS 0 (J'undil 
ús commissõos do ropres 

1 
'Jant se, 

01
o!· 

monto, quo o aproson~r~l pirecol' t~arolll 
orn 2 do setembro, sou ~ -os pant. t tO· 
villo ás mesmas conu~uss~ do proJ0° 
sou parecer• sobro o oluoct ,

00
el' 

Apresentaram-no om 4, com 0 
que foi a imprimir-se. 

.,0 par no, 

wn· lG do se Eut scgnuclu discni'isiio, clll 
bro, foi rejeitado. 

AIWIIIVOU-Si':. 

2'HCrea_Inai~ du~s cadeiras do instru- no st•, Uiliciro de oH,·cira. 
cçao prunarw, lJara o sexo lllascu- , · a 
!in o nos logat·os donom illad<>s -.A lll'osm1 ta. I" m11 l8 <lo ""'"'" • .[ 0 ~·<> B~m Jartlm~ e Dornc!Ias - no dis- mir-sc, tendo Lido :-;ognmla lei u tncto do R10 tlo Peixe, município . -o 
do Entro Rios. i'ENm; DB PHBIBmA nrscu;;SA • 

~-·.·-.,=--

l 
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1896 245 Manda que o governo, na forma doiDo Sl'• .Juscelino Barbosa. 

art. G9 da Constituição Federal, · 
conceda gratuitamente a todo o cidadão bmsileiro que o requerer, Apresentado em 18 de agosto, foi a imprimir-
um lote de 20. 30 ou 50 hectares se, tendo tido segunda leitura em 21. . 
de terras do Estado, e estabelece 
as condições om que deverá ser foita a concessão. En1 }lrimcira cliscnssão, em 26, submet-

tido á votaçã.o, foi approvado e remettido 
ás commissões reunidas de constituição e 
agricultura, que o apresentaram, em 3 de 
setembro, com o seguinte parecer e emen-
da pam segunda discussão : 

As conunissõos reunidas do constituição e 
agricultura, ás quaes foi presente o proje-
cto n. 245, são do parecer que o mesmo 
seja submettido 'á ::;egunda discussão e ap-
provado com as seguintes emendas : 

N. 1 

Ao art. 1. ·-Ondo se diz - 20, 30 ou 50 he-
ctares -diga-se : 10, 20 ou 30 hectares. 

N. 2 

Ao § 5. · - Onde se diz - 50 hectares -
diga-se -30 hectares. 

N. 3 

Ao art. 2.· Redija-se do seguinte modo: 

Art. 2 · Nas execuções judiciaos por divi-
das contrahidas depois da, data desta lei, 
si o dovodor não tiver outros, serão sepa-
rados, mediante avaJiação dos menciona-
dos nesta lei, bens até a importancia ·de 
cinco contos do róis, á escolha do executa-
do, pam constituir o peculio da família. 

§ 1: o mosrno so fará nos inventarias em 
quo ossos bens não. oxced~l'?lll daquolla. 
quantia a importancta das dtvtdas. 

. ,,1 
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1896 

245 Manda ~1ue o gevern_o, . r~a forma <lo § 2. • Exceptuom-sc tl~ssa isenç~o ~;s. di;~: 
art. 69 da Const1tU1çao Federal, das provenientes do 1m postos i c dei aos; de-
conceda gratuitamente a todo o taduaes o municipacs; de multa~ P01 ·ar-
cidadão brasileiro que o roquoror Iictos ou quasi delictos, do sala!'! OS. 0 Jt·tl~ 
um lote de 20, 30 ou 50 hectares do naes dos operarias omprogados na 1C 8i~a
terra.s do Estado, e estabelece as laçrto c conservação dos lotes ; de. 0 ~to e 
condições em que deverà ser feita ções contrahidas para. o doscnvolvnne 
a concessão. valorisação dos lotes. 

§ 3. • O peculio da familia, do que tra~~~~ 
art. ;~. ·, não podorit ser ponl~oritdo, ai-
vendido emquanto oxistir a vmva ou 
gum 1llho menor do instituidor. 

N. 4 

Accrescente-se: 

on-Art. 3. • Revogam-se as disposições em 0 
trario. 

d 180Ô· Sala das commissões, 3 tle setembro ~110.--Deillrn .Moreira.- Getulio do Carva _ si~ 
l•'roitas Castro. - Juscelino Uaruosa. 
meão Stylita.-Jgnacio l\Iurta. 

eJl1 5, Em'"scgnntln clismassão, por artigos, 
recebeu mais a seguinte emenda: 

N. 5 

ssõB; 
SUB-I·:~mNDA A' EMENDA N. 3 DAS co~[III:Tll!l.;\. 

RBIJNlllAS IJE CONS'l'l'l'UWÃO E AGitiCIJ' 
AO PROJ!o:CTO N. 2•15. • 

·onad~s Ao art. 2: • Onde so diz : dos ~nencJ aMul-
nosta lor, diga-se: tlos concoutdos 0 
ridos em virtude desta loi. 

' 
r -JttS~ Sala das sessões, 5do sotomhro do 180°· 

celino Barbosa, 

-----·,~liS.1is;;&.!l!ll.-;:;;:a-
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245 Manda quo o governo, na forma do Submcttidos it vocação, foram ttpprovados o 
art. G9 dtt Constituição Federal, projocto o as emendas, que foram rometti-
concoda gratuitamente a todo o das, com ttquelle, á commissão de agricul-
cidadão brasiletro que o rc::queror, tura. 
um loto de 20, 30 ou 50 hectares 
do terras do Estado, e estabelece . 
as condiçõesjem quo· deverá, ser foi- Esta apresentou, em 8, o seguinte parecer e 
ta a concessão. rcdacção para terceira discussão, indo a 

imprimir-se : 

A commissrío de agricultura, a 'que foi pro-
sente o projecto n. 245, deste anno, appro-
vado em segunda discussão, com emendas, 
é de parecer que seja o mesmo submettido 
á, terceira e approvado com a seguinte re-
d_acção de accôrdo com o vencido : 

o Cong1·esso Legislativo do Estado de Minas 
Geraes deCl..-eta : 

Art. 1. A todo o cidadão brasileiro (art. 69 
da Constituição Federal) quo o requerer, 
o governo concederá gratuitamente um lote 
de 10, 20 ou 30 hectares de terras do Es-
tado. 

§ L· A conc.ess1lo constttrá de um termo pelo 
quttl o concessionario se obrigará a cul-
tivar o lote, nelle edificar e residir; me-
dil-o e demarcai-o no prazo de cinco annos. 

§ 2. • Findo este pt•azo, será :conferido um 
titulo definitivo de pl'Opriedado ao concos-
sionario, que, mediante justificação perunte 
o juiz do direito da conuwca, informação 
do collector o n.uto de medição judicial do 
Jote, provar . ter satisfeito as condições 
do § 1.0

• 

§ 3. · O titulo elo propriedade deverá SOl' tran-
scl'ipto no livro de registro tlo llypothecns 
da comarca em quo fôt' situado o lote. 

, I 

l 
! I 
I 

I 
'I 
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-----------------------------------------------------
1896 245 Manua que ,o goyer:n~, na forma uo § 4. • As torras assim conccui~as nü~10~~g:; art. 69 ua Constlturçao Federal, con- rão em hypotlteso alguma, ser pen lívidaS 

c~da gra~uiotamento a todo o cida- ou 'vendidas para: pagamo~ to d~ ()'~ do ti-
duo brasrlerro que o requerer um contraltidas antonormonto a entreo 
lote de 20, 30 ou 50 hectares do tulo do § 2,o, 
torras do Estado, o estabelece as 
condições em que deverá sor feita o 

1
·is de 

a concessão. § 5. · Nenhum cidadão torú dir01to a ~~;~ente 
um lote de 'lO hectares podendo s ·

1 
odor 

' ! o !" possu integrar esta somma, sr .Ja or 
de loto menor. 

o ferivel. § G. • A concessfi:o e pessoal o mtrm:s corpo-
Não sorà feita a syndicatos, nem .t nça do 

-rações do especio alguma. A ml!-dado seiS 
rosidencia ou abandono por mars•ossão· 
mozes importa caducidade da cone 

o o • r1tes do flnJ~ § 7. • Morto o concosswnarw .t , · ottidl1" 
o prazo do § I.·, a viuvn, sorn, ndn~·JO'aç1lOS 
assignar o termo, assum~n~o as o~\. vínva, 
pelo tempo quo faltar. Smao t~eiXf a coJ11· 
o tutor dos menores sorà ohr1gat 0ueror o 
plotar a demarcação do Jot,o o rcqos mos-
titulo do propriedade em lavor d 
mos, dispensado o tompo quo faltar. 

. oJol'l~ Nfío havendo monoros, nom vn~vn,, ~ui.\ t1. 
qualquer dos 1ilhos maiores ~azorõeS pelO 
concossão, assunüntlo as olJl'lgaç, vinvLl. 
tompo quo faltar. Si não houvor. lio dO 
norn filhos o loto voltará ao donur 
Estado. ' 

:t vondL\ 
§ 8o · Modiunto o preço marcado par:1 ~ssiona' 

d~ts torras devolutas, potlor~í o cou,0 1i~s JoS 
r1o obtor o titulo do proprwdado ,tJ outras 
cinco annos, si tiver satisfeito as 
condições. 

o o o . Jiví~IaS Art. 2. · Nas oxocuçõos JUdJCraos por
1 

i sr 0 
contraltidas dopois dtt data desta 0, hdos, 
tlovotlor não tivor outro:>, serão ~cp~t ~ ad· 
lllodianto avaliação dos concctlJdO" .

1
tó a 

quiridos om virtud~ dostn, loi, boi_u; \ os· 
illlportancia do cinco c~ntos do l'OOJS, ~ pO' 
col~nt do oxocutado, para constitUir 
culto da fttmilia. 
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1

Manda ([Ue o governo, na forma do § 1. • O mesmo se fm·à nos inventarias em que 
art. 69da Canstituição Federal, con- ossos bens não excederem do cinco contos 
ceda gratuitamente a totlo o cida- a importancia das dividas. 
tlão brasileiro que requerer um · 
lote tle 20, 30 ou 50 hectares de 
torras do Estado, e estabelecer as 
condições em quo deverá ser foi ta§ 2. • Exceptuam-se dessa isenção as dividas 
a concessão. provenientes de impostos fodoraes, esta-

tluaes ou municipaos i de multas por do-
lictos ou quasi ~elictos, de salarios e jor-
naes dos oporat·ws empregados na instal-
lação e conservação dos lotes i o do obri-
gações contrahidas para o desenvolvimento 
e vuJorisação tlos mesmos. 

§ il. • O peculio da fmnilia, de quo trata o art. 
2. ·, não poderá ser penhorado, nem ven-
dido ou ltypothecado emquanto existir a 
viuva ou algum filho menor do instituidor. 

Art. 3. • Revogam··Se as disposições em con-
trario. 

SnJa das commissões, ü üo setembro do 1896. 
-I. Murta. - Leopoldo Corroia.- Thoo-
J1hilo Marques. . 

PENDE DE TERCEIRA DISCUSSÃO. 

246 Crõa cadoirus ruraos do sexo maseu- Do sr. 'l'lteophilo lUarqnes e outros. 
lino om Lavrinhas do Itatiaiussú, 
municipio do Bomfim, e om Barrei- , . . . 
ros, districto da eidado, o uma na Aprosonüulo em .18 do agosto, ~o1 a unprl-
Barra do Inhauma, distrieto do mir-se, tendo t1do segunda lettura om 20. 
mesmo nomo, do município do Sete 
Lagôns. PENDE DE PIUl\IEIRA DISCUSSÃO. 

,. 
.. 
~ ,, 
.~ ,I ' 
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Tra~~feyo a cadeira do Anão, no mu- Do sr .. João I•io tl ontl'o. ntctpJO de S. Domingos do Prata 
para.~ ~forro da Sella, no mesmo . .

111 
)rinlir-

munictpiO. Apresentado em 20 de agost_o, for ~t 1 "\. 
se, tendo tido segund<t lertura em ~ 

, • • _ . ')'> sulJ1110~t,i-Ern tn:inteu·a thl"cnssao, em ~-• e!llottwO 
do á votac,.~ão, foi appl'ovado 0 .r,\ quo o 
à commissão de instrucção pub~;c, 'indo a 
apresentou para segunda em ~6, 
imprimir-se. 

t" rros e!ll l~ntí segnutl:t <lismtssão, por ar .1"' ' 
2s; recebeu as seguintes emendas· 

N. 

o a 
Ao art. I.· «In-fine» accrcscent~-lc·:cl"o ua 

cadoim mixta do Ct·uzoiro, no ths .~trro do 
cidade do Guanltães, para o b, 
Canta Gallo, na mesma cidade. 

O mais como está. 

rsuG- ao-sara· das sossücs, 28 do agosto doll . pauro 
tulio do Carvalho.- Nunes Coe LO.canrillO 
.Torro Pio.- Rodrigues Chaves.- ' 
Pratos. 

N. 2 

lo rtia-
Artigo. Fica transforida para. o ~!~tttdo ~~~o 

cito dos Carvalhos, do thstr 1_c 0 cl.dol;a 
Preto, município do Para~atn, t 11 orn S<10 
rural tlo soxo lll<tseulino oxtsten ·0 
Pio, do mesmo tlistricto. 

. rurnl o Artigo. F'ica convertida om catlcLl':t a n1tl' 
h:a~s_foritla. para o povoado da.'l'11P0l'striclil1 
lllcLptO o drstricto do Pamcatu, ll: (i ·icto uo 
do soxo feminino, exh;tonto no dts 1

1110 
Jllll' 

S~r~t~ Antonio d'Agua Fl'ia, do mos 
lllC!JllO. 
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2'17 Transfere a cadeira elo Anão, no um- Artigo. Fíc11 transferi ela do Jogar tlenomína-
nicipio de S. Domingos do Prattt, do- Machado- districto de Perdões, para 
para o Morro da Solla, no mesmo o logar denominado - Porto dos l\londos -, 
município. no dístricto do S. João Nepomncono, mu-

nicípio do Lavras, n cadeira rueal mixta 
alli existente. · 

Artigo. Fica convertida. em mixta o transfe-
rida do Retiro, districto de Portlõos, para 
o Jogar denominado - Capotíng<t - do 
mesmo districto.- S. R. 

Sala das sessões, 28 do agosto do 1806.- Pa-
dre João Pio.- F. Drossano. 

Subrnottidos á votaçrio, foram npprovados o 
projecto o as emendas, quo foram romot-
tidos á mesma commissão. 

Esta apresentou, em 20, a redacção para t9r-
coira discussão, quo roi a imprimir-se. 

1~n1 terccil•n discussão, em 31, recebeu 
mais a seguinte emenda : 

N. 3 

Emenda explicativa : 

Ao art. '1.· Onde se diz - escola mixta do 
Cruzeiro-, diga-se :- escola mixta do Ari-
canga. 

Saia das sessões, :n do :igosto de 18!.lu.-Gc-
tulio do Carvalho 

Suhmottidos á votação, foram approvados o 
projecto o a emenda, quo foram á commis-
são de rodacção. 

Esta o apresentou, em 1.0 do setembro, com 

I 
o seguin~o p:~ro~or o re<lncção final, quo 
foram n unpr1mtr-so : 

:,1' 

I 

'I , 

I 
I 
, I 
I 

·I 

l 
'I 1 

I 
I 
,I 

• .·'!.. ., ', 
·'' '·' 

·,m··· .... ···.· .. ··,~:···:·\ 
------------'""""-lllll!llCIII!i!illl!w:s:o&:l1lalft'l!!IÍ • ... \ 
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' 
foi 9

47 T f ·1 
• 1 - - ·1 1 's rL quo d "' ra~1~ e_re n ca~mra l _o Anao, no mu- A commissão do _rodacçu.O ue OI • ~wno, ~ a 

lllClplO ue S. Dommgos do Prata presente o pl'Ojecto n . .247, deste <tlllllta 
para.~ ~Iorro da Solla, no mesm~ parecer que 'seja approvada a so., 
mumcrpw. redacção dada ao mesmo. 

l Minas O Congresso Legislativo do Estado l e 
Geraes decreta : 

·r" dO . cadot"' Art. I.· Ficam trausf'errdas .- a. do prat<~, 
Anão, município do S. Domlll,~0~0 111uni?1' 
para o morro da Solltt no m~;,;n "' no d!S' 
pio, o a cadeira mixta do .:_\nca~~~~ 0 ]Jatr·. 
tricto da cidade do Guanhaos,. P·de' 

•tÚU • ro do Cantagallo na mesma c 

c a· . o"uintes Art. 2. • Ficam transf'ertdas as s " · 
doiras: 

' diS· 
. l CwalloS, ·o I. Para o povoado H.racho l. os . ' ,. 

1 
do se:\ 

tricto do Rio Preto, a cadomt ,r ur'1
0 111ostnO 

masculino existente em S. PIO,. n 
districto, município do Paracatu. 

ren· · 1 Porto dos I\ n· li. Para o lorrar donomurnt o 
1 

eno 111 
dos, district~ do S. João J::~opoH~l·~a. d~ 10~ 
nicipio do Lavras, a carlotra llllfstricto d 
gar denominado - l\Iacha<l~),. d 
l'<wdõos, no mesmo mnuiclplO. 

. rural e 
Art. :J. · Fica convertida om cadS~~a ortt, 11~ 

transferida para o povoado dt~ .. 'Jstrict:.t 
·municipi? d? ~'araca~ú, a eaden itst:·icto d~ 
do soxo lommmo ox1ston~o no c ',

5
u1o Jl~~a 

Santo Antonio dtt Agua Frm, d_o t10•
1 

catl011 
11 nicipio : o convorti!la om nll~ '~ 'que !IC•_ 

. do lto.tir:o, <lístricto do Perdu~\do CtlP0 
transferida P<U'<t o logat' <lonontuh 
tingn, no mesmo districto. 

en1 co!l' Art. 4.· Rovogam-so as rlisposiçüeS 
trario. · 

1sOô· 
Sala t!ns commssGo:-;, l,o do ~oton~IJJ'~ ~.!~ri<t· 

-Pmto do l\Ioura.-Bel'Jial'rlo"' do 
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247 Tra!l~fero a cadeira do Anão, no mu-

1
Em tli.scu~são, em 2, esta redacção, sub-

mcipio de S. Domingos do Prata, mott1~a a votação, foi approvada, sendo 
para o .Morro da Sella, no mesmo o pro.J~c~o remettido ao Senado, sob n. 89 
município. por oíiiciO n. 114 dessa data. ' 

Uejeitatl•~ no Senatlo, em 8 de setembro, 
como consta da communicação feita por 
ofllcio n. 67 de 9 de setembro. 

ARCHIVADO. 

189Q. 2. . '18 Crea as seguintes cadeiras de instru- Do sr. Augusto Clmucntino. 

189G 

cção primaria: mixta-em Poções, • 
Sacco Redondo e Mimosos, no dis-tricto do Curvello; em Jaboticatu- Apresentado em2l de agosto, foi a imprimir-
bas e Barra de Santo Antonio, dis- se, tendo tido segunda leitura em 22. 
tricto do Ipiranga ; em Santo An-

.. tonio o Cachoeira, districto do Pi-lar; do sexo feminino em Pirapora, Em 1n·imeira tliscussão, em 8 :de setem-
sêde do districto de s'. Gonçalo, to- bro, submottido á votaçLto, foi approvado 
das no município do Curvello. e re1~ettido á commissão do instrucção 

publica. 

PENDE DE PARECEit PARA SEGUNDA DISCUSSÃO. 

249 Inclue no quadro dos empregados do Do sr. Uotldgncs 
Archivo Publico l\1inoiro o ser-

Clmves. 

vente dessa repartição. 

s. c.-3s . 

Apresentado em 27 de agos~o, foi a imprimir-
se, tendo tido segunda leitura, em 28. 

Em 1•rimeira tliscnssão, em 31, subn~otti;
do á votaçiio, foi approvado e remett1do <t 
commissão de petições. 

PENDE DE PARECER PAHA SEGUNDA DISCUSSÃO. 
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• , ontl·os. 1896 250,'cràa uma cadeira m ixta de instrn- no sr. I~uado .iUnr.a c 

cção primaria em S. Pedro do Je- . ,.

1

nír-
<JUitinhonhn, mnninipio do A<·ne-

1 
. " ·to roi n impg• 

suahy. Apresentado em 27 <o .r,o~ 'turll, c!l1 2 · I iie, tendo tido segunda 01 ' I 
I 
I 

1 

I 

DISCUSSÃO· PENDI<: DE PRIMIWL\. 

1896 . .'~51 :crêa uma cadeira míxta de instl'll- Do. sr. i'i~anoel da ~ih'a. I I cção primaria no logar <lenomiua- ·itnif' 
do «Barreiro», districto da cidado 

1 98 1 
't"·o:-;to foi :1 ill!R; i . rJn. Boa Vista do Tremedal. Apre~ontnr o om - < o '" 

1
· ·t 'n"t ent wv• • I 

1 

• I se, tendo ti<lo segunda 01 l ' 

DISCUSSÃO• PENDE Dg l'HillmiRA 

-c"' t'c-cscntnço ' 1896 252 Autoriza o Presidente do Estado a na counnissão ele rct•r · 
conceder um anuo de licença, com •Incrimcntos c. }»e tições. 
<notado dos Voncimontos, para t<-a- ,. ,w 
t:nnento do saude, ao tenente AI- foi a itnP

111 b~rto Brandão Viriato Catão, oíli- Apresentado em 20 do agost?t' '<t c!11 31. 
ctal do terceiro llatalhão da Bri- so tendo tido segunda lot ur, 
gada Polida!. ' ,tti· 

l 'J sullP~ dO ~ Etu IH•imcirn clisc~ussão, f11 ""'~·cmottlpat':l 
do á votação, J'oi approval 0 ~escutoU issO 
mesma commissão, quot o ri~~d~ parit 
segunda na mesma da a, 0 
obtitlo urgeucia. 
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252 Autoriza o Presidente d? Estado a Subm:ttidos á votação, foram approvados o 

conceder um anno do licença, com proJocto e a emenda, que voltaram á mos-
metade dos vencimentos, para tr::t- m::t commissão. 
tamento do saudo, ao tenente AI-
horto Brandão Viríato Gatão, oili-cial do terceiro batalhão da Bl'Í- Est::t, obtendo urgencia, o apresentou na 
gada Policial. mesma !Ü1Üt, redigido para t,orceira discus-

são, indo a imprimir-se o parecer. 

Eu• tcl'ceil"a, •liscnssão, a 8, submottido á 
votação, foi approva,do o remettido á com-
missão de redacção. 

Esta o apresentou na mesma data, com o pa-
recer pam rodacção final, «que entrou em 
discussão e foi approvado na mesma data,» 
em virtud.o da urgencia e d.a dispensa de 
impressão e interstício concod.id.as a reque-
rimento da commissão. 

Foi o projecto remettido com os respectivos 
documentos ao Senado sob n. 124 de 8 d.e 
setembro. 

Em 1,1 de setembro, foi devolvido pelo Se-
nado com a seguinte emenda; 

Emonll.a unicn, o.ITerécida o approvada pelo 
Senado ao projecto n. 252. 

Ao artigo unico-Supprimam-se ::tS pal::wras 
-ao tenente do terceiro batalhllü ela Bl'iga-
d<t Policial-Alberto Brandão Viriato Ca-
tão. 

Em d.iscussi'io, em 15, esta emend.a, foi ella 
upprovu,da, indo o projecto á comnüssão 
de reuaeçflo. 

Estêt apresentou, em lG, a seguinte redac-
eão Jinal, approvau:l m1- mes~na unta em 
virtude do urgonc1a concod1da pela Ca-
mara: 

f 
; 
i 
1.<· 

. I 

I 

I 
.. ~) . : ,' \ 

' 
~'·- ."',_ ,_,. 
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1896 252 Autor;,. o Prosidento do Estado a A omnmiseão do é0d~'''l do projoeto ~· • , ,,..0 do lors 0 2.o:Z, ooncodor um ann_o do licença, com soguinto rodaoçao n~., appN>vailil · metade dos vencrmentos, para tra- e é do parecer que SeJ, 

tamento do saude, no tenente AI- MinaS 
horto ilrandão Viriato Catao, olll- , . . d Estado do 
cial do terceiro batalhão da Bri- o Congresso Logrslativo 

0 gada Policial. Geraes docrota : 

doEs-, . d , Presidente no d& Arti "O unico. Frea o r· dor um an s ao 
tado autorizado a c01f00 voncimen%reito 
licença, com metade, tos "uiz de .. ro-
dr. Jose Fernandes 1o~ro~':\10 saud?' 
do Cataguazos, lltt~·a_ tra~~~~ contnttrro. vogadas as disposrçoos 0 

Ie 1896. , l setembro t tinO· Sala das comr~lissõ.es, I C> t\. 0 .~usto Clomon -Padre .Joao Pw. - 1 u, 
Duarte da Fonseca. 

J-.!. pOl' 
• .-o sob n. o ' l•'oi l'emctti«lo á saucç.t ~nl>ro. 

otiicio n. 170 do lG do so 0 

. IJ n. I-. d r ofiicio Conununicou-so ao Scna 0 po 
da mesma data. 

Saucciounllo 

DE LEr r-r. 192 DTE 18 rm ~nTimrmo 1890. 

18
"6 2~3.!, '"""'' " 

0 

• .. randa quo Para a eoln·nnça do hn- Do "· nn •• ;,.,. J""'l"•"'" • ' Posto do "I•ortação do touotnbo o ·r-" 
da banha so dõ a tora cot•rospou- ... , impr!Dl' 
do?to ao onvo!uoro quo tivormu Apl'o.<outado otn 20 do ago<i?, '':.• 'em 31. 
esses gcnoros. "'• tendo tido segunda lo> tm '

1 

tent· - I ()<lO so" dO l~ttt lH'httcil'a dismrssao, _olll f . · ·tppl'O\ ll uo 
hro, ~uhmottido ú votac;ao, ~~ .. t;nento,tl 
o romottido à cormniss:'lo elo OI ç. ,> 

· J·• Clll ~· o apresentou para soguiH " " I 
' 

•."\..__ 
, .. ·~~-. "!'~~!!!!!!. .~ú!'IISIII!t---



-
18()(3 

,,: 
-·.·-~-~---..... '3::'":' ·.'c'·, •. :··:·:"::~~~-- -...1 ti.' 

SOl 

TRANSUl\iPTO ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

---~--------------------------------1--------------------------------------· 

'>~3 l\ -.<J 1 1anda que para a cobranç:t do im- Em segmula cliscussão a 4, recebeu a se-

d
posto do exportação do toucinho e guinte emenda : · ' 

a banha se de a tara correspon-
dente ao envolucro que tiverem 
esses genoros. Ao art. l. · nccresconto-so : 

Paragmpho unico. O fumo torà a tara cor-
respondente aos materiaes empregados 
para o seu acondicionamento. 

Sala, das sessões, 4 do setembro de 1896.-Del-
fim Moreira.-J. Bueno Brandiio.-Carnoiro 
do Rezende.-W. Braz.-Riboiro Junqueira. 
-Simoiio Stylita. 

Em discusslio a emenda, conjunctamento com 
o projecto, submettidos á votaç\to, foram 
approvados e romottidas á mosma commis-
srro quo, obtendo urgoncia, o apresentou 
na ~nosma data, par:.t terceira discussão, 
com o seguinte parecer e rcdacção, quo 
foram a imprimir-se: 

A commissão do orçamento, a que foi pro-
sonfo o projccto n. 253, doste anno, appro-
vado com emenda em segunda discussão, 
ó do parecer quo seja o mesmo submottido 
á tercoil'a o approvado com a seguinte ro-
dacção, do accõrdo com o vencido : 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas-
Geraos decreta : 

Art. 1. • Ao toucinho e á banha para o paga-
monto do imposto de oxportac;iio so dará a 
tara correspondente ao onvolucro quo os 
contiver. 

l'aragmpho unico. O 1't!mo terá a tara cor-
respondente aos matcrwos empregados para 
o sou acondicionamento. 

Art. 2. · Revogam-se as disposições om con-. 
trario. 

Sub das commissõos, 4 do setembro de l?9(i. 
-.J. Bueno Brandiio.-Augusto Clemontmo. 
-Nunes Pinhoiro. 

11" 

I . I 

I 
. I 
. ! 
I 
. I 

i 
. /\ 

j 

·' 
\ 
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'l8üG 25:ll\Tantla quo para a cohrn.nr;n do im- l~m terc!eh·a cliscmssão, om 8, suhmottido 

posto do exportaiião do toucinho e á vot:liiilO, foi appr~vado o romottido à 
da banha so dó a tara correspon- comnlissão do redacçao, quo, obtendo l.ll'-
dento ao envolucro rrue tiverem goncia, o apresentou com a mesma roda.-

. ossos goncros. cr·ão como Jlnal, nesta data. 
> I 

I~nt discussão a rc!clac!ção nesse; tnestnn 
din em virtude da dispensa do llllprossão 
o in'torsticio concedida pela casa, SUlHnot-
tida á votação, foi approvada, sondo o pro-
jecto romottido ao Sonatlo sob n. 97, Pül' 
otllcio n. 12·1 dessa data. 

l•'oi rmncUiclo 1i sancção pelo Seunclo, 
soh n. Dfl em lG de setembro, segundo à. 
communi'cnção feita por lll[Uolla Camara 
om oHicio n. SG dossa data. 

Snncciounclo 
1

·.' .' I.BI N. 208 DJo: J() Dll srmmrmo Dl~ 1896. 

1896 254 Crõa_ uma. cat!oira mixta do instru- Do sr. Jm·ennl I•eunn e ontrcts. 
CÇ<\O prunant no logar tionomina-
tio- S. Christovam- tiistricto do , . . 
D?res tio Turvo, rnunicipio do Alto Aprosontarlo em :20 do agosto, ~01 a llnpt•i-
Rw Doco. mir-so, tendo tido sogunda lottura ont 31 • 

PENDE DB PR!MBIItA DISCUSSÃO, 

18üG 255 Autoriza ~ l't•ositlonto tio Estado a no st•, Sousa l'lloreira e outros. 
suJJVonewnar com dois contos do 
ro~s annu.aes, pela vorh:t-instru- Apresentado om :n de :1p;osto, foi a impt•imir-
c9ao publica- o Extcr•nato Muni- so tondo tido SO"\llHla loiturn em I.o do ctpal tio P·•r;, ' ' · ·· "' 

" ..... setembro. 

PimDB llJ-1 l'ltD!EmA DISCUSSÃO 
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256 Autor!z.a o Presidente. do Esta <.lo a Do :-;r. Ji~m.·uartles tlc l•'aria. 
aux1har· com a quantt!t de 0:000$, 
a fundação <.lo um instituto orplta-
Hologico na cidade de Piumhy. Ap.resentado e~n 31 de agosto, foi a imprimir-

se, tençlo ttdo segunda leitum em 1 · de· 
setembro. 

PENDE DE PRIMEIRA DISCUSSÃO. 

l8üG ')~ I -D7 Urün as sog·uiutes cadeiras mixt<\S tle :no sr. nerna•·cles tlc ~··aria c ouü·os. 
i instrncçftO primaria: ua :~lclóa do 

S. Similo o JJO Ioga r dcn~rnt~mdo - Apresentado _em :n de agosto, J'oi a imprimir'· 
Bocca da ,\l:ttta - no <.ltstriCto de so, tendo tido segunda leitura om I o de se-
Toco~; Ho Pouso Alcgl'o e 110 llaino temln·o. 
do Scrt•adinho, disteicto <.la cidade 
d:t Fot'Uliga, todas no município pgND:~ DE l'RIMElltA DISCUSSÃO 

da Formiga. 

~8\JG 258 Crõa J.uas cadeiras mixtas- uma no Do s•·· .Tmlttnhn ()alixto. 
lofl':tr denominado-Villn da Fama-
di~tricto da cidaue do Alfenas, e outra no lorrar denominado-Santo Apresentado om 1. • do setembro, foi a itúpri-· 
Antonio do "'nem Jardim-districto mir-so, tendo tido segunda leitura em 2. 
da cidade do ·Tros Pontas. 

PENDE DE I'H.IM:EIHA DISCUSSÃO. 

l80G 25U Autoriza 
0 

governo a codor á c:una~a Do sr. :ntunll'"cnitlo c outros. 
municipnl do lUo Novo o predw , . . onde runccionou a cadca daquella Apt'e.se~ltado em 1. · ~o setembro, io~ a nn-
citludo. p:·rmn·-se, tendo tldo segunda lottura no. 

cha 2. 
J~ut 1trirncit·a cliscussão. em 0, submottido. 

á votação, foi approva1lo e remottido á . 
commissão de petições. 

PENDE DE l'ARECElt l'ARA SEGUNDA I ISCUSSÃO~ 
Oi 
I 

I 
I 

, 
- . 

. 

. 

I 
I 
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----~----------------------------------------
1896 260 Autoriza o governo a iunovar o con- Du conmlj""ão tlc obras Jmblicas· 

tracto feito com o dr. Josó Ale-
xandre de Moura Costa, concessio- · se,.undv. 
nario da E. F. Vicinai do Barroso ao Constituído por uma emendad ~~~05 [oi se-
Pomba e com a «Empresa de Me- discussão ao pro,J~cto n. l41J. , 0 e Je pare_-
lhoramentos do Brasil» Bocia na parado desse Jll'OJecto om vu tud Jtado para 
exploração, medeante o' seguinte: cerda com missão supra e aprssor setembrO, 

I 

a) Suppressão das clausulas de co- terceira di,cussão, om I ' 0 onda que 
Ionização tornando a estrada ao com o seguinte parecer e em ' 
rogimen commum. foram a imprimir-se: b) Augmento do capital garantido a 
40:000$000. 

c) Prolongamento da estrada ao Mar , ECTO N •. !40 
de Hespanha, dispensada neste O PARECER SOlJIW A EMI~~DA AO lltOJ 
privilegio e garantia. DE 18()5 

. . ação-fel'-A cornmissão de obras publicas, Vlnonda ao 
roa, etc., ú quo foi devolvida. ~: câ innova-
projecto n. l4ü, do l8D5, rolativ.t ca ital ga-
ção do contracto e augmento de ]J~: 
rantido a E. P. de Barroso ao Pom 

· ta ell1 VIS Considerando que ossa E. F .. tem á rode tht 
ligar a rodo da O cisto do . .Mn~as oderà sel' 
Leopoldina,quando essa hgaçao P,tação do 
feita facilmente li"ando-sc a es, cidade 
Bomflm, na E. F. Alto Rio D_occ, ~~onvení
do I~omha o quo, por-tanto, r.wo ~~a <lo unra 
enc1a om augmeniar-so os iavoros cujo J\!11 
estrada concurronto a outr:as 0 trhl' · 
principal não ó puramonte mdus ' ' 

to para Considerando quo o sou prolongamonligar-so 
a cidade . do Mar do HcRyanJ.w, n •'mpr~sa 
com a VHt-fonca concedida a « E proJU" 
do Molhoramontos do Brasil » vcmla E. F. 
dicar n .uma das socçfios tia red.~ l ublllet· 
I~oopoltl~na; ó do paroc.or quo. S?J\ s coJil a 
t1do a discussão o sogumto pryJoC 0 • 
Oinonda, quo om seguida oflorcce · 

P!WJEC1'0 N. 260 

lo Congresso Legislativo do Est;ttlo do 
Gornos doorota : 

:Minns 

L 
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260 Autoriza o governo a innovar o con- Art. I.· Fica o governo autorizado a inno-
tracto feito com o dr. .José Ale- var o contructo feito com o dr. José Ale-
xandre do Moura Costa, concessio- xandro de Moura Costa, concosswnario da 
nario da E. F. Vicinal do Barroso E. F. Viccinal do Barroso ao Pomba o com 
ao Pomba o com a «Empresa de a« .Empresa do Melhoramentos do Brasil», 
Melhoramentos do Brasil», socia na soCia na exploração, mediante o seguinte : 
exploração, medoante o seguinte: 

a) Suppressão das clausulas do colo- _ nização tornando a estrada ao re- a) Supprossao das clausulas de colonizaçã.o 
gimen ~onunum, . tornantlo a estrada ao regimen commum. ' 

b) Augmento do capital garantido a 
40:000.$000. . . c) Prolongamento da estrada ao Mar b) Augmento do capital garantido a 40:000$, 
de Hespanha, disp~nsada neste o 
privilegio o garant1a. 

s c. -3') 

c) Prolongamento da estrada do Mar de Hes-
panlm, dispensada noste o privilegio e 
garantia. 

Art. 2. · Revogam-se as disposições em con-
trario. 

Ao art. I.· Supprimam-se as lettras - b 
e c. 

Sala das commissões, 1.0 de setembro de 
1896.-E. Ottoni.-Tavares de Mollo.-Silva 
Fortes (com rostricção). 

Em te1•ceira cliscnssãQ, om 3 de setem-
bro, recebeu mais a seguinte 

ÉMENDA N. 2 

Modifique-se : Prolongamento da cidade do 
Pomb<t ou ponto mais conve~iente at.é 
Mar de Hospanha, ou ponto nuus c?n_ven:-
onto dispensados neste caso o pnv1legw 
0 ga~·antitt de juros. 

Sala das sossõos, 3 do setembro do 1896. -
Silva Fortes. 
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· ·tadas as 260 Autoriza o governo a innovar o con- Suhmottidas á votação, foram l'CJPOI~ojocto o 
tracto feito com o dt·. Jose A!c- omond~,s, ~ondo qPP_!'OVado. o,· •ãO qu~ o 
xandrc, de Moura, Costa, conccss10- remottrdo a comm1ssao do 1 od,tcç ·ed·tcÇ<to, 
nario da E. P. Vicinal do Barroso apresentou em 4 com a mesm~. 1 na' nteS-
ao Pomba c com a <<Empresa do como 1lnal, a qual !'oi approva ~h e diS-
Melhormnontos do Drasil», socia na ma data,. om V!r~ude. do urg~n c~ncedida 
exploração modeanto o seguinte : pensa do mtorsticw o unpress,w. do 

a) Supprossã~ das clausulas do colo- a requerimento do sr. Raul Pem · 
nização, tornando a estrada ao re- Scumlo, sob 
gimen commum. Foi o tn•ojccto rmnctticlo ao •. ·na data, 

b) Augmonto do capital gurnntiuo a n. 94, por olli~io n .. llü u~ssa m.es~s'sn. Cn.-
40:000$000, sendo remettJdo a sancçao por ro con-

e) Prolongamento da estrada no 1\Iar maru sob n. 93, em 15 do. seteml~m'cio Jt. 
de Hespanha, uispensada neste o formo a communicação folta em 
privilegio e garantia. 84 de 15 do setembro. 

Saucciouaclo 

LEI N. 100 DI~ 15 DI<J SJ·]Tm\UlRO Dg l80G. 

1806 261 Autoriza o governo do Estado n. con- no sr. Simcão S1.;rlitn c outros. tractar com quem maiores van-
tagens oiTerecer u construcção do . . 't itnPri~ 
uma estrada do !'erro do bitola do Apresentado om 2 do setembro, .f01 'cut :;. 
60 centimotros, quo, partindo da mir-se, tendo tido segunda l01tura cidade do Pouso Alegro o passan- · 
uo pelas cidades .do Cambuhy, Ja- ... IlJlnet-
g!l~ry ? .santa R;ta da Extrema, Em lll'ilneh•a tliscussiio, em <>,. s~ettidO 
va ~ts tllVlsas ~lo hstado, no ponto tido à votação, foi approva~o e 101 ma1s convemonte, no município á commissão do obras publicas. do Bragança, concedendo aos con-
tratantes uivorsos favores o obri- s\.0· 
gando-os aos onus constantes do PENDI~ 1m PAn.gcrm. l'AitA sEGUNDA DJscus.' leis e de contractos congoneros. 

1806 262 Abre desde .iá ao Presidente do Es- l>a counnissão ele orc:amcnto. 
tatlo .os ~egu,int.os cretlito~ supple- · .. , iinpri· 
mcnt~trgs, n,t unportanOJa de .... Apresentado orn :l <lo sctomhro,, 1or ,t 

0111 

,1, l7:74G$N~8 ao n. XV do§ l.· art. mir-so, tendo tido segunda lortura 2. · da lo r n. 147 de 22 do julho do 1 not-
~8~5,_)o.9na impor-t.ancin do ..••.•• •~nt 1,t·hncit·a discussão, em 5, su~Itido ·J~~=4-~:nN80 ao. n. ?\.VII! § l. · o ar- tido á votação, foi approvatlo o ro!ll to11dO 
t>go da mesma lm, à commiss1io do orçamento, ![no, 0~, na 

urgoncia, o apresentou para sognn ' 
mesma data. 
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262 Abre desde já !ao Presidente do Es- Em segunda tlistmssão, em U, suhmcttido 

tado os seguintes creditas supplc- á votaçtto, foi approvado o remottido á 
montares: m1 importancia de-..... mesnm commissão, quo, obtcmlo urgenoia, 
17:7,103288 ao n. XV do § 1.· art. o apresentou para terceir<~ na mesma <lata. 
2. · da lei n. 147 de 22 do julllo de 

. l I I 

18%, o na importancia do .•.•.. 
5~12:421$280 ao n. XVIII § l. · c ar-tigo da mosrna loi. Ent terceira tliscnssão, em 11, sulnnettido á votaçlio, foi approvado o remettido á 

conunissão de rodacc;ão, que, obtendo ur-
goncia, o apresentou na. mesma data com 
parecer pttra redacçilo final, sendo dispen-
sados o mtorsticio e a impressão, a reque-
rimento uo sr. Bueno Brandão, a!im de ser 
discutida o votada immelliatamento. 

Em tliscussão a rodacção apresentada, suh-
mot.tida á votação, foi a.pprovada, sendo o 
pr~Jecto romottido ao Senado, sob n. J01, 
por oíllcio n. 132, de 11 do setembro. 

}'oi l'emetthlo á Sttncc;ão tlelo Senatlo, 
sob n. 97, om lG de setembro, conforme a 
communicação feita em oíllcio n. 86 dessa 
data. 

Snnccionado 

LEI N. 209 DE 10 DE SETE!IITIRO DE 1896. 

l8()(). 9()'J c . . d . ". - "'t l't t 
. rucçao pr1marut para o soxo mas-

1 

.... · . roa as sogmntes cadC!ras c u1- Do sr . ....,uneao ~ ·Y 1 a e ou t•os. 
1 st - · · 

culino : umn. no logn.r denomina-do-Pouso Alcgro-tlistricto d1~ ci- Apresentado em ? de setembro,, foi a impri-
1 dado do Jnguary; ou trtt no 1on·ar mir-sc ton<lo t1d0 sogundtt le1tura em 8. 
I uononünado -Palmeiras ; - outra ' 

I no logar denominado - Salto de Baixo-e outrn. 110 log,\1' dcnomi- PENDE DE PRI!IICIRA DISCUSSÃO. 

I natlo-Ccmitorio-districto de San 
ta Rita dtt Extromtt, to<las do mu-
nicípio do Jaguary. 
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264 Autorisa o governo n. concod.cr ao sr. Du conunissão tlc couuucl'cio, hulustl·ins 
Honorio Estoves do Sacramento, c artes. 
ou á companhia por ollo organi-
!la, privilegio por trinta annos, 
par~ o estabelecimento, na nova Apresentado em 9 <lo setembro, foi a impri-
capltal d.e Minas, do um regula- mir-se, tendo tido segunda leitura em 10. 
dor- Electro-chronometro -, sem 
onus para o Estado. 

Ent }lrilncirn tliscnssão, em 14, submet-
tido á votação, foi approvado o remettido 
á mesma commissão, quo o apresentou 
para segunda om 15, indo a imprimir-se. 

PENDE DE SEGUNDA DISCUSSÃO, 

1896 265 Converto om mixta a cadeira do ins,.. Do st·. 'l'hcollhilo lllnr•lncs c outros. 
truoçlto primaria do sexo femini-
no no districto de nuritys, mu-
nicípio de Sette Lagoas, Apresentado om 9 do setembro, foi a impri-

mir-se, tendo tido segunda leitura em 10. 

Etu prhucirn tliscnssão, em 12, submet-
tido á votação, foi approvatlo o romottido 
á oommissão de instrucção publica. 

PENDE DE PAimCEit !'ARA SEGUNDA DISCUSSÃO~ 

1896 2GG Croa as seguintes cadeiras mixtas do Do sr. 'l'llcoilhilo lUnrqucs c outros. 
instrucçuo primaria : urna no logar 
denominado - Moirollos- o outra 
nO 1ogar- Limas - districto da Apresentado em IJ do setembro, foi a impri-
oidade do Pará. rnir-so, tendo tido segunda loitura em lO. 

Pt:NDE DE PIUMBIRA DISCUSSÃO. 
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1896 

1800 

1806 

267 Declara nullo o acto da camara mu-Da commissiio (lc camtu·as umnici}mcs. 
nicipal da Christina pelo qual con-
tratou com o cidadão coronel João 
Silvio do l\loura Rangel o concerto Apresentado em lO do setembro, foi a impri-
de uma rua do districto do Carmo mir-se, tendo tido segunda leitura em 11. 
do Rio Vordo, em a data do 1: do 
,ju1llo de 1896. 

Ent 1,rilneira discussão, em 1'1, submet-
tido à votação, foi approvado o romet-
tido a commissão do camaras municipaos, 
tendo feito declaração de voto o sr. Car-
neiro do Rezende. 

Em Iõ tle setembro, foi apresentado com 
parecer para segunda discussão, indo a im-
priní:ir-se. 

PENDE DE SEGUNDA DISCUSSÃO 

268 Croa uma...,oadoira do instrucção pri- Do sr. Augusto Clcmcutiuo c ontl·os. 
marin dÔ soxo masculino no bair-
ro da Igreja Grande e converto. em . 
cadeira do sexo feminino a miXta Apresentado em 12 do setembro, foi a im-
existente no mesmo bairro o Se- primir-se, tondo tido segunda leitura 
nhora do O', ambas no districto em 14. 
do Sabará. 

PENDE DE PRIMEIRA DISCUSSÃO. 

2Gü Crea uma cadoim do sexo feminino no SI'• l'tlanoel Ah'cs c outros, 

I no districto do Santo Antonio da 
Columna, münicipio do Poç~tnha, o . . . . . 
uma rural do sexo masculmo no Apresentado em 1,1 de sotomlJro, fo1 a nnprt-
povoado do s .. Josó tlos Coimbras, mir-so, tendo tido segunda leitura em 15. 
districto do Arassuahy. 

PENDE DE PRIMEIRA DISCUSSÃO. 
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1896 270 Annulla os actos o resoluções appro- J)n, couunissão ele canmrm• ntuuici1,acs 
vados pela camara municipal de ' 
Baependy sob a presidencia do dr . 
. Jose Serrano Moreira da Silva. Apresentado om 14 do sotomhro, foram· dis-

pensadas a impressão o segunda leitura 
para ser incluido na ordem do dia se-
guinte, conformo o roquorimonto do sr 
S<tbino Barroso Junior. • 

I~nt t)rintcira discussão, om 15, o sr. João 
Pio requereu quo fosso a discussão adiada 
por 24 horas. 

Em cliscnssã? esse l'c~uerinteuto, foi oll:1. 
encerradtt, úcando admda a votação, por 
falta uo numero. 

Submcttido a votação em 10, foi rejeitado 0 
roq uorimon to. 

PB:'-!DE Dg PRDmiRA. DISCUSSÃO. 

1896 271 Croa uma cadeira mixta de instruo- Do sr. Nunes I~inlteiro c outros. 
ção primaria na povoação do San-
to Antonio do llicuiba, districto 
de Santo Antonio do 1\Iatipoõ, mu- Apr~sentado em I:! do setembro,_ foi a impri-
nicipio do A!Jro Campo. nnr-so, tendo tLdo segunda lmturn. om 15. 

PENDE DI~ PHDIEIItA DISCUSSÃO. ______ ,:;;; 
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--1 
1895 9 Autoriza o Presidente do Estado a Do sr • .João I•io e ontro19 • 

1895 

dar, como auxilio, para a recon-
strucção de um predio no collegio 
das irmãs de caridade, em Ma- Romettido a sancção pelo Senado sob n. 73 
rianna, a quantia de 5:000$000 em em 30 de julho. ' ' 
uma só prestação. 

Snnceiom:ulo 

LEI N. 154 DE 5 I>E AGOSTO DE 1806. 

lO Autoriza o «overno do Estado a au- Do sr. I•into tle lUotn·n. 
xiliar a A~ademia do Commercio 
de Juiz de Fora com a quantia de .. 
40:000~000 para continuação das R~Jettado no Senado, em sessão de 30 de 
obras do r~spectivo editicio, appli- ,JU~ll~o, segundo a communicação feita por 
cantlo deste modo a subvenção quo oiltclO n. 8, da mesma data. 
no orçamento do 1804 foi destina-
da á e.->coltt agrícola da referida 
cidade; o eleva a 20 o numero de ARCl!IVADo 
alumnos quo o governo poderá 
mandar admittir gratuitamente nos 
cursos da mencionada academia. 

1895 14 Crôa na Som·otaria do Interior mais no sr. l~rancisco U1•ossnne e outros. 
uma secção dostin:ula especial-
mente ao serviço do instrucção 
publica, determinando o pessoal Archivado no Senado, em sessão de l de 
quo devo compol-:t o como devem .i ulho, segumlo a conununicação foi ta, nos-
soe preenchidos os respectivos lo~ t11 data, por o!Ilcio n. lO. 
mwos, 

C. S.-10 

' ,· 

('/ 
' ( ' 
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1895 37 Declara livre de imposto, pelo prazo no IH'. I•'randsco nressnne e outros. 
do cinco annos, a exportação das 

.. 

aguas mineraos do Cambuquira, 
Aguas Virtuosas do ·caxambú, São Devolvido pelo Senado, om 18 do julho de 
Lourenço e de quaosquer outras l8DG, por oJlicio n. 18, acompanhado de 
fQntos existentes no Estado uma omelHla, foi esta apresentada em 20. 

indo a imprimir-se . 

I~m discussão, em 2~l, suhmcttida à vota-
ção, foi apprCJvada o romotti,]a com o pro-
jeeto a commissão de rodacçlo, que a apro-
'sentou redigida do conformidade com a 
decisão do Senado, em 5. 

Etu tlistmssão, em G, a requerimento do 
sr. I'into do :\loura, Yoltou á mosnm com-
missão, que a apresentou em 8 com o se-
guinte p:u·oeer· o redac(,'ãO: 

A commissão do rodacção do leis, a quo foi 
presente o projocto n. 37, . do anno pas-
sado, ó do parecer quo s~)a approvada a. 
?oguinto re<htcção: 

O Congresso Legislativo dÓ Estado do Minas 
Geraes decreta : 

Art. I.· E' declarada livro ·do imposto, polo 
prazo do cinco annos, a exportação das 
aguas minoraos do Camlmquira, do Aguus 
Virtuosas do Lumhary, Caxamhú, S. Lou-
renço o outras quaosquor fontes existen-
tes no Estado. 

Art. ~!. · Rovogam-so as disposições om con-
trario. 

Sala das commissõos, H do agosto do 18üG. 
- Pinto de Moura.- Bornanlos do Paria •. 

J~u• discussão a rcdncção 1inni om 10, 
~nbmottid:t á votação, foi approva1la, son-do romoitido o projccto á sancção, soh 
n. 27, por otlicio n. 128, do 12 do agosto. 

Communieou·sc ao Senado, na mesma data,. 
por ollicio 11. !J:~. 

Snn(~t·ionatlo 

r.m N. lGO DE Hl DI•: AGOSTO IH: 189(\. 
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39 Estabelece que o exercício simulta- Do s•·· Sabino narroso .Junior. 
neo do serviÇos publicas federaos, · 
ostaduaos e municipaos, compre-
hendidos pot' sua natureza no dos- l~qjeitado pelo Senado, em sessão de 28 de 
omponho da mesma funcção do .Julho de 1890, segundo a communicação 
ordem profissional, scientiJica ou feita nestú. data, por o1Iicio n. 27. 
technica, não se devo consideral' 
como accumulação de cargos diifo-
rcntes para applicação do Jinal do§ ARCHIVADo. 
29 do art.3. 0 da constituição; o que, 
em materia do ordem puramente 
proflssionaCscientilica ?U technic~, 
que não envolva autorrdade adnu-
nistrativa, judiciaria ou politica, 
não dovem ser considerados in-
compatíveis os cargos estaduaes, 
fedoraes ou municipaes. 

40 Altera a lei n. 30 de lô de julho do Do SI'. Desielerio ele !Uello e outros. 
1892, quo trata ~la organ!zação po- · 
licial. 

., 

Em 2ii ele julho ele 1896, foi devolvido 
pelo Senado por oillcio n. 22, acompanhado 
das seguintes emendas : 

Ao art. l. · Substitua-se pelo seguinte : 

Artigo. Dividir-se-lia o territorio do Estado 
para administração policial em oito cir-
cumscripções policiaos, que subdivir-se-hão 
em municípios e districtos, nos termos do 
art. l. · da lei n. 30 de lG do julho de 189:~. 

Paragrapho unico. O governo fará a tlivisãQ, 
~ attendendo à contiguidade dos municípios, 
á. ~xtonsão do territorio, populaç~o o .fa-
cl.hdade do communicações, o designam a 
scdo do catla circumscripção. 
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1895 40 Altera a lei 11. 30, de 16 de julho de Arti.,.o. Haverá om cada circumscripção mE. 

. 18~2, quo trata da organização po- delegado auxiliar do Chefe do Policia, mn 
hctal. escrivão o dous agentes do segurança. 

2 .. a 

Ao art. 2. · Accroscente-se « in-fino » - « 0 
os escrivães o agentes pelos delogauos m.t-
xiliares. » 

3 ... 

Ao art. 3. · Os delegados auxiliares, seus es-
crivães e agentes terão os vencimentos 
marcados na tabolla annoxa. 

§ I.· Os vencimentos serão uivitliuos em 
oruonado o gratillcação, na forma lla legis-
lação em vigor. 

§ 2.· Abonar-so-ha ao dolegauo o escrivão, 
quando sahirom da sede ua circumscripção 
om desempenho de suas attribuiçiJos, uma. 
diaria não oxcouonto do 20$000. 

4,a 

Ao art. 4. · Supprima-so. 

5." 

Ao art. 5. · Substitua-se pelo seguinte : 

Artigo. Os dolcgallos auxiliares serão sub~ 
stituidos : 

I. Por pessoa idonoa nomeada pelo Chofo do 
Policia, obsorvach quanto for possível a. 
disposição do art. 2. · nos casos de intorru-
pção do exorcicio por mais do trinta dias. 

r 

I 
I 

r 

J 

J 
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40 Altera a lei n. 30, do lô dejulho de li. Nos uemais casos, pelo delegado do nm-
1892, que trata da organização po- nicipio em que estiver a sede da circum-
licial. scripçtio. 

.• 

Paragrapho unico. Para a substituição do 
escrivão, nomeará o delegado auxiliar pes-
soa idonea. 

o.a 

Ao art. 6. · e _.paragrapho unico. Suppri-
mam-se. 

7.a 

Ao art. 7.· Supprima-so. 

s.a .. 

Ao art. 8. · e paragrapho unico. Suppri-
mam-se. 

\),:t 

Ao art. 9. • Substitua-se pelo seguinte : 

Artigo. Fica o governo autoriz'LdO a abrir 
credito s:.lpplemontar á vorbt\ n. 12 do§ l.0 

do art. 2. · da lei n. 1,17, do 23 de julho de 
1895, necossario para a execução desta lei, 
que começará a vigorar na tbta da publica-
ção do respectivo regulamento. 

lO.a 

Accrescento-se : 
Artigo. São applicn.vois aos delogn;dos ~uxi

liares, escrivães e n,::~e!1tes, as dtSJ?OSJç~es 
dos arts. 18 a 26 da let n. 3Q, d~ l6 do Ju-
lho do 1802, salvo quanto t\ ftconça aos 
dole.,.ados que somente podera ser conce-
dida" pelo' presidente do Estado. · 

f• 
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'I895 40 Altera o lei n. 30, do lG de julho do Artigo. São ogua.lmonto applicavois aos dole-

1802, que trata da organização po- gados auxiliares as disposições dos arts. 
licial. :.lG a 40 da. citada lei n. :lO, relativas ao 

Chefo do Policia. 

Artigo. Os delegados auxiliares, escrivães e 
agentes serão conservados emquanto ser-
virem bem e parecer conveniente à ~mcto
ridade que os tiver nomeado. 

Artigo. O delegado auxiliar residirá na.sCde 
da circum;>cripção, mas poderá passar-se 
temporar·iamente, por ordem do Cheft: do 
Policia, para qualquer dos municípios onde 
soja necossnrta a sua presença. 

Artigo. Competo ao dologado auxiliar na 
séde da circumscripção ou no município 
ondo se achar : 

I. Exercer as attribuições conferirias ao 
Chofo de Policia pela lei n. 30, de 16 do ju-
lho do I8U2, excepto as dos arts. 44, n. 14, 
18, lU o 58; 

II: Substituir o Chofe do Policia, segundo a 
ordem quo fôr ostabolocirla om regula- . 
monto; 

IH. Propór ao Chofo do Policia pessoa idonea 
para os logat·es do delegados, subdelega-
dos do policia, supplentos e respectiva 
exoneração. 

IV. Nomear o demittit· livremente sous escri-
vães e agentes. 

V. Nomear carcereiros sob proposta do do-
legado do município. 

Artigo. Os escrivães o agentes oxorcorão as 
nttrihuiçõos conferidas polu loi n. 30 citada 
a empregados do ogual denominação. 

..j· 
-~ 
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1895 · 40 Altera a lei n. ~30, do lG do julho de 

1892, quo trata da organir.n~,:ão po-
licial. · 

ANDAMENTO E OBSEB.V AÇOES 

ll." 

TAllELLA 

~Substitua-se ~~la Roguinto : 

I Delegado aux!lu:n· •......••..•... 

!Escrivão ....................... . 

Agont.o •..•..•.....•.•••.•.•• 

G:OOO.OOO 

2:·100))00 

1:200,S000 

Ai'resent<vl:d estas emendas em :~H, l'ol'Um a 
i mpt·iw ir- ,·.c. 

Em discussão, em 4 de agosto, submotti-
das it votação, foram appro_vadas as d0 
ns. G, 8 e 9 o rejeitadas as demais, fazendo 
o sr .. Jorro Pio decl<u·a<;ão de voto quanto 
á de n. 7. 

Blcmetticlo de novo o projocto com as 
emendas ao Senado, em 5, por ollicio n. 
85, foi por este devolvido á Camara em 
7, por ot!iCio n. :35, tendo s.itlo alli ratiü-
cada a decisrro anteriOr. 

Em discussão, em lO, submettidas á vota-
\il'LO, foram unanimemente rqjeitatlas estas 
emendas, sondo romettido o projecto á 
connnissrro de redar.çfio, que o apresentou 
em 31, com o seguinte parecer e rodac<;ito 
Hnal. 

A commissão do red<tcçrro do lei!', ú que l'oi 
presente o projocto n. 40, do l8ü5,o emen-
das respectivas, vindas do Senado, ô do pa-
recer quo seja nppt'O\-ada a seguinte t•edtt-
cçno 1lnul dada ao mesmo. 

O Congresso Legislativo uo Estado ele Mina:> 
Geraes decreta : 

! 



~r~ i 

1. ·. 

' ~ . ' ~ -

I ' 
I I 
r 

'· •· 
1 

... 

'.; ~ 

320 

TRANSUMPTO ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

-------------
1895 40 Altera a lei n. 30, de 16 de julho do Art. 1. · Fica creado o cargo do do legado 

1.8~2, quo trata da organização po- auxiliar do Chefe do Policia com as soguin-
hC1al. tos funcçõos : 

a) Substituir o Chefe de Policia em suas fal-
tas ou impedimentos. 

b) Auxiliar o Chefe do Policia no oxorcicio 
do suas funcções e roprosontal-o, exercen-
do todas as attribuições quando por el!o 
commissionado na capital ou no Estado. 

Art. 2. · O delegado auxiliar sel'á nomeado 
polo Prosidonto do E:-;tado, dentre os dou-
tores ou bacharois formados em qualquOP 
das Faculdades do Direito da Ropublica, 
que tenham polo mono~ ';1111 a~no do pra-
tica de foro ou do admnustraçao. 

Art. :1. · O delegado auxiliar to r á os Yonci-
montos do seis contos do róis (G:000$000) 
annuaos. 

Art. 4.· A croaçflo do cargo do delegado au-
xiliar nfio importa a supprossfio do dele-
gado da capital, quo, doutro do município 
exorcorá suas attrilmiçõos actuaos. ' 

Art. 5.· O delegado auxiliar, por motivo Llo 
molostias ou liconça, sorú. ~uhstituido por 
pessoa quo tenha os r:_oq~usttr~s do art.. :2.·, 
competindo a nomoar;ao mtorma :to Choro 
do Policia. 

Art. G.· O Chefe do Policht poderá, quantlo 
,julg:u· conveniente, nomear dclogados os-
peciaes. 

Art. 7. · Fica o governo autorizado a abrir 
credito supplomontar :'t verba 11. t~ do § 1.· 
do art. 2.· tia lei n. 1·17, do 2:l elo julho do 
1805, nooc:ssm·io para a o:-tecuçfio do,.;t<t lei, 
CJUO começará n vigomr da data da pulJli-
caçfio tio respectivo regulamento. 

\ ~: ; 
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1895 40 Altera a lei n. 30, de 16 de iulllo de Art. 8. · Revogam-se as disposições em con-

1892, quo trata da organizaçrio po- trario. 
lici~l. 

En1 cliscnssão a redacção final, em 2 d.e 
setembro, submettida á votação, foi appro-
vada, sendo remettido o proj ecto á san-
cção, em 3, por o1Iicio n. 147. 

Communicou-se ao Senado na mesma data, 
por oilicio n. 117 • 

SunccioiHltlo 

LEI N. 175 DE 4 DE SETEMBRO DE 1~96. 

1895 43 Transfere para o logar denominado- ))o sr. Cal"limlo l'into e outros. 
João Congo-districto do Jabotica- · 
tubas, município de Santa Luzia 
do Rio das Velhas, a cadeira m~x- Apretontado para _seg~nda. di.scussão em lO 
ta do Bamburral do mesmo dts- de setem]Jro, 1'01 a unprm1a·-se. 
tricto. ' 

Em scgnmlu cliscussiio, em 12, foi o1Tero-
cida a seguinte emonlta : 

Paragrapllo. Fica croada uma cadeira de 
instrucçtto primaria elementar mixta na 
estaçtto de S. Francisco, districto da cidade 
do Abuotllé. 

Sala das sessões, 12 de julho de 1896. -
Severiano de Rezende. 

I~m cliscussão esta emenda, conjunctamento 
com o projecto, foi retirada por seu autor. 

Submetticlo o prqjecto á votação, foi rejei-
tado. 

A.ItCIIIVOU-SE. 

( 
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181)5 

1805' 
I 

I 
I 

I 

I 
I 
l-
I 
I 
I 

I 
i 
I 

50 AutoÍ·isa o Presidente do Estado a no :-;1•• \\'mu~cslau nraz •~ onti·os. 
nomear uma commissão tio tros 
membros pam, no prazo maximo , 
d~ um anno, oll'orocor iL considera- J~:n Negnncln distmssão, por artig.os, Olll 
çao_llo Congl'osso um projocto do :20 do junho de l8Dii, foram oll'erocJdas ao 
cod1go do processo civil o crimi- artigo 1. · a~ so:,uintes emendas: 
r~a1,podendo despender ntô á quan-
tia de 12:000$000 com o execução 1." 
desta lei. 

QJ}(lo ~o diz- uma commissão do tr!'ls ~nem
bros, diga-se: um advogado o .JU!'Iscon-
:mlto do nota. 

2.n. 

owlo se diz- no prazo maximo <lo um anno, 
diga-::;o : no prazo maximo do tlous :umos. 

Sala das sos~Oos, ::o do junho do 18UG.- Ca-
millo Soare:>, tillto. 

Na mesma data,l'oi oll'orocid~ pelo sr. Sabino 
Banoso .Junim· um ro<pwrnnonto pa_ra que 
voltasse o projocto á commissiio do JUst.Içu. 
civil o criminal, o qual, sondo submottldo 
á votação, J'oi rqjoitado. 

Em discussão o art. 1. 0 , ?onjuJ_Jctamon!e cop~ 
as emendas, suhmettJdas :_L ':otaçao, 1or 
aquollo rejeitado, llcat~do pr~.Jmhcadas estas 

.o bom assim os domms art1gos. 

ARCIIIVOU-SI~, 

5:J,Autorisa. o Presidente do Estado a na (~onunissiío ele I'CJll'cscniaçõcs, rt•quc-
suhvencionar annualmento o in- ritncntos (' J,ctiçõcs. 
stituto municipal do Fructl~l com 
a <!Ua.ntia do 5:000.3000 do accordo nemettido J»elo Semulo 1i sancção, sob 
com as prcscripções <l~ 1oi u. 41, n. 78, om :20 ago:->to do l8DG, segundo a 
do :l do agosto do 1802, durante 0 communicaçuo J'ci ta wt mos ma data, por 
prazo do trcs a.rmos. ollicio 11. '17. 

Snnt~t~ionado 

LEI N. IG3 Dg 23 DE A«OSTO DE J8üG. 

-.;''' 

I 
I 
I. 
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1895 57 Torna extensivos a um estabeleci- ))o ~-õr. Sevcl"inno tle ltczend.c e onil•os. 

monto do instrucçrro, dirigido pe-
los padres salesianos na cidade de 
Tinulentos em prodio oll"orocido Apresentado com o pttrecor para l'odacçfio 
ao Estado pela respoctiYa munici- final, em ;~~l de junho de 18\JO, foi a impri-
palidade, os auxílios autorisados mir-sc. 
Ilüla lei n. -13, tlo 22 do maio do l8!l3. 

En1 discussão a l'C«lacc,:iio 1iual, em 25, 
submettida ú votação, foi approvatla, sondo 
remettido o projecto ao Senado, em 20, sob 
n. 44, por ollicío n. 04. 

ltt.~jcitaclo pelõ;,scnaclo, em 20 de agosto, 
segundo communícaçfio feita nesta data, 
por o1Iicio n. 48. 

ARCIIIVADO. 

1895 04 Autorisu o Presidente do Estado a Do sr. Etmminomlas Ottoni c outros. 
suhvonciono.r annuaimonte pela 
vorha -instrucçfio publica - com 
10:000$000 o Lycou de Theophilo Uemctticlo pelo Seuaclo à sancção, sob 
Ottoni, quo funcciona na cidade n. 70, em 17 do agosto de 1896. 
do mesmo nome ; com 2:000,~00 o 
Externato do S. Luiz Gonzag<t, em 
Bom Despacho, município do Inhau- Sanccionaclo 
ma, com 2:000$ o Externato- Pro-
grosso Brasileil'O- na cidade da 
Bagagem, o com 5:000,S000 O co)- LEI N. 164 DE.25 DE AGOS'l'O DE 1800. 
legio-Macahuhas-om Santa Luzia 
do H.io das Velhas. 

1805 07 Tmnsloro pam o bairro do l{osario Do ~'>1'. <~arlincl.o !'in to. 
a cadeira das Ful'nas, do districto 
do Mono Vermelho, município do Uetinulitlo no lll'Qjecto n. 233, apl'esentado 
Cacthó. peh commissfio de instrucção publica, em 

10 de agosto do 18\JO. 

«Vitlo o projocto n. 233». 
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1895 69 Crôa duas escolas nocturnas do in- no sr • .Jnvcnnl J•cnnn c outros. 
strucção primaria para o sexo 
masculino, sendo uma na cidade 
de S. José J'Além Parahyba o ou- Em 11 do setembro do 180G, foi dovoh·ido 
tra na cidade do Pomba. pelo Senado, por olllcio n. 76, acompanha-

do das seguintes emendas : 

N. I 

Ao art. I.· accresconté-se : 

§ 3.· Ficam croadas du.as escolas nocturnas 
do instrucçrro primana pam o sexo mas-
culino, sondo uma na cidade da Conceição 
o outra na otlicina do Fundição, na cidade 
da Ponto Nova. 

N. 2 

Ao mesmo artigo accrosconto-so: 

§ 4.· Ficam ogualmonto croadas as seguiu-
tos cadeiras nocturnas : 

I. Para o sexo masculino na cidauo do Bo-
cayuva; 

II. Para o sexo feminino na Fabrica do Te-
cidos do Boribory, município do Diaman-
tina. \ 

II!. Para o sexo fominino na Fabrica do To-
. c idos da Caehooira, districto elo Sant' Anna 

elo S. Jorro Acima, munieipio do Parú. 

N. 3 
Ao mosmo artigo accrosconto-se : 

§ 5.· E' convertida om noeturna n, escola 
do instruc(;ão primaria da Fahrica do Toei-
dos do 1\Iarzagão, município do Saharà. 
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1295 

69 Creu. dm~s esc_olas. nocturnas do in-,Apr~sentadas na mesma data, foram a impri-
strucçao pnmarw, para o sexo mas- mtr-so. · 
culino, sondo uma na cidade do 
S. José d' Alom Parahyba o outra · 
na cidade do Pomba. Em cliscnssão as emendas em 12, submet-

tidas à votação, foram approvadas e re-
mottidas com o projecto á commissão de 
redacção, que, obtenllO urgoncia, o apre-
sentou redigido afinal, de conformidade 
com a decisão do Senado, sendo dispen-
sados o interstício e a impressão, afim de 
entrar immediatamonto em discussão, are-
querimento do st\ Raul Penido. 

Ent cliscnssão a redacção final, submettida 
á votação, foi approvada, sondo remettido 
o projecto {t sancção, sob n·. 43, pot' oilicio 
11. 157 do 14 de setembro. • 

Communicou-se ao Senado na mesma data, 
por oilicio 11. 139. 

Sancciouaclo 

LEI N. l 09 DE 18 DE SB'l'EMDIW DI~ l89G. 

80·1\Iantóm as duas cadeiras uo instru- 'Oa conunissão ele a~riculün•a, Jninas, 
C(; fio primaria na colonir1 indigemtl colonisação ele t.crl':"ts c bmHtncs, 
do Itamhacury, suhoruinadas à 
diroctoria da mosma colonia e à 
Inspoctoria de Torras e Coloniza_IAprosontado pol:\ conunissão do instrucção 

~- ção; o elova os vencimentos do cada puhlicn, om 4 de agosto do 18\JG, com pa-
um dos professores a 800:SOOO an- rocor para segunda discusslto, foi a impl'i-
nuaos, correndo as desposas pola mir-so. 
vorha -Colonização. 

En1 scgnmla cliscnssão, om 7, submettido 
á votação, foi approvado o remottido 
úquolla commissão, que o apresentou com 
parocor para terceira em lO. 
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'1805 80 Mantem as duas cadeiras do instru- I•Jm tc~rceirn cliscnssão, em 12, suhmottido 
cção primaria na colonia indígena it votação, roi approvado o remettido à 
de ltambacury, suhordinadas á di- commissllo do rodncção, quo o apresentou 
roctoria dlt mesma colouia o à In- com parocot• pam rcdncção final, em 13. 
spectorht de Terras e Colonização; 
o eleva os vencimentos do cada 1~1n cliscnssiio a re•lac~c;ão final, em 1·1, 
um dos professores a 800,5:000 an- suhmottida á votação, roi approYada e rc-
nuaos, corrond.o a~ despesas pela mottido o pr~jecto ao Senado, em 17, .sob 
verba - Coloruzaçao. n. 70, por otilcio n. \H, com a sogmnte 

'\ 
' ' ! 
·l 

redacção: 

O Congresso LogislatiYo do Estado do Minas 
Goraes decreta : 

Art. 1. · Ficam mantidas as duas cadeiras do 
instrucção primaria na colonia .indígena 
do Itambacury, subordinadas á diroctoria 
da mesma colonia c á Inspcctoria de Terras 
o Colonização. 

Paragrapho unico. Os vencimentos do cada 
um dos professores ficam elevados n. oito-
contos mil reis annuaos, correndo as dos-
pesas pela vorba-Colonisação. 

Art. 2. • Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Itmnetticlo 1,elo Sena•lo (t sunct;ão, sob 
n. H8 em 8 do sotomhro, sog~n~o a com-
muni~ação feita em ü, por oificw n. G7. 

S anccionaclo 

J.El N. 178 DE Ü DE SIWmllRO DE 18\JG, .. 

1895 81 Abro credito até it quantitt do troson- na t~ouunissão de obras publicns, ''iac;fio 
tos contos de reis para constru- tcrren, etc. 
cção do estradas do rodagem, li-
gando cstaçõeR da E. F. Bahia o 
Minas a S. Miguel do Joquitinlw- Itejeitaclo no Scnaclo, om sessão d~ 8 ~o 
nha o ao~ mE-nicipi~s do Minas julho de l80G, segundo, ~t . commmucnçao 
Novas o S. Joao Baptista, o auto- feita, nesta data, por ol1w10 n. 1·1. 
riza o governo a applicar para osso 
fim o saldo da receita. ARCIIIVAJJO. 
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1893 81 Autol'iza G Presitlento do Estado a no s•·· (~am.illo I•rates. 
reorganizar, dosdo já, a Secretaria 
da Agricultura, ~~istrilmindo ns 
nctuaos socçiJos em duas dirocto- Em 7 do julho do Imlü, foi devolvido pelo 
rias, superintendendo unm o sor- Senado, por oJlic10 n. 13, aeompanhado das. 
-v·iço de olJms pulJlieas o indnstl'ias

1 
seguintes omondas~: 

o outm as attinentcs :i, via~~ão ror-t 
roa e fluvial. 

N. I 

Ao art. 1.· Substitua-se pelo seguinte :· 

Art. l. · Ficam creados : I. Um logur de di-· i l'ector na secretaria da Agricultura; li. Um 
1 logar d•} chefe de secção na H.ep:wtiç[o do· 

1 

Torras o Colonização. 

· ~ I.· Fie:t extincto o log:at· do consultot' 
tcclm i co. 

§ 2. · As secções da secretaria do Agricul-
tura serão distribuídas pelas duas diro-
ctorias, superintendcndo a primeira o ser-
viço de obras publicas e industrias o a 
segunda as attinentes á viação ferroa e, 
Huvial. 

N.2 

Ao o,rt. 2. · Substitua-se pelo seguinte :· 

Art. 2. · O director o choro dn. secção terão-
os vencimentos marcados na talJella an-
noxa á lei n. G de 16 de outubro de 1891 . 

N.3 

Ao art. 3. · Supprima-so. 

N. '1 

Ao art. 4. · Supprima-so. 
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1895 8•1 Autoriza o Presidente do Estado a N. 5 

reorganizar, desde já, a Secretaria 
da Agricultura, distribuindo as 
actuaes secções em duas directo- Ao art. 5. • Substituam se as palavras - da 
rias, superintendendo uma o ser- lei n. 107 de 2·1 de julho de 189,1 - pelas 
viço do obras publicas. e i_ndustrias seguintes - da lei n. 147 do 23 de .Julho 
e outra os attmentes a. vmção fer- de 1895. 
roa e fluvial. 

Apresenbulas estas mnemlas, em U, fOl'fUll 
a imprimir-se. 

Ent tlis'cussi'io, em 13, submottidas à vota-
ção, foram approvadas o romettidas com 
o projccto à commissão do rcdacção, quo o 
apresentou, em 20, com o seguinte pare-
cer e retlacção : 

A commissão do redacção do leis, á quo foi 
prosonto o projecto n. 84, de 1895, o emen-
das respectivas vindas do Senado, e de pa.-
rocor quo soja approvada a seguinte rodn-
cção linda ao mesmo : 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Goraos decreta : 

Art. l. · Ficam croados : 

I. Um Ioga!' de diroctor n:t secretaria. dn 
Agricultura ; 

II. Um Iocrar do choCo do socçfio na reparti-
ção de terras e colonização. 

§ I.· Fica oxtincto o lognr do consultor 
tochnico. 

§ 2. · As socçiios da socrotrtria da Agricul-
tura serão distrilmi<las pelas duas dirocto-
rias, suporintomlondo_ a pl'in~oim o serviço 
do obras publicas o 1ndustt·ms o a segun-
da as obras attinontos à viação l'orroa o 
fluvial. 
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1895 8·1 Autoriza o Presidente do Estado . a Art. 2.· O director' o chefe da secção terão 
reorganizar, desde já, a Sccrctarw. os vencimentos marcados na tabella anue-
da Agricultura, distribuindo as xa à lei n. G do 16 de outubro do 1801. 
actuaes secções em duas directo-
rias, superintontlendo uma o s?r-

18!J5 

víço do o!Jras publicas o industrws 
o outra os attinentos á viação for- Art. it· Para a execução desta lei flca, des-
rea fluvial. de já, o governo autorizado a abrir credito 

supplementar com as formalidades proscri-
ptas no art. 18 da lei n. 2314 do 11 de ju-
nho do 1870 ás rubricas dos ns. l o 3 do§ 
3. · do art. 2.· da lei n. 147 do 23 de julho 
de 1895.1 

Art. 4. · Revogam-se as disposições em con-
trario. 

E1n tliscussão n recla~~oção final, em 21 
submettida á votação, foi approvada, sen~ 
do remettido o projecto á sancção sob 11. 
22, em 22, por otncio 11. llG. ' 

Communicou-se ao Senado, na mesma data, 
por o1Iicio n. 78. 

Snnccionat"to 

LBI N. 152 DI~ 2,1 DE JULHO DE 18\JG. 

8G Concedo um auxilio do 8:000$000 em no sr. neroJitlerio de IncHo. 
uma só prostaçflo ao collogio Ube-
rabonso, para conclusão do suas 
obras. Uejeitndo llelo Scnaclo om sessão de 8 do 

julho de 1800, segundo a conununicação 
feita nesta data por officio n. 1<1. . 

ARCHIVADO. 

S. C. -12 
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1895 89 Autoriza o Presidente do Estado a Da conunissií.o tle orçamento e contas. 
conceder annualmonte um auxilio 
do 2:000,5000 a cada um dos hospi-
taes do cari,lado das cidades de Uejeltndo pelo Senatlo em sessão de 8 de 
Uboraba e Jtapecorica · e a conce- julho do 1896, segundo a communicação 
dor um auxilio de 2:0006000 para feita, nesta data, por oftlcio n. 14. 
a construcção do hospital do cari-
dade da cidade do Oliveira.. 

ARCJIIVADO. 

I 

/ 

I 
i 

1885 90 Autoriza o Presidente do Estado a Da commissüo tle orçamento e contas, ~~ 
abrir um credito supp1omentar á 
rubrico. do orçamento vigente n. 
VIII S ~· · art. 2. • da lei n. 107 de Ul"jeitado 1,clo Hcnado em sessão de 30 de 
26 ~o JUlho do 1894 ató à quantia junho de 1896, segundo !1. communicação 
de 360$000. feita, nesta data, por officw n. 8. 

AltCJIIVADO 

1895 99 Refundo os projoctos ns. 12, 15, lU, nu. commiNsiio tlc iustrncçüo J.mblicu. 
22, 24, 28, 35, 38, 66, 63, GO, 61, 27, 
71, 48, 49, 44, 41, 33, 30, 32, 29, 36, 
55, 58, 59, 46, 51, 54 o 62, que tra- Ent discussão ~ rctlncçüo tinnl, em 30 
tam do creação de cadeit·as do de junho do l8U6, ílcou a mesma encerrada 
instrucção primaria em diversas o adiada a votação. 
localidades do Estado. 

Em l. • do julho, submotti.da á vot3;ção, foi 
approvada, sendo remútttdo o proJecto ao 
Senado, em 2, sob n. 45, por ortieio n. 67. 

PENDE DI~ DEI.llJERAÇÃO DO SENADO. 
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1895 102 Crêa uma caixa oconomica no Estado, Do sr: I~rauclsco Bressaue e outros. 
com sede na capital, subordinada à -
Secretaria das Finanças, onde fun- Em 8 tle agost.o de 1896, foi devolvido pelo 
acionará; determina o fim dessa in- Senado, por oftlcio n. 36, acompanhado das 
stituição o autoriza a creação de seguintes emendas : 
agencias filiaes da caixa nos muni-
cípios em que o governo julgar L" 
mais conveniente. Ao art. 6. • Accroscento-so no fim : excepto 

naquelles em que houver caixas economi-
cas creadas pelas camaras municipaes. 

2.a 

Accroscento-se em logar conveniente. 

Artigo. Serão de proferencia auxiliadas as 
caixas quo forem estabelecidas por inicia-
tiva particular na sódo dos municípios, pa-
gando o governo juros de cinco por cento 
(5°/o) pelos depositas feitos no Thesouro 
Estadual. 

Apresentadas om 10, foram a imprimir-se. 

Em tllsenssão, om 12, foi ofiorecido pelo 
sr. Delfim Moreira um requerimento no ' 
sentido de romottorom-so á commissão de 
orçamento e contas o projecto e emendas 
afim de emittir parecer sobre estas send~ 
encerrada a discussão do requerinÍento e 
adiada a votação. 

Em 13, submettido á votação, foi approvaclo, 
r·emettondo-se o projocto e emendas ú 
comtmssao indicada, quo apresentou em 
5 de setembro o seguinte parecer: 

A' commissão do orçamento, a que foi pro-
sento o projocto n. 35 do 1895, com emen · 
das do Senado, parece quo as emendas não 
devem ser approvadas. 

A emenda n. 1 ostalleloco uma restricção ao 
art. ü. · do projecto, quo dá attribuições ao 
governo do esta1Jolecer agencias ou ílliaos 
nos municípios que julgar conveniente, 
convenioncia que potlorit existir, não ob-
stante a fundação do caixas cconomicas 
municipaos, que poderão ser creadas, 
obedecendo a planos quo so afastem do 
ostabolociclo no projocto. 
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102 Crêa uma caixa oconomica no Estado, A emenda n. 2, dando proforencia nos üt, o,~ 
com sede na capital, subordinada á ros às caixas economicas ostabolecüia~ ]) ,, 
Secretaria das Finanças, onde fun- iniciativa particular nas sódos dos llltu V 
ccionará; detcrmi1~a o tlm des~a in- cip~os, favores 9uo consis~om om ga1·a n Ú f 1' 
stituição o autorJza.acroaçaod.e dc.Lums-art.3:· tlopro.Jocto-e autorí/ 
agencias tiliaes da carxa nos ~num- zaçao ,Pa_ra ~eposito no ~Jw~ouro Estacltull, 
cipios em que o govemo Julgar som lrr~11taçao c!_o quantra, o de gl'ande iJJ / 
mais conveniente. · conve.mencra, uao so at~ondondo-se que r . .:: 

depositas podem constJ.tuir om pr08 ti lll ~,:: avultados, coi_no tambom p01: não os ta r n) 
plano d.o pro,Ject? .garantir .Juros á cai.x-13 
OCOnOII1JCaS lllUniCipaos. < 

Assim ó a com missão do parecer quo S(j am 
as emendas rojcdtatlas. 

En.• dis~nssão _ns ClllCJUins! ~In D, s u rnne t-
trdas '~ votaçao, fora.m l'OJOitadas, souuo 

. dovoiv~da~. ~om o El'OJocto uo_ Senado, om 
10, por olllcw n. ~-!;J, quo, Il<tO se confor-
mando com· a doc1sao .da Camant, o tleYol-
vou om 12, por ofllcw n. 81. 

B~u~ dis.cusHão _::'tS emendas, ?ll.l 15, Sllbinet-
tJdas a. votaçao,. fora~n roJel~adas, l';endo 
rcm~ttJdo o Jll'OJccto a comnussão do ro-
dacçao,quo o UJH'csentou com parocet· ll'tr 
reducção final, om 16. < rt 

Nc~ta datt~, a roqnorim,cnto do sr·. .;\u~rusto 
Clemcntmo, foram dispensados o rutol'sti 
cio c a impressão, allm do ser discuÚd·~ 
immediatamente. < 

Em discuss11o a r('clncção llnnl, sulJJnot 
tida à votação, foi approvada, sendo rc-
mcttido o projoctv à sancção, sob n. 5?, vor 
otricio 11. IGO. 

Communicnu-se ao Senado, na mesma data, 
por olllcio n. 144. 

Snuccloundo 

Uli N. 210 DE JD DE sg'fEMiliW I>E 1896. 
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109 Pr~roga por mai~ um anno, co!n mo-~))a couunissão de 1·e1n.·esentnções, 1•0 • 

t.ldo dos voncunoutos, n. licença qnel'imentos c })etições 
concedida ao juiz do direito doCa- · • 
t.~gnazes,, hacl!ard José. 1\faria d~ Apt'oSe_!ltatl.o com parecer para terceira dis-

. c,ulJpos Cordorro, «OX-Vl» da 1et CU:~s~o, om 22 do junllü elo 1890 foi a im-
n. 86, de 7 do ;unho de !SOL prumr-se. ' 

Em discussão, em 25 submettido â vota-
·ção, foi rejeitado. ' 

ARCIIIVOU-SE. 

I 12 Revoga o art. 2.o da resolução n. 3, Do sr. l~rnucfort. 

I quo altera o ragimonto da Camara · · dos Deputados. EJUJ)l'bneirn discussão, em 10 de agosto 
, do 1890, foi retirado, a requerimento do sr. 

Ribeiro Junqueira. 

.AIWHIVOU-SE. 

ll:l'Doélam quo a. ga.rauti<t do juros de no sr. Augusto Clementiuo e outros.· 
G 0 /o, coneodidn pela lei n. 75, de 
29 do julho de JH93, á est!'adn-fer-ron q no partindo d<t JJarm do Jo- Apresentado o pareoor para redacção final 
quitibá 'o passando por Seto La em 7 do julho do 1896, foi a imprimir-se: 
gôas, fnlrauma, Taboloiro Grande 
c proximidados da Piedade do 13a-gl'c, da qual é concossionario o oi- I~m cli~cu~são u ••cclnc.ção final, em 8, sub-
úarlão Adolino Cardoso Ferrão Cas- motttda a votação, fot approvada e romet-
tollo llmuco será sobre o capital tido o projecto ao Senado, em 9, sob n. 48, 
maximo do 5o:0003 por ldlomotro; :por ollicio n 71, sondo por.este romettido 
o quo o deposito a quo so rol'ex·o a sancção, soh n. 83, em 31 de agosto, se-
o art. 2.o da citada lei sora realí- guudo a communicação foita nesta data 
zado pelo concossioiwrio ou pela por oJllcio n. 58. 
companhia que organizar, 110 acto 
do levantamento do capital ou do 
parte do mesmo capital destinado Sanccfonnclo 
ú constntcção. 

I, EI N. 17 4 DE 4 DB SETEMBRO DB 1890. 

I . I 
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1895 116 Crea as seguintes escolas primarias: Do sr. Tn1·nres tle ltlello e outros. 

Uma mixta na cidade de Que luz· uma 
rural, para o sexo masculin~ em 
Tiririca, districto da mesma ~ida- Aclta-so refundido no projecto n. 232, apre-
de i quatro ruraes mixtas, sendo sentado pela conunissão do instrucção pu-
uma no Jogar denominado - Mon- blíca om lO do agosto do 1896. 
donça - districto da cidade do 
Ferros, outra no extincto nucleo 
c?lonial S. Jacintho, outra no ex- Vide o projecto n. 232. 
tmcto nucloo colonial S. Benedicto, 
estas duas ulthnns no município 
do Theophilo Ottoni, o finalmente, 
outra no Ribeirão das Vaccas, dis-
tricto do S. Vicente Ferrer, muni-
cípio do Turvo. 

1~95 117 Autoriza o governo do Estado, caso Dn commfssão tle obrns JmbiJcaOJ, ,·in· 
não esteja installada a navegação ~üo Cerren, etc. 
a vapor no rio-Paracatú-ató o dia 
27 de Julho proximo, a mandar fa-
zer auministrativamente ou por . . 
concurroncia pulJlica a dosobstru- Em 28 do julho do 1896 foi devolvido pelo 
cção do mencionado rio, abrindo Senado, por o1Ilcio n. 26, acompanhado das 
para esse fim um credito ató seguintes emendas: 
500:000$000, si não houver dispo 
níveis saldos orçamontarios. 

N. 1 

Substitua-se o art. 1. · pelo seguinte: 

Artigo. Fica o governo do Estad~, .desd~ j:i, 
autorizado a mandar fazer, admuustratJva-
mento ou por contracto, a desobstrucção 
do rio Paracatú o a ostabolocor a navega-
ção do mesmo rio, podendo despender ató 
500:000$ (quinhentos contos) nossa dosob-
strucçüo. 

§ 1, · Para tornar otrectiva a navegação, po-
derá conceder á empresa quo melhores con-
dições otrorocor uma subvenção annual do 
50:000$, por cinco annos, sondo facultado 
ao governo tornar otroctiva essa subvenção 
pelas viagens quo forem realizadas antes 
mesmo do dosohstruido o rio Paracntú. 

ij 
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1895 117 Autoriza o governo do Estado, caso § 2.· Caso o governo não encontre nenhuma 

niio esteja installada a navogaçiio empresa quo se proponha, a fazer o serviço, 
a vapor no rio-Paracatti-atéo dia poderá adquirir o material fiuctuante ne-
27 do julho proximo, a mandar fa- cessaria c arrendai-o por meio de concur-
zor administrativamente ou por rencia publica para o serviço exclusivo da 
concurrencia _publica a desobstru- navegaçã.o do rio Paracatti. 
cção da mencwnado rio, abrindo 
para osso tlm um credito ate 
500:000$000, si não houver dispo- N. 2 
nivets saldos orçamentarios. 

Substitua-se o art. 2. · pelo seguinte : 

Artigo. A' empresa que contractat• o serviço 
da navegação será concedida isenção de 
impostos ostadoaes para embarcações, offi-
cinas, macbinismos e estações destinadas 
a esse serviço. 

N. 3 

Supprima-se o art. 3. •. 

N. 4 

Supprima-se o art. 4. ·. 

N. 5 

Substitua-se o art. 6. · pelo seguinte: 

Artigo. Para execução da presente lei, que 
entrara em vigor desde a data de sua pu-
blicação, fica o Presidente do Estado auto-
rizado a abrir os necessarios creditas. 

Apresentadas estas omondas em 29, foram a 
imprimir-se. 

Em tliscnssi'io, em 3 de agosto, submetti-
das á votação, foram approvadas ·o remet-
tidas com o projecto á commissão de re-
dacção, que o apresentou, em 4, com o se-
guinte parecer o redacção final: 
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1895 

. . que foi ll7 Autoriza o governo do Estado, caso A commissuo do redacção do lCis, :~ men-
não esteja installada a navegação presente o projecto n. 117, de l89v, ~ ? a ap-
a vapor no rio - Paracatú - ató das respectivas, ó do parecer que s~a ao 
o dia 27 de julho proximo, a mau- provada a seguinte rcdacçuo da ' · dar fazer administrativamente ou mesmo : 
por concurrencia publica a des-
obstrucção do mencionado rio, . r as 
abrmdo para osso tim um crotlito O Congresso Legislativo do Estado de l\ tn 
ate 500:000,SOOO, si não houver dis- Goraos decreta : poniveis saldos orçamentarios. 

. · , ·t 1 desde Art. l. · Ptca o governo do I~s at 01 . tra-
já, autorizado a 'nnndo.r fazer, admm;:tru-
tlvamonte ou por contmcto, a tlosot~ndel' 
cção do rio Paracatu, podendo dosp aoS), 
ate quinhentos contos de róis (500:0esn

1
o 

· o a estahelocor a navogaçfio do H1 rio. 

§ •'ío po-l. · Para tornar oil'ectiva a navegaç, 1 ~rcs derá conceder à empresa quo _mel! 
1
ual 

condições o1forocor uma subvew;ao ~~)111 por 
do cincoenta contos do réis (50:000~ 'ürno 
cinco armos, sondo facultado ao gov via~ 
tornar otroctiva essa subvenção pelas smo 
gens quo forem realizadas antes me. 
de tlosobstruido o rio Parttcatú. 

nl!Ullla § 2. · Caso o governo não encontro ne er-
OJ;Upresa quo se proponha a fazer 0 san-
Vlço, poderá adquirir o matorial fluc~u de 
to noccssa.J'io o arrondal-o por. 111°10 In- ( 
O?llCUrroncHt publiclt para O SO~'VIÇO OXC 
SIVO d<t navogaçflo do nwsmo riO. 

I' . Art: 2. · A' empresa quo contractar . 0 s~; 
VIço da n:wcgação será concedida lSOll

15
9
08 de. il!1postos os~arloaos para embarca~·na~ 

o1lJomas, maclnnismos o estações dos 1 
das a esse serviço. 

Art. 3. · Pica o governo ogu:tlmónt~ auto1~ 
zatlo a mandar verificar as condtçõüS, a 
navegabilidado do rio s. Francisco cntr pi-
Barra do Paraopolm o a Cachoeira do n-
rapora, o si ha convenioncia om ·ser c~ha 
struida uma. estrada do forro, CJ!-10 P01 

1 
a 

em communiCação a parto superiOr con 
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'infodor do Rio S. Fl'UllCÍ~CO nn, mesma, cn,-
choo!ra, devorHlo propor ao Congresso, na 
proxm:a. sossrro, as medidas que julgar ne-
cossanas para <t concessão desse melhora-
monto. 

117 Autoriza o ·govm·uo do Estado, caso 
não esteja installada a navegação 
a vapor no rio - Paracatú - ate 
o dia 27 de julho pt•oximo, a man-
dar fazer administrativamente ou 
por concurroncia. publica n dos-obstrucção do moncionauo rio, Art. 4. · Para a. execução da presente ·lei, 
abrindo para osso fim um credito quo entrará em vigor desde a data do sua 
ate 500:000$000, si não llouvm· dis- publicação, fica o governo do Estado au-
poniveis saldos orçamentarios. torizado a abrir os necessarios credites. 

Art. 5. · Revogam-se as disposições em con-. 
tmrio. 

Sala da::; commissõos, 4 de agosto de 180G.-
Pinto de Moura.-Rodrigues Chaves. 

E1u tli,.;cmmão a ~·ei!ac4Jí'io Jinn!, em 5, sub-
mettida. á votação, foi approvada, sendo 
remettido o projoeto a sancção, em o, soh 
n. 25, por ollicio' n. 12,1. 

Communicou-so ao Senado na. mesma data, 
por oflicio n. 87. 

Sancciona•lo 

LEI N. )57 DB 8 DE AGOSTO l>B 1890, 

118 Conceue ao cidadão .Tosó Libanio Pe- :na collmnit·mão tl~ r_eln·c~wnta'l)õcfoJ, t•eqm~
rcira Duque, escrivão uo l." otncio , 1•iuumtof'l e J.wüçoc~. 
do judicial o notas o oflieial do re- , .. , " O' • _ gistro rrerDJ do hypotlwcas, da co- Aprcsent,ldO com pa:ccer pa1,1 S?,\u:da tlls 
marca do Lima Duarte, dous armos ou~s~o, em ~~O do JUnho de 1806, io1 a im-
do licença para tratar de sua saudo. prumr-se. 

Em tliscnssfio, por artigos, ~m 23, submet-
tido á votaçilü o ar.t. 1: ·, fo1 () mosm.o re-
jeitado, tlcaudo pt'OJUthcados os demats. 

ARCI!IVOU-SJI, 
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1890 119 Isenta <lo qualquer imposto o mate- no sr. l!Ubciro JtnHJncira c outros. 

I rial nocossario ao abastecimento 
d'agua o saneamento dos diversos l~•u 1-ct·ceira d.iscussão, em 27 do junho 
municípios; as machinas para o do l8'JG, suhmottido à votação, foi appro-
fabrico do productos lacte9s, sahão, vado o romettido á commissão de roda-
velas stoaricas, e, bem assim, a cção, quo o apresentou em 2, com o so-
mntoria prima para as tres ultimás guinto parecer o rodacção final: 
categorias. 

A commissão do rcdacr,,ão do leis, a quo foi 
presente o projccto n. ll'J, de l8'J5, ó de 
parecer quo seja approvada a ~eguinto rc-
dacção: 

O Congresso do Estado do Minas Goraos de-
creta. 

Art. I.· Ficam isentos do qu:tlcruol' imposto 
ostadual as machinas para fabrical' produ-
ctos lactcos, s<tbão, velas stoaricas o for-
micida. 

Art. 2. · Rovoga:Ín-sc as disposir;ões em con-
trario. 

l~nt (liscussão a rctl:!c~ão final, om 3, 
sulnnottida à votação, foi appro' ad<t, sondo 
remottido o projecto ao Senado, em G, sob 
n. 4.0, por of!icio n. 08, crue o remotteu à 
sancção, soh n. 72, em 21 de julho, se-
gundo a eonnnunicar;ão feita, nesta data, 
por ofllcio n. 2!. 

Hnncciou:ulo 

LI~I N. !55 IJB G DE AfHlSTO Im 18013. 

1805 121 Creu duas cadeiras mixtas de in- no 11r. \~lcncm>lau Uraz c outro~. 
strucção primaria, sendo: uma no 
bail'ro dos Protestantes, districto I~m IWimcil'a dismw~ão, em U do ,iulho 
da Borda da l\ratta, município dr) de 18UG, suhmottido it votação, foi appro-
Pouso Alegro, o outra no arraial vado c romettido á conunissão ele instru-
de S. Luiz, úistricto do S. João do\ cr;ão publica. 
Manhuassú; e mais uma cadeira 
para O SOXO masculino 0111 l'irapc- pg::-;ng IJB PAilBCim PAHA SEGUNDA DISCUSSÃO. 
tinga, município do Manlmassú. j 
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1895 12:~ Declara comprehendor-so na clnsso Do ~r. J»into (lc IHonl'a. 

dos serviços municipaos quo devem 

1895 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

ser r~gulados pelo est:ttuto da ca- Ent Jlrhnei.ra ,~h;cm;,.;5o em ;~ do julho do 
mam, do nccordo com o art. il8 l89G, foi retirado, a requerimento do autor. 
§ 2.o da lei n. 2 de 14 de sotom-
bro do 1891, a tiomolição de casas Altel!IYou-sE. 
ou do muros em construcção, den-
tro das cidades ou villns, quando 
estiverem sendo construidos fora 
do alinhamento das runs ou_ praças. 

t~-1 Autoriza o governo n concotlor, sem ID>a ctHlnnilmEo tle 1)la•a:; l'ahH(~atJ, 'l'ia{,"fio 
o nus para o Estado, ao engenheiro iérrca, etc. 
Henrique Augusto Kingston ou ú 

I 
J 

companhia quo ollo org:tnizarJ pl'i- ~~m t,crcch·:~ ~l_f:.;.,,~~r.;sfio, _?lll ~_de julho tlo 
vilorrio por 50 mmos parct a con- 18\lb, submottitlo a votaçao, io1 app1·ovado 
stt·u~çfto de uma estrada, ferre_n, o romottido á commissrto do rod<l;cção, quG 
tlo bitoln de um metro, entro trt- o apresentou, om 8, com o sogumto pare-
lhos, ligando as cidades da LorJpol- cor o redact}ão ünal: 
dina c S. João Nopomucono, sal-
vos os direitos do terceiros. A commissito do rodncção tlo leis, a que foi 

prosonto o projecto n. 12,1, de l8D5, ó do 

Quo soja appl'ovada a seguinte rodacção dada 
ao mesmo: 

O Congresso Logislativo do Estado de l\linas 
Goraos decreta : 

Art,. l. · Fica o presidente tlo Estado auto-
rizado a concedor, som onus pura o Es-
tado, ao ongcnheil'O I!onriq no Au rrusto 
Kingston, ou ú companhia quo ollo ~r"a
nizar, pri vilogio por cincocnta annos p~ra 
construc~~i'(o, uso o goso de uma estrada do 
ferro do bitola do um metro entro trilhos 
ligando as citlatlos do Loopoldim~ G S. Jo\l~ 
Nopomucono, sn,lvos os tliroitos. do ter-
ceiros. 

Art. 2.-' Rovogn,m-so as disposições em con-
trario. 

E1n clismai';~ão n rctlncc,:ão Jinal, om D 
submottida á vota<;fto, foi approvada, sond~ 
romottitlo o proj o c to ao Senado om 10, so h 
n. 51, pot' oflicio n. 73. 

PENDE DE DELIBERAÇÃO DO SENADO. 
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1895 125 Autoriza o governo do Estado a in- nu conuuissiio ele obras JmbHcns, dação 

novar o contructo com a compu.- f"erren, etc. 
nhia - Estrada do Forro - Porto 
Novo do Cunha ao Rio Pardo, con-
codondo-llJO licença para prolongar Em terceira cH~cussão, em il do julho de 
<t rof?rida ostrad:~ .a~ó o districto 180G, submottido á votação, foi :\pprovado 
da Pwdado, mumcrpro da Loopoi- e romettido á commissão do rodacção, que 
dina. o apresentou com parecer para a rcdacção 

final, em 8. 

En1 cliscussão u retlucção Jinnl, om ü, sub-
mottida á votação, foi :tpprovada, sendo 
romcttido o projccto ao Senado, em lO, 
sob n. 50, por oJiicio n. 73. 

Em 8 c!c set.cntbro, foi devolvido pelo Se-
nado, por o1llcio n. ô5, acompanhado das 
seguintes emendas : 

}.a 

Fica o governo autorizado a innovar o con-
tructo celebrado com a companhia Estrada 
do Forro do Porto Novo do Cunha ao Rio 
Pardo, afim de que prolonguo seus trilhos 
ate tt cidado do 1\lar do IIospanlm, passan-
do pelo arraial do Angustura o servindo, 
tanto quanto pormittirom as condições 
tochnicas do traçado, ás :wnas dos distl'i-
ctos do Santo Antonio do Aventureiro, Rio 
Pardo c Piedade. 

2.n 

Additc-se: 

Art. 2. · A' mesma comp:mhia o govol'no ga-
rantirá: 

§ I.· O juro de G 0/o ao anno, por prazo do 
tr·inta annos, sobre o capital clfcctivarncnto 
empregado na construcção, não oxcodf)!ldo 
de 50 contos o custo kilomctrico ; 
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1805 125 Autoriza o govemo uo Estado a in- § 2. · Privilegio por 50 annos, findos os quaes 

novar o contracto com a campa- reverterá a estrada ao Estado com todo o 
nhia - Estraua de Ferro - Porto material fixo e rodante em perfeita con-
Novo do Cunha ao Itio Pardo, 0on- sorvação. 

l 
I 
l 
! 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

I 1 
I I 

I 
i 

'1 

I 
l 
I 
I 

cedendo-lhe licen<,:a pam prolongar 
a roferid<t cstt'atla ató o districto 
da Piodu.de, município da Leopol- 3,:1. 
di na. 

Passe a ser 3. · o art. 2. ·. 

Apresentadas estas emendas na mesma data, 
foram a imprimir-se. 

Em lli."lcm>são, em 10, submettidas ú vota-
ção, foram approvadas e remettidas com o 
projecto á commissão do rodacção, quo o 
apresentou, em 12, com o seguinte pare-
cer c rodacção final, do conformidade com 
a decisão do Senado: 

A commissiio de redacção de leis, a que foi 
presente o projeeto n. 50, com as eme11das 
approvadas, é de parecer lJ.UO seja appro-
vada a redacção final dada ao mesmo e que 
om apresenta. 

O Congresso do Estado do Minas Geraes de-
crota: 

Art. I.· Fíen. o governo autorizado tt inno-
var o contmcto com o. companhia Estradn. 
do Ferro do Porto Novo do Cun1m ao Rio 
Pardo, afim do que prolongue seus trilhos 
até a cidade de Mar do Hespanlm, passan-
do pelo arraial de ~n~ustum e servindo, 
tanto quanto pel'lmttH'em as condições 
teclmicas do tmçado, ús zonas dos· distri-
ctos de Santo Antonio do Avontureiro, Rio 
Pardo e Piedade. 

Art. 2. · A' mesma companhia o governo ga-
rantirá: 
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1895 125 Autoriza o governo <lo Estado a in- § I.· o juro de G <>(o ao anno, por prazo do 

novar_ o contracto com a compa- trinta annos, sobre o capital oiroctivamonto 
nhia- Estrada do Forro - Pol'to ompt·ogado n<t construcr;ão, não oxcodentlo 
Novo do Cunha ao IUo Pardo, con- do cincoonta contos o custo kilometrico. 
cedend<?-lllo licença para prolongar 
a ro~onda estrada ató o distrioto § 2. • Privilegio por cincoonta aunos, findos 
ll~ Pwdade, município da Loopol- os quaos rovcrterà a estrada ao Estado 
dma. com todo o material fixo e rodante em 

perfeita conservação. 

Art. 3. · Revogam-se as disposições em con-
trario. 

Ent tli!ciCUSNiío n rctla(~ção final, em 1·1, 
suhmottida à votaçi'i.o, foi approvada, sondo 
romettido o projecto ú sanc~~fLO, om 15, sob 
n. 45, por oJiicio 11. 1G0. 

Communicou-so ao Senado, na mosma data, 
por ollicio n. 140. 

Sauecionaclo 

LEI N. lü:J I>B 18 DB SB'rE:Il!llW DB 18DG. 

1895 252 Trata do julgamento definitivo tle no sr. Sevc1•inno de nczeucle. 
inventaries e causas cíveis o ad-
ministrativas. J~u• J.o de jnHto de JS!H;, submet.tido ú 

votac;ão, foi approv.ado on~ p_::imoit:a t~is
cussão o remettido a commtssao do .)ustJça 
civil o criminal, quo o apresentou com pa-
recer para segunda om IG. 

I~nt NcJ::nncln. clisc~m•são, por artigos, em 
18, ficou a mesma adia(ln por oit? dias, a 
roquorimento do sr. Bueno nrandao. 

Contfunnnclo enr segunda. clismrssão, em 
I I i-!Uhmottido ú votação o artigo I.·, foi 
ro]oitado, ficando prejudicados os domais 
artigos. 

ARCIUVOU-SE. 

\ 

I 
l 

/ 

( 
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-1281Declara quo o juiz substituto pl'OSi- Do sr .. htYenal I~cnnu. 

dirá a todas as diligencias quo se 
tenham do roalis<Ll' fom da sede da 
comarca em invental'ios, arrecn,- JEna I. o tlc julho t"[c IS96, submettido à vo-
dnç0es ou quaosquer outras cau- tação> foi approvado em primeira discussão 
sas, o contém mais disposições a o remettido à commissão de justiça civil o 
respoito. criminal. ' 

PENDB DE PARECilR PARA SEGUNDA DISCUSSÃO. 

1895 129 Concedo ao capitão do terceiro ha- Da commissão ele representações, rcclue-
talão da lll'igada Policial, Francis- rhncutos c })Ctiçõcs. 
co Josó dtt Costa Guedes, um anuo 

1805 130 

do licença, som vencimentos, para 
tratar do nco·ocios. Ent prhncira discussão, om 20 de junho 

" do lSUG, sulmwttido á votação, foi rejei-
tado. 

Autot·iza o crovcrno a subsidiat' com I){) sr .. .\go"tinho ].~c••ch·a. 
a qnanti~1 de 5:000$000 annual-
montc a Associa~;ão Promotom da 
Instl•ucção quo tem sede na cida- Apresentado em 27 do julho de 1896, com pa-
do do Mar'do IIospanlm, .para sus- re?cr para segunda discussão, foi a impri-
tontaçflo do collcgio do instnJCç1io mu·-sc. 
primaria c secundaria do sexo mas-
culino na rofcrida cidade. Em scgmula <liscus§ão, em 28, submcttido 

à votação, foi approvado o romottido às 
com missões de representações, requeri-
mentvs c petiçõ,es o de instrucção publica, 
quo o apresentaram com parecer para tor-
coit•a discussão em 7 do agosto. 

Em discussão, em lO, foi ofTcreoida a se-
guinte omcnda modificativa: 

Ao art. J.o: 
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1895 130 Autoriza o governo tt suhsitliar com Fica o governo autorizado a subsidiar com a 
a quanti~ tlo 5:000~000 · annual- quantia do cinco contos tlo reis, annual-
monto a Associação Promotora tla monto, a c:unara municipal do l\lar de 
Instrucção, que tom seuo na citla- Hospanlta otc.; o mais como no projocto. 
do tle Mar do Hospanha, para sus-
tentação do collegio de instrucção 
primarht e secundaria tlo sexo mas- Sala das sessões, lO tle agosto de l89G.-Agos-
culino na referida cidatle. tinho Pereira. 

I~n• tliscussão a emenda, conjunctamonte 
com o projocto, suhmottidos it ~·oüv;ão, fo-
ram approvados, sondo romottltlo o projo-
cto á commissão de rotlacção, quo o apre-
sentou, em li, com o :;eguinto parecer 0 
rotlacção final : 

A commissão do rodacçuo do leis, a que foi 
onviatlo o projocto n. I:lO, do l8üG, e de 
parecer quo soja approvada a seguinte re-
dac1;ão dada ao mesmo : 

O Congresso Legislativo do Estado do l\Iinas 
Goraos decreta: 

Art. I.· Fica o governo do Estado autol'izallo 
a suhsidiar annunlmonto a camara muni-
cipal do l\Iar do Hospanha com a quautia 
do cinco contos do róis para. sustentação 
do collogio do instrucc;ã.o prunaria e se-
cundaria do sexo masculmo na mesma ci-
dade. 

Paragrapho unico. A_ subvon:.:ão será tiratln 
da. verba «Instrucçno Publica». 

Art. 2. · A instrucçilo sorá gratuita aos nltl-
mnos pobros no externato do collogio. 

Art. 3.· Rovogam-so as disposiçõos om con-
trario. 

l~nt tliscnssiio n t•ctlncção nua1, om 12, 
submottitla à votar;ão, foi approvada, sendo 
romottido o projocto ao Senado na mosm~t 
data, sob n. 7:3, 'por onicio 11. ül. 



l 
( 

I. 

o z 
~ 

1895 

345 

TRANSUi\IPTO ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

130 Autoriza o governo a subsidiar com Em 29 Coi devolvhto J)elo Senntlo, por 
a quantia de 5:0008000 annualmen- otncio n. 54, acompanhado das seguintes 
te a Associação Promotora da In- omondas: 
strucção, quo _tem sedo na cidade 
do Mar de Hespanha, para susten-
tação do collegio de instrucção pri-
maria e secundaria do sexo mas-
culino na referida cidade. 

S. C,-At 

N. l 

Ao art. I.· Seja assim redigido: 

Fica o governo do Estado autorizado, pela 
verba - Instrucção Publica -,a subsidiat• 
~nnualmento, com a quantia do cinco con-
tos de rois, o collogio de instrucção pri-
maria e secundaria do sexo masculino da 
cidade do Mar de Hespanha, com a con'di-
ção de ser gratuitamente ministrada a in-
strucção aos alumnos pobres no externato 
do mesmo collogio. 

N. 2 

Supprima-se o paragrapho uni co do art. 1.". 

N. :l 

Supprima-se o art. 2.•. 

· Apresentadas estas emendas na mesma data 
foi dispensada a sua impressão, a requeri: 
monto do sr. Agostinho Pereira. 

tm ttfscussão, em 31, submettidas à vota-
ção, foram approvadas e remottidas com 
o projecto á conunissão do rodacção, que 
o apresentou em l de setembro com o se-
guinte parecer o redacção final: 

A commissão de rodacção do leis, a quo foi 
presente o projocto n. 130 do anuo passa-
do o emendas respectivas, vindas do Se-
nado, ó do parecer que seja approvada a 
seguinte rodacção final dada ao mesmo : 

I 

~ 
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1805 130 Autoriza o governo a subsidiar com O Congresso Legislativo do Estado de l\linas 
1 a quantia Ll.o 5:000~000 annualmon- Goracs decreta: 

te a As~ociação Promotora da In-

18'J5 

strucção, que tem sodo na cidade 
de Mar de Hospanlla, pura suston- Art. l. • Fica o governo do .Estado autoriza-
tação do collegio de instrucção do, pela verba- Instrucção Publica -, a 
primaria e secundaria do sexo subtlidiar annualmento com a quantia de 
masculino na referida cidade. cinco contos do reis o collegio do instru-

cção primaria o secundaria do sexo mas-
culino da cidade do Mar do Hospanha 
com a condição do ser gratuitamente mi: 
nistrada a instrucção aos alumnos pobres 
no externato do mesmo colfegio. 

Art. 2. · Hovogam-so as disposições om con-
, trario. 

Ent dit>cnH~ão u I'ethu~ção fiunl, em 2, sub-
mettida á votação, foi approvada, sendo 
romettido o pr·ojocto à sancçiTo na mesma 
data, soh n. 3:~, por ofllcio n. 146. 

Comrinmicou-sc ao Senado na 111e~ma data, 
por o1llcip n. 113. 

Snuceiou:ulo 

LJ:I N. 17G Dll 4 DE 8NTEMBRO DE 18üG. 

132 Autoriza o Presidente do Éstàdo a na cormnis~'>iio ele t'C})resen1nçõcs, rc. 
conceder um anno de licença i.t cJuel'imen1oH e }Jetições. 
d. Aurora Augusta da Rocha, :Pro-
fessora do districto do Corrogo 
d'Anta, município do Indayá, para Apresentado com parecer para segunda dis-
tratar de sua saudo. cussão, em 20 de junho do 18'J6, t'oi a im-

primir-se. 

Em cliHcnssão, em 23, submotti~o á voht-
ção o art. 1. 0

, foi rejeitado, ficando preju-
dicado o art. 2. • 

ARCIIIVOU-SI:, 
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895 133 Concede á professora primaria d. Dn conunissiio ele re1n•esentações, I'e• 
Francisca da Conceição Ferreira qucrimentos c J)eth;õcs. 
um anno do licença, sem venci-

1895 

mentos, para tratamento do saude. . • Apresentado com parecer para segunda dis-
cu~s~o, em 20 do junho do 1896, foi a im-
primir-se. 

Em cliscussão, om 23, submottido ~ vota-
çã<>, foi rejeitado. · 

ARCIIIVOU-SE. 

135 Autoriza o governo do Estado a con- Da commissão ele I'CJn•csentaçõcs, rc· 
ceder á professora publica da ca quei·imcntos c llctições. 
deira do sexo feminino do S. Cae-
tano do Chopotó, município do Alto Rio Doce d. Adelina Fran- Apresentado com parecer para segunda dis-
cisca da Cruz 'um anno de licença cussão, em 20 do junho de 1896, foi a im-
para tratar d~ sua saude, na for- primir-se. 
ma do art. 119 da Constituição do 
Estado. · Em cliscnssão, .om 23 submottido á vota-

ção, foi rejeibdo. ' 

ARCHIVOU-SE. 

1895 139 Contém diversas disposições sobre J) aco nunissão ele I'etlacção ele leis. 
leis procossuaes. 

Rejeitado pelo Senado, om sessão de I,o de 
julho de 1806, segundo a communicação 
feita nesta data, por otllcio n. O. 

ARC!IIVADO. 
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140 Declara que a prohíbição de concos~ no sr. J)elfim :lloreirn e outro~. 

são de loterias, de que trata o 
art. 107 da Constituição do Estado, 
comprohcnde a do contractur lo- I~m segmutn. tliscussão, por artigo~ 0 terias antoriormonto autorizadas, ~2 d.o junho ~e lSOG, a requçri.mento ~~ 8~1 

porem, não contractadas até a DoHun Moreira,. voltou o pro,}ecto á 00 
1 · 

data da mesma Constituição ; o missão do constituição, legislação 0 poJ_U-
prohibc no Estado a venda de bilho- ros, quo o apresentou, em 27, com 0 s o-
tos do loterias extrangeiras ou do guinto parecer o emendas : e-
outros Estados. 

A commissão do con~tituição, legislação 0 poderes, a que iot presente o projecto 
n. 140: 

Considerando l!UO é do· necessidade põp 
execução o art. 107 da constituição 0tl~ 
Estado; 

Considerando quo o pernicioso jo<Yo d·\s 1 terias, actualmonto tão deson~olvido o-
Estado, tóm dado lugar às mais torpes 11~ 
extravagantes oxploral;õos; 0 

Consideranl~o, no emtanto, que existem alg _ 
~l}US lotertas contractadas, jà pelo Esta ln 
JU pelas camaras l!lllllicipa.os, é do pare~~;. 
l[Uc o mesmo proJecto soJa snbmettido : 
segu~1da discussão o appi·ovado com . ·: 
sogumtes emendas : ·'-~ 

N. I 

Ao art. I.· ~<i1~-~ne »-:-onde se diz: da 11108_ 
ma constitmçao; dig<·.-so: desta !oi. 

Accrescrmtom-~o ao projecto as seguintes 
disposições : 

Ar~. :2. • E' vedado ás camaras municipaos 
fazer novos contractos do loterias ou re-
novar os existentes. 

I 
l 
I 

I 
~. 

•.' 
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1895 I ·10 Declara que a prohi!Jição de conces- Art. il. · As lotel'ias contra,ctadas pelas ca-

s1io de loterias, de que trata o art. maras rnunicipaes, em virtude do conces-
107 da Constituição do Estado, com- são de leis anteriores, obedecerilo, para 
prohende a de contratar loterias suas extracções, ao plano geral traçallO 
antoríonncute autorizadas, porem nas leis de sua respectiva. concessão. 
não contractadas ate a datada mes-
ma Constituição; o proltibe no Estado a venda de lJilhetes do lo- Paragrapho unico. O governo, si entender 
terias oxtrangciras ou de outros ncccssario, poderá estabelecer om regula-
Estados. monto novo plano geral para extracçilo de 

loterias, devendo observar om tudo quanto 
for applícavol as disposições do leis con 
generes da União. 

N. 2 

Ao art. 2. · Em vez de art. 2. · - diga-se : 
art. 4. ·, e accrcscentem-se : 

Art. 5. • Aos inf1·actores será imposta a multa 
de 1:000$, prisão ate sois mezes, alem de 
perda dos billwtos apprehendidos. 

Paragrapho uni co. O governo em regula-· 
monto determinará o modo de execução 
das penas ostalJelocidas. 

Art. 6. • Esta !oi entrará em vigor desde a 
data da sua promulgac,;iio. 

Art. 7. · Revogam-se as disposições em con-
trario. 

Continunmlo n (lb~eussão em 2 do julho, 
submettido á votação, foi approvado, con-
junctamcnto com as emendas da commis-:-
síl.o, sendo remcttido a esta, que o apre-
sentou, em 3, para terceira discussão, corn 
o seguinte parecer e redacc,;ão : 

A commissão de constituição, legislaçiio e 
poderes, á quo foi presente o prl{jocto n. 
140, com as emendas approvadas em se-
gunda discussão, ó do 

:, ' 
i 
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1895 140 Declara que a prohibição do conces: I'ARECER 

são de loterias, de que trata o art. 
107 da Cor.stituição do Egtado, 
comprehende a de contratar lote- Quo o mesmo projccto passo á terceira dis-
rias anteriormente autorizadas, cussão o s~ja adoptado com a seguinte 
porem, não contractadas ató a data rodacção : 
da mesma Constituição; o prohibe 
no Estado a ver.da do bilhetes do 
loterias extrangeiras ou do outros O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Estados. Geraos decreta : 

Art. l. · A prollibição do concessão e venda 
de loterias, do quo trata o art. 107 da Con-
stituição do Estado, comprohondo a do 
contractar lotortas anteriormente autori-
zadas, porem não contractadas até á opoca 
da promulgação desta lo i. 

Art. 2. · E' vedado ás camaras municipaos 
fazer novos contractos do loterias ou re-
novar os existentes. 

Art. 3. · As loterias contractadas pelas c a-
maras municipaos, em virtude de conces-
são do leis anteriores, obedecerão, para 
suas oxtracçõos, ao plano geral traçado nas 
leis de suas respectivas concessões. 

Paragrapllo unico. O governo, si entender 
necessario, poderá ostaholocor em regula-
monto novo plano geral para oxtracção 
do loterias, devendo observar om tudo 
quanto fôr applicavol as disposições do leis 
congenoros da « Uniilo ». 

Art. 4.· E' absolutamente prohibida no Es-
tado a venda do bilhetes do lotorias oxtrtm-
goiras o do outros Estados. 

Art. 5. · Aos infractoros será imposta a mul-
ta do l :OOOSOOO, prisão até sois mezes, alem 
da perda dos bilhetes apprehondidos. 

Paragrapho unico. O governo em regula-
mento determinará ó modo do oxocução 
das penas ostaholocidas. 
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140 Declara quo a prohihição do concos- Art. 6. · Esta lei ontrarit em vigor desde a 
são do loterias, do que trata o art. . dnta da smt promulgação. 
107 du. Constituição do Estado, 
comprehcndo a do contract:tr lo-
terias anteriormente autorizadas, Art. 7.· Revogam-se as disposições em con-
porem, não contractadas ató a data traria. 
da mesma constituição~ o prohihe 
no· Estado a venda de uillletos do loterias extmn"ciras ou do outros Ent terceira. tliscussão, em G, submettido 
Estados. b á votação, foi approvaJo o remettido it 

commissrro do redu.cção, quo o apresentou 
com a mesma rodacção, como final, em 8. 

Em (liscn!'lsão, em ü, submettido à votaÇão 
foi, approvu~o o remet~ido ao Senado, eu{ 
10, sob n. 40, por oillcw n. 73. 

En1 9 tlc tsctmnbro, f'()i (lcvolvitlo pelo 
Seumlo, por ofticio n. GG, acompanhado da 
seguinte emenda : · 

Ao art. 4. ·-«in-fine»: Accrescente-se - e 
as da Capital Federal. 

Apresentada em 10, foi a imprimir-se. 

Em (liscusl'liio, em 12 submettida á vota-
9ão, í'o~ approv.ada, s~ndo remettid.o o pro-
Jecto a comm1ss~o d.o rod.acção, que o 
apresentou red.Igtdo d.e conformidade com 
a d.ccisã~ do Senado, . em 14\ .data om que 
foram d.1spensados o mterstiCw e a impres-
são,a requerimento do sr. Raul Penid.o. 

Ent dii'Jcnssiio a re(lacção finnl, submet-
tida á votação, foi approvad.a, sendo re-
mottido o proj~cto á sancçuo, om 15, sob 
n. 47, por oillcw n. 1Gl. . 

Communicou-so na mesma data ao Senado, 
por ollicio n. 140. 

Snnccionn(lo 

LEI N. 207 DE 19 Dg SETEJIIDRO DE 1896. 

i' 
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1895. 142 Autoriza o governo a abonar. ao col- nn commissuo de ~ei,re~tentn~õeH, reque. 
Iector do Juiz do Fora, mtqor An· rlmcntoi'J e l,ctfçoel'l. 
tonio Caetano Rodrigues I-lorta, a 
quantia por ollo despendida para 
pagamento do aluguois do casa Apresentado com parecer para segunda dis-
om que funccionam as aulas da cussão, em 14 do setembro do 1896, t'oi a 
primeira o~cola publica de inst,.~c- imprimir-se. 
ção primaria do sexo masculmo 
naquolla cidade. 

Pl!:ND.&: DE SEHUND.\. DISCUSSÃO. 

1895 143 Conc.ode pela vorba-opra~ pu~licas Da commff'IHI'io tlc rci,re,..entações, reque. 
-a santa casa do mrsoriCordra da rlmentoN e petições. 
cidade do Passos, a quantia do 
10:000$000, om duas prestações 
para au~ili!lr a construcçl'io do m~ Apresentado em ~O do _agos~o; ?om parecer 
novo odrtlcro. para segunda tlJscussao, for a Imprimir-se. 

Ern segunda tliNcuNsão, om 29, submottido 
à votação, foi aJ~provado e romettido :t com-
missão rospoctrva, quo o apresentou Pal"\ 
torcoir<l; om 3 r!o setembro, sondo disp~I{
sada a rmprossao, a requerimento do sr 
Dosidorio do l\Iollo. · 

Em tlfscusl'liio, om 4, subm_otti~o á vota-
ção, foi approvado o romottrdo <t comnüs-
são do rodacção, quo, obtendo urgoncia 0 
apresentou na mesma data com o sogui~to 
parecer o rodacção final: 

A commissão do redacção do lois, a quo foi 
prosonto o projccto n. 143, do 1895, õ do 
parecer quo seJa approvada a seguinte ro-
dacção final, dada ao mesmo : 

O Congresso Legislativo do Estado do Minas 
Goraos decreta: , 

l 
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1895 143 Concedo pela verba-obras publicas Art. I.· Fica o governo do Estado autori-
-á santa casa de misericor~ia da zado a conceder pela verba- ohms publi-
cidade de Passos, a quantia do cas ...... a .Santa Cas.a de Misericordia da ci-
l0:0006000, em uuas prestações, dado _de Passos a c1uantia de dez· contos 
para auxiliar a construcção de :um de rors ( 10:000$), pagos em duas presta-
novo ediiicio. çõos annuaes, para auxiliar a construcção 

de um novo editicio destinado á mesma 
Santa Casa. 

Art. 2 .. • Revogam-se as .disposições em con-
trario. 

Ent tliscussão n rctlacção 1iual, em 5, 
submettida á votação, foi approvada, sendo 
remettido o projecto ao Senado, sob·n. 96, 
acompanhado dos documentos que lhe sir-
viram de base, por ortlcio n. 121, da mes-
ma dnta. 

ltmnctHtlo pelo Seuatlo á saucção, sob 
n. 99, em 10 de setembro, segundo a com-
municação 1'eit11 por oflicio n. 86. 

Sancciomulo 

LEI N. 205 DE 10 DE SErE!IIIlRO DE 1806. 

1805 145 Auctoriza o presidente llO Estado a Do sr. lUanncl Ah•cs c outros. 
auxiliar annualmento com a quan-
tia do 5:000S000 o lyceo do artes o Em IWimch•:t tliscnssão, em 25 ue junho ue 
olTicios d11 ~idatlo·d do Diamantina. l80G,submettido á votução, foi approvado e 

C. S,-,15 

~ romettido á commissão de orçamento e 
contas, que o apresentou com parecer para 
segunda discussão, em lO de agosto. 

Etn scgmula tliscnssão, em 14, suhmettitlo 
á votação, !'oi approv11do o remettillo á 
commissão de representações, requerimen-
tos e petições, quo o apl'csontou com pa-
recer para torcerra discussão om 17. 

I'ENDE DE TEltCEIRA DISCUSSÃO. 

.. ·(.···.··.·~ . ' 

r::;-\. 
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1895 14G Autoriz~ o governo a conceder a nu commissão elo <~onunet•do, cstntis~ 
Francrsco Gonçalves Rodrirruos ticn, inclnstl'in c al'tcs. 
Lima, Emygdio Rodrirrues Gui-
marães o Jose Antoni~ da Cos-
ta Junior, privilegio por 20 an- Em segnncln discussão, por artigos, em 
no~ para estabelecer o explorar 20 de junho do 18\.lü, submettido à votação, 
usmas com apparolhos aperfeiçoa- foi approvarlo o romettido à mesma com-
dos para oxtracção do oloo tlo côco, missão, sondo, nesta data, apresentada a 
do macahuba, amendoim, mamona seguinte 
e outras sementes oleaginosas 
nas terras dovolutas existentes nos 
municípios de Sabará, Caethe o DBCLARACJÃO DE VOTO 
Santa Luzia do Rio uas Velhas. 

Declaro quo votei contra o projecto n. 14G 
do anno passado, pelas mesmas rnzõos quo 
influíram no meu espírito o oxpenui con-
tra o do n. 151, do mesmo anuo. 

Sala uas sessões, 2G do junho do l80G.- Ca-
millo Pratos. 

Apresentauo com .P!lre?er P.ar~ terceira dis-
cussão, em 27, tor a unprnmr-so. 

Ent tcrccil'n cliscussão, om 2 do julho, 
submottido á votação, foi approvado o re-
mettido á commissilo do rodacção, quo o 
apresentou em 15 com o soguinto parecer 
o reuacção final : 

A commissfío do rouacção ue lois, a. quo foi 
prosonto o projecto n. 14G, uo 18~5, é do 
parecer quo soJa approvada a sogmnto ro-
dacção dada ao mesmo. 

O Congresso Legislativo do Estado do Minas 
Geraos decreta: 

Art. 1. · Fica autorizado o prosidonto do Es-
tado a concotlor a Francisco Gonçalves Ro-
dri rruos Lima Emygtlio H.otlriguos Guima-
rrt.o~ o José A;ltonio tla Costa Junior, pri-
vilorrio por 20 annos para ostahelccer usinas 
com., apparolhos aperfeiçoados ~mra extra-
ação do oloo do côco, do macahuha, nmor~
doim, mamona o outras some!rtos oleagr-
nosas nas torras devolutas oxrstontos nos 
municípios tlo Sabará, Caothé o Santa Luzia. 
do H.io das Velhas . 
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1895 1,16 Autoriza o governo a conceder a§ l. · A discriminação das terras devolutas, 
Francisco Gonçalves I~odrigues nas quaes terá de :;er exercido o privilegio, ' 
Lima, Emygdio ltodeigUO$ Guima- ficam a cargo dos funccionarios do gq-
rães o José Antonio da Costa Ju- vorno. 

1895 

nior, privilegio por 20 annos para 
estabelecer o explorar usinas com § 2. · No contracto celebrado com os con-
apparelhos aperfeiçoados para ex- ceS;'lionarios se fixarão o prazo do ostabo-
tracção do oloo do cóco, de maca- lecunonto das usinas, a obrigação do efi'e-
huba, amendoim, mamona e outras ctivo .exercício da industria e os casos de 
sementes oleaginosas naa terras caducidade, alem das condições ordinarias 
devolutas existentes nos munici- de contractos simelhantes. 
pios do Sabará, Caethé o Santa Lu- , 
zia do Rio das Velhas. § il. • Durante o prazo do privilegio, nenhum 

favor ofílcial será concedido ao estabeleci-
mento de usinas· aperfeiçoadas . paru. o 
mesmo fim industrial nos municípios men-
cionados, ficando, porem, inteiramente li-
vre, mesmo 1111 zona do privilegio o de 
accordo com as regras geraes da legisla-
ção vigente, a exploração da mesma in-
dustria pelos processos actualmente pl'a,-
ticados. 

Art. 2: • Revogam-se as disposições em con-
trariO.· 

Eut tliscussão a rctlacção final, em 1G 
suhmettitla â votação, foi approvada send3 
remettido o projecto ao Senado ,pm h sob 
n. 53, por oHicio n. 77. ' ' · 

Uejc~tatlo })elo Scnatlo, em sessão de 25 
de .Julho, segundo a communicação feita, 
nesta tlata, por ofticio n. 23. 

ARCIIIVA.DO. 

147 Transfere para o povoado-Barra das Do sr. 'l'hcopbilo 1Ua1•qucs c outros. 
Canoas-districto de S. Antonio da 
Lagoa-município do Cmvollo-a Acha-se refundido no projeoto n. 2il3, apre-
cadeira mixta do Villas, e pam o sentado pela commissão de instl'ucç!:.<:l pu-
povoado-Picada-districto <lo Ta- hlica, em lO do agosto. 
boieiro, município tlo Soto Lagoas, 
a cadeira do sexo masculino do «Vide o projocto n 233. » 
Pires. 
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-
149 Autoriza o governo a conceder, som nu connuissão tlc obrns 1mblicas, ''inçiío 

onus para o Estado, ao B~.nco _Con- fcrrcn, etc. 
structor do Brasil, proprwtarto da . 
Estrada de Ferro Cataguazos a San- Em 13 do julho do l8U6, submettitlo a vo!a-
to Antonio do Muriahé, privilegio ção, foi approvado em segunda discussao, 
por 5 annos para a construcção,uso conjunctmnento com a cmondu, sond? Ec-
o goso do prolongamento desta os- mcttitlo o projecto à mesma comnnssao, 
tradu passundo polus proximitludcs quo o apresentou em 18 de agosto com 0 
de Ar'ripiados e Abro Campo, Vull_e seguinte parecer : 
do rio Cuiothé tttó á sua foz,rospot-
tando-so as zonas das estradas an- N. 211 
toriormente concedidas e garan-
ti_ndo-se ao con~~s.sionurio pr~vi~o- A commissã? do obras publicas, vi:_tção fet'-
gt~ ~e zona,_ dt~etto, do des,tpro: roa, etc., a~ qual foi pr_osonto o ]ll'O.JCCto,. ?~ 
prtaçao o mms 1,worcs communs ,t H0, do 180~; relativo a concessão do prn 1 
concessões desta natureza. logio ao llar;co Constructor do Brasil para 

o prolongamento da ostrarla do forro Je C<?-~ 
taguazes a Santo Antonio do Muriahé, e P 
approvatlo pela Camara orn segunda tltS-
cuss::to : 

Co_nsidorando quo, pela lei n. 1-18, do 2G de 
.Julho do 1805, transferiu o Congresso ao 
Presidente do Estado a compotoncia para 
a concessão do pr·ivilegios desta natureza 
o quo o oxorcicio simultaneo dessa prero-
gativa, por parto dos podoros lcgislatiV_? 0 
e_xocutivo, llodoria dar logat' a con~es~o?S 
sunultanoas do mesmo ohjocto a uHltVl-
tluos diversos ; · 

Consitlomndo quo a emenda apresentada, a 
este projecto em segunda rliseussiio rolo-
ro-so ú ostra(ltt intoimmonto diversa o quo 
não tem o mcnot' ponto do cont<wto com 
a do ~(no trata o projeeto ; ô do paror~l' 
quo SC.J:t enviado o prqjocto n. 140, do l80v, 
ao Presidente do Estudo pam ser tomado 
em considemção o ((Uo volto a omontl::t. :1 
esta conunissão para della organizar pro-
jacto novo o dar o paroccr respectivo. 

l~ru tlismwsãn o parece~.·, em ;w, submet-
tido à votação7 foi approvado, sondo re-
mottido o rn·oJocto ao dr. Secretario da 
Agrienltur·a, orn 21, por orticio n. 1:n, o a 
emenda, naq'uolla. data, à respectiva com-
missão, quo apresentou em J.o do setem-
bro o projecto n. 2GO. 

«V ido o pat'ccor n. 211 o o proj o c to E. 260 ». 

,··.~-

( 

I 

i 
I 

I 

I 



.. , 

357 

TRANSUMPTO ANDAJ\IENTO E OBSERVAÇÕES 

---- --- -----------------------------
1895 150 Declara que as divisas dos districtos J)a conunissão tlc ml.Jnaras nJ.nuici}mes-. 

do Santa Rita uo lbitipoca uo.mu-
nicipio do Barbacena, o Conceição 
do Ibitipoca, município de Lima Em }ll'imeira discussão, em 2 de julho de 
Duarte, são pelo Alto da Serra da 1806, submcttido á votação, foi approvado 
Ibitipoca o - Ribeirão Bandeira- e remottido à mesma commissão, que o 
ou Ponte Alta. apresentou, em 8, com o seguinte parecer 

o substitutivo: 

A commissão de camams municipaos, á que 
foram presentes os papeis relativos á 
questão de limites entre os districtos de 
Santa Rita de Ibitipoca, município de Bar-
bacena, e Conceição do Ibitipoca, município 
de Lima Duarte, ó de 

PARECER 

Quo, it vista dos documentos ultimamente 
apresentados á commissão, seja adoptado 
l)/U'a segunda discussão o sullstitutivo quo 
o1l'oroce ao art. I.· do projecto n. 150. 

Art. l. · As divisas dos districtos do Santa 
Rita do Ibitipoca, município do Barbacena 
o Conceição 'do Ibitipoca, município de 
Lima Duarte, são pela ponta <la Serra do 
Ihitipoca ao riboirllo do Bandeira, perten-
cendo as fazendas do Ponto Alta o .follo 
Fol'tes ao districto da Concoiçi:to o as fa-
zendas da. Sona o Ballú ao districto de 
Sant:t lUtrt. 

Art. 3. · Rovog:un-sc as disposições om con-
trario. 

Sallt das commissõcs, 8 do julho do 1806.-
Rltul Ponido.-:Mondos PimenteL-Nunes 
Pinheiro. 

J~m 41ismassão, em 10, ~· proi'oroncia. ~ntr9 
o substitutivo e o prqJocto, submetü<la ~t 
yot.aç1lo, foi aquolle preferido, ficando pre-
juclicltdo este . 
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1895 150 Declara: quo as divisas dos districtos Em cliscnssão na mesma data o suhstitu-
·do Santa Rita do lhitipoca do mu- tivo, sulnnettido á votaçflO, foi approvado 
nicipio do llarbacona, o Conceição o romotti<lo á respectiva commi:>são, que 
do Ibitipoca, município de Lima o apresentou com parecer para terceira. 
Duarte, são pelo ·Altu da Serra da discussão, om 11. 
Ihitipoca o- Ribeirão Bandeira -
ou Ponte Alta. 

EJn terceira cliscussão, om IG, submettido 
á votação, foi approvado o romettido á 
commissão do rodacção, ([Ue o apresentou 
em 20, com o seguinte parecer o rodacção 
Jinal: 

A commissão de rcdacção do leis, a quo foi 
presente o projecto n. 150, de 18ü5, ó do 
parecer que :;qja app,rovatla a seguinte 
l'Odacc;ão dada ao pro.Jocto: 

o Congresso Legislativo do Estado do :Minas 
Goraes decreta: 

Art. 1. · As divisas dos <lisü·ictos do Santa Rita 
do I!Jitipoc<t, município do Barbacena, 0 
Conceição do lbitipoctt, município do Lima 
Duarte, correm pela ponta da Serra de Ibi-
tipoca ao Ribeirão do ll~ndoira, porton-
condo as 1azendas do Ponte-Alta o João 
Fortes ao districto da Concoiçfio o as fa-
zendas da SolTa o llahú ao districto do 
Santa Rita (lo lhitipoca. 

Art. 2. • Itevog~<m-so as disposi~lõos om con-
trario. 

I~ut clilwnssão a rccl1wção final, em 21 
suhmettida á votação, foi approvada, son~ 
do romottido o projocto .. com documentos 
ao Senado, em ;!2, sob n. 55, por ofilciÓ 
n. 78. 

Em 1·1 ele ngosto, foi devolvido pelo Sena-
do, por ollicio n. 4·i, acompanhado das se-
guintes emendas: 
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}895 l50·Dcclara que a:; divisas dos districtos La 
do Santa JUta do Ihitipoca,do muni'-

1805 151 

cipio do Barbaccna,o Concciçfio do Depois das palavras - Ribeirão do Bandeira 
Ibitipoca, município do Lima -accrcsconte-so: curso abaixo. 
Duarte, são pelo Alto da Sona do 
Ibitipoca c- Ribeirão Bandeira- ::. • 
ou l'onto Alta. Onde se le - João Fortes - diga-se :-de 

Josó Fortes. 

Apresentadas em 17, foram a imprimir-se. 

Em cliscussão, em :w, submottidas li vota-
çllo, foram approvadas o remottidas com o 
projocto a commis são do redacção que o 
apresentou redigido aliual,do confor~nidade 
com tt decisão do Senado, em 21. 

I~n1 tliscnssão a reclacçíio Jinal, em 22 
:mhmctthla á Yotaçrro, foiapprovada sen~ 
do romettido o projecto á sancçrro, e{n 24 
sob n. 30, por otlic i o u. 140. ' 

Communicou-so ao S onado, na mesma data, 
por ollicio n. l OI. 

Sanccionatlo 

LEI N. lGG DE ;~8 Dr·! AGOSTO DE 1806. 

Autoriza o Pr'osidon to do Estado a Dll couunissíio ele obrus }mblicns, viação 
conceder aJamos \Volls ou á com- t'crrea, etc. 
panhia por ello organizada o !1!-
roito do posq nizar, explorar ou nH-norar diamante:> nos torronos do· Teve scgnn;la leitura em :w do junho ue 
volutos existentes na. zona com- lSUG. 
prohondida ontro os rios Parahyba, 
das V olhas Quebra Anzol o :t Serra _ 
do canasti;a, c, bom assim, em En~ J)r.imch·n_ tlist;ns~a.o, om 2G, submet-
torrenos pul'ticularcs,, uo accôrdo trdo a votaçao, for 1'(\JOltauo. 
com o quo for postorwrmontc es-
tabelecido por lei. ARCIIIVOU-sg, 

--~ 
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Projectos iniciados na Gamara dos Deputados em 1894 
e que tiveram andamento em 1896 

TRANSUMPTO ANDAMENTO E OBSEIW AÇOES 

--- --- ----~-----------------------

1894 1 Considera. validas as alienações e Do sr. Simão tia Cnuba. 
hypothecas das posses ue que trata . . 
o artigo 3. · § 4. • da lei n. GOl de . 
18 do setembro ue 1850 e que se Em cliscnssão, em 4 de agosto ue 18üG, a 
eíl'ectuaram por titulo legitimo emenda unica do Senado, supprimindo o 
antes do 24 de fevereiro do 1891. paragrapho unico do art. J.o, já rqjeitada 

pela · Camara e approvada naquella por 
dons terços, submottida á votação, confir-
mou a Camara a sua uocisuo anteriór, 
sondo nessa data apresentada a seguinte 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Declaro ter votado a favor da emenda do 
Senado, suppl'imindo o paragrapho unico 
do n.rt. I.· do projecto n. 1, sobre legiti-
muçuo de tcrms. 

Sala das sessões, 4 do agosto do 1890.- Pa-
dre João Pio. 

Umnetteu-se o })rojccto aí saucc;ão, sob 
n. 24, em 5 de agosto, por ofticio n. 123 
comum nicanuo-so na mesma data tta se: 
nado por ofilcio n. 8G. 

Deixando de ser sanccionada. esta lei pelo 
cxm. sr. dr. Presidente do Estudo, foi com-
municado o veto, em 14 de agosto, por of:. 
ücio u. 45 do Senado c, ao mosmo tempo 
convocado o Congt•osso para o dia 19, alin'Í 
de resolver sobre o mesmo. 

Nesta da.ta, reunidas as duas Cama.ras om 
Congresso, foi eleita unut commissão es-
pecial, de sete membros, composta dos· 
srs. senaclores Rebêllo Horta, Camillo de 
Bl'itto e Cosüt Sena. e deputados Delfim 
Moreira, Augusto Clemcntino, Bernardos 
Faria o Rodrigues Chaves, com o 1\m de 
emittir parecer, o c1uc fez, npresentando-o 
impresso em 2·1, assim redigido : 
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TRANSUMPTO ANDAMENTO E 0BSERVAÇÕES 

I Considera validas as alienações e A' commissão especial foi presente o projecto 
hypothecas das poss~s do quo trata n. 24 sobro torras devolutas o as razões 
o art. 3.· § 4.· da lo1 n. GOl de 18 do não sancção oppostas pelo Presidente 
de setembro de . 1850 e quo se do Estado. 
eifectuaram por titulo le"itimo 
antes do 24 do fevereiro do"' 1891. 

Adoptado em suas principaos disposições -
a variabilidade dos preços, a ampliação do 
prazo, a adjudicação dos lotes aos aborige-
nos, a delimitação da área aos posseiros, o 
projecto contem ainda nos seus arts. I.· o 
2. · medidas accossorias actualmente sub-
mettidas á reconsideração do Congresso. 

A legitimação constituo uma anomalia nos 
titúlos do domínio; det.luo do uma razão 
histodca quo não podo mais ser invocada. 

Tendo cessado, em 1822, o rogimon das ses-
marias, ficaram as torras devolutas á dis-
posição dos intrusos ou posseiros quo a lei 
do 18 do setembro do 1850 o respectivo 
regulamento respeitaram, determinando o 
registro do suas posses dentro de certo 
prazo o prohibindo, , soh penas so:o1•as, 
novas occupaçõos. 

A lei ultima n. 27, do 25 do J"unho de 1802, 
pormittindo quo so proce esse á logiti~ 
mação somente dessas posses lançadas atJ 
ilO do janeiro do 1854, dat<t da publicação 
do regulumonto, tovo om attonção «Os di-
reitos adquiridos». 

Nonlmmn outra, no longo intervallo do 39 
armos, podia soccorrer-so da mosma <<ratio 
juris»; constituindo violação da lei, nüo 
ora suscoptivol da legitimação. 

Roitorar o processo condomnado o lesivo do li 
patrimonio do Estado ó retrogradar no 
passado, cheio do incortoza3 uo domínio o 
do sorpresas nas alienações, o quo pronuz, 
som duvida, a desvalorização das torras, ,·, 
mas não ó «iogalizar intrusões criminosas». 

,,:'li 
·' 

\ 
' ' 
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TRANSUMPTO ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

18911 l Considera válidas as alienações e Apesar da lei de 1850 punir os quo se apos-
hypothecas das posses de que tratn sam de terras, não houve, durante largo 
o art. 3. · § 4. • da lei n. 601 de 18 período, a opportunidade de applicar-se a 
de setembro de 1850 e que se etre- disposição penal, que ficou dependente da 
ctuaram por titulo legitimo antes discriminação dos terrenos devolutos e 
do 24 de fevereiro de 1891. particulares, trabalho apenas iniciado. 

Naquelle tempo escreveu-se :- E' preciso 
prestar a maior attenção á doutrina do 
art. 2.o, não entendei-a amplamente ou 
como uma legislação nova, para evitar con-
flictos nas torras já possuídas e de proprie-
dade particular, mas sim, como urna me-
dida que só pode ter applicação quando, 
discriminando o domínio nacional do do-
mínio particular, for qualquer apossar-se, 
como até agora. ora permittido, das terras 
devolutas; ou quando, tendo o governo 
vendido e demarcado qualquer porção 
dollas, tor qualquer particular invadir este 
terreno demarcado, que, pela venda feita 
pelo governo, é Jà propriedade particular. 

Então, com o titulo que dà o governo; quiz 
o legislador armar tamhem o comprador 
do meio expedito e prompto de lançar fora 
o invasor». 

Obstruido o caminho das posses illieitas, não 
havia mais por onde penetrar nas exten-
sas regiões tle centenas de milhões do he-
ctares. 

O Congresso, em semelhante situação, en-
tendeu que não attingiria o Jim da lei -
povoamento do solo e cultura-, som esta-
tuir a preempção: 

No art. 1\J: 
«Os occupantes de terras devolutas sem titulo 

legitimo com cultura e morada habitual 
terão direito á compr<t dos mesmos pelo 
preço mínimo legal, logo que sejam me-
didas, demarcadas o expostas à venda,nos 
termos da lei n. 27 de 25 de junho de 1892 
o do presente regulamento, uma vez quo 
satisfaçam às seguintes condições: 
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TRANSUJ\lPTO ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

-- ------------ ----------------
1894 1 Considera validas as alionaçoos o I. Apresentar o I'oquorimonto uo compra ati.l 

hypothocas das posses de quo trata o dia 1. · do novembro do anno em quo for 
o art. 3. · § '1. • da lei n. GOl do 18 annunciadn. a venda; 
de sotombl'O do 1850, e que se olre-
ctuaram por titulo legitimo antes . . 
do 24 do fevereiro tlo 1801. li. Provar que tom morarla habitual o cul-

tura eJroctiva da quinta parto, pelo monos, 
dos lotes requeridos, quo não poderão exce-
der de quatro». 

o rogulamonto·, art. 'H, reproduzindo esse 
dispositivo, foz a seguinte limitação, que 
de ve7. acaba com o preconisado instituto. 

Paragmpho unico. As posses, porem, quo 
forem estabelecidas depois do publicrda a 
lei n. 27, citada, o de entrar em execução 
este regulamento, não sor:ío respeitadas, 
nem estabelecem proferencia alguma a fa-
vor dos occupantes. 

Não ha como esporar das vendas diroctas ou 
em hasta publica 11 progressão do donü-
nio ; as occupaçõos delimitadas hão do pro-
duzir mais. 

A preempção obedece ao typo do acquisiç.ão 
«.compra», unic? aclmittido deste 1850; 
crrcumscrovo-so tt pequena propriedade 0 faz cessar de vez o abuso das posses illi-
citas, o quo não conseguiram os 3() annos 
do roprossõos o do custosas legitimações. 

Alem disso, sondo facultativa a vontl:t do 
lote ao occupanto,o governo tom moios de 
evitar o abuso fl'O(ltlOnto na Amoricn, do 
Norte, onde olla 6 ohrigatoria. 

«Na, California, por oxomplo, a despeito do 
-« tho Homes toad and prcomption Ia w » 
quo prohibom 11 prccmvr,:fio do 100 acres 
por uma só pessoa, unHt companhia che-
gou a obter ro conton!onto no condado do 
Humboldt l8mil duzentos o quarenta acres, 
lilzondo comprar os terrenos por mil o qui-
nhon tos «homens do palha» ( jorn. dos 
ocon o mistos 15 do agosto do l8UG. pag. 1 OU). 
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ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

---- -------------
1894 1 Considera validas as alienações e Apesar disso, nesse paiz, onde durante 56 

bypot.ltecas das posses de que trata annos nada se obteve em íin or do settlor 
o art. 3. · § 4. · do lei n. GOl de 18 estabelecido em terras do domínio publico, 
de setembro do 1850 o que se oiTo- produziu-se uma revolução salutar na con-
ctuaram por titulo legitimo antes sagração do direito do preempcião. 
de 24 de fevereiro do 1891. 

«O occupanto não devia mais ser conside-
rado como« tropusser» punível pelo crimo 
de roubo. 

Era, ao contrario, convidado pelo governo a 
ostabolocor-so uo terreno que havia , esco-
lhido para ahi fazer o sou «h o me»- sob 
certas condições prescriptas quanto â sua 
posse, aos melhoramentos que alli fazia o 
ao pagamento do preço~ 

A politictt do governo d 'ora avante torna-
va-se clara para todos. 

Elle não queria somente croar uma renda, 
mas, facilitar o estabelecimento do <<home» 
para o povo>>. 

A inteira applicação do art. 19 satisfaz os in-
tuitos do Congresso na domocratisação do 
solo pelas occupações,que abrem à indus-
tria o caminho das terras virgens _ e ao 
thosouro novas fontes do rondas; reduz 
em muito as legitimações o acaba tle vez 
com o neologismo «posses» nos textos le-
gislativos. · 

Pormittida, assim, a compra de lotes aos oc-' 
cu pautes, perde toda a utilitlade o art. L·, 
quo, alem, tias razões expostas, contraria' 
princípios facultando a transforencia do 
direitos que o cetlonte não tem : nn. regu-
lamentaçfio da lei em que e:>te projocto fôr 
convertido, supprimido o ultimo· periodo 
do art. 41 citatlo, será feita a systemuti-· 
zação no tlominio das torras. 

A commisslto sulnnotto á sabedoria do Con-
gresso o sou par.ecer, concluindo pela mo-
dificação tlo projecto no sentido dos· moti-
vos do voto o otrorecentlo a seguinto 
omonu:\: 
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TRANSUMPTO ANDAMENTO E' OBSERVAÇÕES 

1 Considera validas as alienações o Su,Pprimam-se os arts; I.· o 2. ·,tendo o pro-
hypothecas das posses da que trata Jecto a seguinte redacção : 
o art. 3.· § 4. • da lo i n. 601 do 18 

• 

de setembro de 1850 e que so etre- · . 
ctuaram por titulo legitimo antes Art. L· O preço das terras publicas quo 
de 24 de fevereiro de 1891. tenham do ser vendidas será tlxado pelo go-

verno, terúlo em consideração a qualidade 
dellas, as condições locaes e o preço cor-
respondente no município. 

Art. 2.· O governo poderã. prorogar o pra-
zo fixado nos arts. 23 e 24 da lei u. 27 para 
medição de terras pertencentes a posses 
que tenham de ser legitimadas e a conces-
sões quo tenham do ser revalidadas, at-
tondendo ã.s circumstancias de cada distri-
cto do terras o tornando a prorogação 
medida geral para todos os posseiros do 
mesmo districto. 

Art. 3. • Quando a extensão cultivada do 
uma posso for superior a duzentos hecta-
res, sondo torras do cultura, o a quatro-
contos, sondo campo de criar, compl'o-
hender-so-ha na legitimação toda a arca 
cultivada ou necossaria para pastagem 
sem se lho fazer accrescimo algum de ter: 
rono dovoluto. 

Art. 4. • O governo poderá fazer concessão 
gratuita de terrenos aos índios do aldea-
mentos quo forem oxtinctos, não excedeu-
do de 25 hectares o loto concedido a cada 
um. 

Art. 5. • Revogam-se as disposições om C0ll-
trario. 

Em clito~cnssão, em 25, submottida à vota-
ção, foi approvada o romottido o projc-
cto, assim modi!lcado, ao oxm. sr. dr. Pre-
sidente do Estado, nost<t data, por ofticio 
n. 141. 

Snnccion nclo 



r-
1- " 

I 

I 
' 369 

TRANSUMPTO ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

1894 73 Crea uma segunda vara de direito Do sr. Gustavo Serrão e outros. 
na comarca de Juiz de Fora. 

1894 

Rqjeitauo pelo Senado, em sessão de 7 de 
JU.llto de 1896, segundo a communicação 
fe1ta, nesta <lata, por officio n. 12. 

ARCIIIVADO. 

89 Autoriza o presidente <lo Estado aiDa conunissão tle ngricultnrn, minns, 
conceder a companhia do Ganua- colonização tle tCI·ras e bosques. 
relia privilegio por 50 annos para 
a construcção, uso e goso de uma . 
via-ferrea, que, partindo <lo ponto Em_I3 ue . .JUlho de 1896, subm~ttido. á vota-
mais conveniente da Estrada de çao, fo1 approvauo em tercetra dtscussão 
Ferro Central ou do ramal proje- e romettiuo á conunissão de reuacção, que 
ctauo ue Sabará á Santa Barbara, o apresentou com a mesmtt reuacção, como 
vá á usina do Ganuarella, com ga- final, em 20. 
rantia de juros de 6 ofo ao anno, 
durante 30 annos, sobre trinta con- _ . _ 
tos de reis por kilometro. Em ,tl•sct~ssa? a l"Ctlncção final, em 21 

submettl<la a votação, foi approvaua sen~ 
do o projecto remettiuo ao Senado, e{n 22, 
sob n. 54, por otncio n. 78, e por este en-
viado á sancção sob n. 84, em 5 de se-
tembro, segundo a communicação feita 
nesta data, por otncio n. 62. ' 

Sanccionatlo 

( 
í LEI N. 179 DE 9 DE SETEMBRO DE 1896. 

/· .. 

189<! 97 Autoriza o presidente do Estado a ))o s1•. lhteno Uramlão. 
conceder annualmente um auxilio 
do 5:000,~ aos institutos munici- Rqjeitado pelo Senado, em sessão de 8 de 
paos das cidades de Ouro Fino e JUlho do 1896, segundo a communicação 
Pouso Alto. feita, nesta data, por otncio n. 1<1. 

AltCJ!IVADO. 

::;. (.;. 47 

r--
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Projectos iniciados na Camara dos Deputados em 1893 
· e que tiveram andamento em 1896 

TRANSUMPTO ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

-----------------------------1----------------------------
1893 2 Concede ao chefe da primeira secção Da commissão tle I'eprcsentações, rc• 

da secretaria da Camara dos De- qnerimcntos e petições. 
putados, cidadão João Baptista de 
Freitas, oito mezes de licença para 
tratamento de saude. Apresentado na sessão extraordinaria, em 

Barbacena, a 13 de dezembro de 1893 •. 

ARCHIVOU-SE EM 15 DE SETEMBRO. 

1893 15 Autoriza o governo a contractar com Do SI'. Gomes tla Siha. 
as camaras municipaes a arreca- .. 
dação "das rendas do Estado, me- R~Jettado pelo Senado, em sessão de 2 de 
diante a retribuição pecuniaria .Ju.lho de 1896, segundo a comm unicação 
quo julgar rasoavol. fetta nesta data, P?r ofíicio n. ll. 

ARCHIVADO, 

1893 45 Declara n11llas as resoluções das ca- Do sr. Bei'IUll'tlino tle Lima. 
maras municipaes do. Mar de Hes-
panha, Juiz de Fóra e outras re- Em }lrimeira tliscnssão, om 27 de julho de 
!ativas á concessão de vias ferroas- 1895, submettido á votação, foi approvado 
railways o tramways, por serem o remettido á commissão de c amaras. mu-
manifestamento contrarias á con- nicipaes, que o apresentou em 29 para 
stituição do Estado. segunda discussão, com o seguinte pare-

cer o rodacção : 

A commissão de camaras municipaes, á quo 
foi presente o projecto n. 45, de 1893, ó 
do parecer que o mesmo entre em segunda 
discussão com a seguinte redacção : 
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TRANSUMPTO ANDAMENTO E Ol3SElWAÇõES 

1893 45 Declara nullas as resoluções das ca.- O Congresso Legislativo do Estado tlo Minas 
marn.s municipae,s do Mar uo Hcs- Geracs resolve : 
panha, Juiz de Fora. o outras, reln.-
tiv:as á concessão de vias ferreas- . . ro-
rallways o tramenays, por serem Arhgo umco. São declaradas nu!las as [ar 
inanifestamente contrarias à con- soluções das camaras municipaos de ~1astituição do Estado. de Hospanha, Juiz de Fora o outras, r·ail-

tivas a concessões de vias i'erreas- ~res
ways e tramways -, contral'ias n1um a· 
tamente ás disposições do art. 11,_ pa~as 
grapho unico das disposições trans1tortc 
da Constituiçllo Estadual ; revogadas as 
disposições em contrario. 

Em, se~nntla tliscussiio, em il ue agosÂ~l~~ 
requerimento do sr. Camillo Soares, 11~ voltou á rcspoctivn, commissTI.o, que, 0 

4, apresentou o seguinte parecer : 

A conumssão tlo camuras municipaes, á quo 
foi presento o projecto n. 45 de 1803 : 

Attonuendo quo n. apresentação !lo pro
1
iecto, 

não foi originada do petição de qna quer 
cidadão ou assombloa. municipal, como ~ 
exige o pa.ragrnpho unico uo nrt. 43 ll<' lot 
n. 2; 

Attondonuo quo, apesar do numifestt_:me:tte 
nullos os privilegias concedidos, nao 0 _ 0 

Congresso competente pnrn a. tloclaraçao 
do nullidatle o sim o judiciario, provoca_uo 
pelos orga.ms do mirü'sterio publico o~ m-
torcssa.dos, na forma. uo art. H O. a lct n • 
148, por falhar tt exigencitt do paragrapho 
unico do art. 43 citado, é do parecer quo 
o vrojocto nlto cst{~ nos casos do ser ada-
ptado llelu. Camara, 1levendo elle entrar 
em sogundu. discussi(o. 

Coutluuautlo ent scgnntln. tliscussiio, otn 
7, suhmottiuo {~ votação, foi rojoitauo. 

AitclUVOU-SE. 
I 

., 

\ 
\ 
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Projectos iniciados na Camara dos Deputados em 1892 
e que tiveram andamento em 1896 

TRANSUMPTO ANDAMENTO_E OBSERVAÇÕES 

-------------------------------- -----------------~-------------
1892 6 Franquoa ao tmnsito publico o Por- Do Hr. Ednurclo Pimentel c outros. 

to do Barreirinl10, no Rio -Grande, 
limites deste Estado com o do Siío Paulo. R~jcitudo 1,elo Seuatlo, em sessão de 13 

de agosto de 1896, segundo a conununt- · 
caçiío feita, em 14, ·por o meio .n. 4'1. 

ARCHIVADO. 
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Project,os iniciados na Camara dos Deputados em 1891 
e que tiveram andamento em 1896 -

TRANSUMPTO ANDAMENTO E OBSEH.VAÇÕES 

-
1891 23 Autoriza o governo a conceder fa- Do sr. Olegnrio !Unciel e outros. 

vores á empresa com a qual a ca- . 
mara municipal da cidado do Pe-çanha contratar a construcção de Rejeitatlo 1)elo Sen:ulo, .em!} de. julho de 
uma nova cidade ou molhoramon- 1896, segundo a commumcaçao felta, nesta 
tos da actual. data, por, officio n. 11. 

ARCHIVADO, 

'! 

: ,', 
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PROJECTOS INICIADOS 
NO· 

SENADO MINEIRO 
E remettidos à Can1ara 

Em 1896· 
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Projectos iniciados no Senado e re111ettidos à Camara 
' em 1896 

TRANSUMPTO ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

--- --- -----------------------------
1896 69 Eleva a 9:000$ annuaes os vencimen- ltcmcttitlo em 7 de julho, por officio n. li!. 

tos do oiTicial de gabinete da pre-
sidoncia. 

S. C.-l!J 

Apresentado em \J, foi a imprimir-se. 

E 111 tn"ianeirn tliscnssiio, em 20, submet-
do á votação, !'oi approvado e remettido á 
commissão de representações, requerimen-
tos e petições, quo o apresentou com pa-
recer para segunda, em 22 .. 

En• sc~~muin discussão, em 23, foi otrere-
cida a seguinte 

E~ lENDA 

Depois da palavra - vencimentos- accre-
scentc-so : «desde .i á». 

Sala das ~es:>õos, :2:l tle julho do 18\li\.- lU-
beiro de Oliveira. 

Em dismassfío ~;\b emenda, . conj.m•d!t-
montc com o pro.Jocto, submotttdos tt vo.üt-
ç[O, foram approvn~o::_, sendo remetttdo 
este á mesuut comnH~St~o, que o apresen-
tou para. terceira, em ~;), 

r~m tert~c·il·a cliscussfío, em 28, subm.eL-
tido ú votação, t'oi appt'ovado e devolv1~lo 
ao senado, em :!\l, :~c~nnpan~~ado da !'elo 
rida omewln, por o1ltcll.l n. 8.~. 

Conformando-se este com a d_?cisão (la, Ca-
mara, 0 t'ellletton ú. sancçao, em G tl.o 
·•o·osto ~olí n. 7-1 segundo a communl-o.o ' ' ~.> • ' . fi~ . t)<) cação l'citn, nesta lla.ta, por o !CIO n. ,,,,., 

I 'I N J.~JIJ' !li' H DB A<WBTO DE 18\JI). 
,E '• 
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TitANSUl\IPTO ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

-
l891:l 70 Croa na Junta Uommorcial do Estado ltcmctticlo om 7 de jullw, por oflicio n. 13, 

um lugar do continuo o apresenta 
nova tabolla tio vencimentos para 
os respectivos empregados. Apresentado em u, foi a imprimir-se. 

l~nt pl'imcil'u cliscnssiio, ern 22, sulnnot-
tido á votar;ão, foi rejeitado. 

AH.CIIIVOU-SB. 

Communicou-se ao Senado, em 2:l, por officio 
n. 7D. 

1896 71 Estabelece nova taholla do venci- Uemctticlo em 7 do j ullto por o !'fi cio n. 13. 
montes para os empt•ogados do Tri- ' 
hunal da Relação. 

Apresentado om !J, foi a imprimir-se. 

J~nt JH'imch•n cliscnssão, em 20, subn~etti
do ú votação, foi approvado o remot~Hto ii. 
commissão do representações, roqtwrunon-
tos o petições, quo o apresentou para se-
gunda, em 22. 

Em scguucln discussão, em 25, subm_ottill? 
à votação, foi approvado o remotttdo a 
mesma conunissão, que o apresentou para 
terceira em 27. 

Em tcrcc)ira cliscussão, em 29, submott!do 
á votac;ão, foi n.pprovado, sendo romo~tl~o 
á sancção em 30, soh n. 2::, por olfimo 
ll. 120. ' 

Communicou-se ao Senado, nesta data, POl' 
oflicio n. 83. 

Sanccionnclo 

LI<:! N, 15:1 Im f> m: AGOSTO lll·: 1R0G. 
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1896 72 Determina o modo como Jovem ser ncmctthlo em 10 Je julho, por ofticio n. 13. 
preenchitlas as vagas quo se abri- · 

18\JCi 

I 

rem no Senado' o marca o prazo para a posse dos cidadãos eleitos ApreHentttdo em 17, foi <t imprimir-se. 
membros do Congresso. 

Eut t,rinteira. discussão, em 22, submetti-
do á votaQãO, foi approvado o rcmottido 
á commissilo de constituição, legislação 
o poderes, que o apresentou, com paro-
cor vara sogundtt, em 20. 

Em scgmula. cliscnssão, pot' artigos, em 3 
tlo agosto, submottido á votaQlio, foi appro-
vado e romcttido á mesma conunisslio, que 
o apresentou com parecer parn. terceira, 
om 4. 

1~111 tct•ccira cliscussão, em 7, submettido 
i~ votaQliO, foi approvado, sondo, na mes-
ma dattt, romottido á sancçlio, sob n. ;~G, 
pol' oflicio n. 125. 

Connnunicou-sc ao Senado, nesta dat<.t, por 
orticio n. 88. 

Sa.uccimuulo 

LEI N. 162 DE 1\) DI~ AGOSTO DB 1896. 

JAln·o um credito do 100,000$ P""" Jtemcttl<lo om 20 do julho, po>' ofiioio u. lü. 
inaugurar-se no dia 21 de a.bril do 
18D8 unw, exposição do productos . . . . . agrícolas c industl'iaos, na cidade Apresentaclo om 21, Jol a unpt'tllltr'-se. 
quo fúr designarht pelo govemo. 

Em primch·a. discussão, em :2A, sulmto~U
do it votação, foi appro:rado e ~o1~1ettl.d.o 
á commissrro do conunorctO, estatlstiCa, m-
dustrias e ru'tos. 

J'ICNDE DB PAin:Clm !'AltA SEGU::-:IDA DISCUSSÃO, 

, 

~ 
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C):' 1896 74 Declara elegíveis pura os cargos de Itemettitlo em 28 de julho, por ofilcio n. ;w. 
agente executivo, vereadores, Jui-
zes tle paz e membros de conseil10s Apresentado em 29, foi a imprimir-se. 

]896 

districtaes, os professores publicos osto 
tle ensino socundario, profissional Ent })rimeirn cliscnssiio, em 4 tle tg e re: 
e superior. submettido :i votação, foi approva.t ~ le-

mettido á commissão de constitmçao, onl 
gislação e po(loros, que o apresentou, c 
parecer pura segunda, em 17. 

Ent seguucln discussão, por m·tigo,s! ~~= 
20, submottido á votação o art. I.o, íql ar-
.i~itado, ficando prejudicados os domaiS ' t1gos. 

AltCI!IVOU-SE. 

Or ofil-Communicou-so ao Senado, em 21, P 
cio n. 97. 

'>8 75 Autoriza o governo do Estado a con- Uentetticlo em 29 do julho por oJ'Iicio n. - • tractar com quem melhores vanta- · ' 
gens otforocor a construcção do Apresentado em :30, roi a imprimir-se. uma forro-viu, de bitola do um 
metro, quo, partindo da Estar;ão I·~m primeira cliscussiio, om 1:.1 do agosto, 
do Prados, na E. F. Or\sto de 1\Iinas, suhmottido á votar;ão, foi approvado ? r~
e passando pela cidade do Entro- mottirlo à commissão do ohms publicas, 
Rios, vá so entroncar na estrada quo o nprosontou com parocor para segun-ferroa quo liga Bollo Horisonte à da em 14. 
linl.m 06sto .do 1\Iinas, no I>onto . , 17 
ma1s convomonto. l~m segunda cliscussiio, por artigos, em ·e~ 

subn10ttido á votar;ão, foi approvado e ~·e
mettido á mesma commissão, !J.ue 0 118 de 
Ron tou com parecer pam torc01ra, em 
sotembro. 

l·~tn t<~•·•·eira cliscnssiio, em '!, snbmeU!~~ 
á votação, !'oi approvado, sondo . ~·e~no ~ 48 á stmc<;ãr?, om 5, sob n. :l5, por oJflc!O n. 

ConnnuHicou-f;o ao Senado na mosnHt data, 
por of'ficio n. 120. 

Snuccion:ulo 
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1896 76 Dec~a,ra nullo o acto da camat·a mu- Ucmetticlo em 30 de julho, por ofiicio n. 29. 

mc1pal de Abre Campo, que, em 
sessão de I'{ de abril de 1895, deu 
posse aocidadão Antonino de Abreu Apresentado em 3 de agosto, foi a impri-
e Silva Brandão, do cargo de agente mir-se. 
executivo. 

Ent Jn-inteh·a discussão, em 6, sul.nnetti-
do á votação, foi approvado e remettido {t 
commissão de camaras municipaes, que 
o apresentou para segunda em 17, com o 
seguinte parecer e emendas : 

A commissão de camaras mumc1paes, a que 
foi presente o projceto n. 76, do Senatlo, 
já approvado pela camara em primeira tlís-
eussão, c consitlerando que o Congresso, 
em sua sessão do anno passado, iniciou o 
pronunciamento sobre est:t questão, que 
então foi sujeita ao seu conhecimento, pe-
dindo informações sem as quaes não po-
deria proferir um juizo seguro: 

Considm·antlo que seria absurdo ~ntentler-se 
quo, iniciado e não terminado O JUlgamento 
em uma so~são, incide n, hypothoso do dis-
posto no art. 75 n. VII, ultimn parte, da 
Constituição do Estn,do, o dosapparece a 
competenein do Congresso para continuar 
na scssiTo seguinte o pronunciamento co-
meçado ; 

Considerando que ó nullo o acto praticado 
pela cmnara de Abre Campo, em :20 de abril 
de 1805, reconhecendo eleito e dando posse 
a cidadão cuja eleição fôra antes d~cla
rutltt nulltt, e do pal'OCOl' quo O pl'~JeCtO 
entl'o em sogundtt <liseussão e SO.Jtt nppro-
vtvlo com as seguintes emendas : 

Ar L I.· Ondoso diz 18- diga-se 20. 

, Dopois de 1895 - accrosconte-se: reconhe-
ceu e-
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76 Declara nullo o neto da camara mu- Flm se;.;muln cliscussão, em 20! sult_t,nest;1l~~ nicipal de Abro Campo, quo, om á votac;uo, foi approvatlo, conJilll~ ame,
111

ll 
sessão do 18 do abril do 1805, dou com as omoudns, senüo remettul~ tt m~~ rd-
posse ao cidadão Antonino do Abreu commissilo, quo, obtendo urgoncw, 0 , ''~n·a 
c Silva Brandão, do cargo do agente l'Ontcm na mesma data com parecei P' 
executivo. terceira. 

f " l~tu terceil'a cliscnssão, em :22, ~cou 
mesma encenada o ndincla a votaçao. 

Em :w, suhmottido á votac;iio, foi apprcYa~1~ o devolvido na mosnHL data, com as ente 
das, no Sonallo, por oJlicio n. 10:;. 

Conformando-se o Senado com a docisKo ,fi]" 
Cmnara, o romottou á sancção,_ 0 111 :t;' 
sob 11. 80, f;egundo a communicaçao lot '' 
no,;ta clata, por o!'ficio n. 55. 

Sntu~douaclo 

LET ~. lfl8 rm l. · rm SETrmnrto DE 18~0. 

. "0 77 Autm:i~a o govotno a. auxiliar, elos.- Umuettido em :1 do agosto, por o!liciO n . .> • 
do J<t, com a quant1a tlo 80:000:; · 
pela verba - olw::ts puhlicas -a Apresentado em ,, roi a imprimit•-so. 
c~onstrucc;ilo das officinas das os- ' tti-
colas- ü. Bosco, da Cachoeira elo Jl~m Jn•imeira c1i~c~ 11s~ão, em 8, ~ubtl\~idO 
Campo, o a compra do matot·iaos <lo à votar;ão roi appt·ovado o 1 em? ,-

0
s 

pam as mesmas, o eom a do... ás commissõc;s t·etmi<la:s do repros?~taç~~t~ 
:~0:00?,3?00 .a c~nclusão . das ohras roctuerimcntos o potic;õos o t~e orç~~~·~col' 
d~ c.tsa salostana oxtstonto na 0 contas ctno 0 apresentou coJll I· 
:1tlado da Ponto Nova, o mais,\ para sog~mtla, em 11. 
mstalladas as offlcinas n au-j 13 
xil_ial-as, aunualmonto, p~la vorlJa I~m se~nmln cli~(~nssão. por artig;~si eu~ 

1
.o: 

·- mstrueçilo publica-com a quan-; suhmottitlo á votnc;ão, roi approV,tt 0 0 
l 

( 
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titt do 20:000.3000, (lovontlo o col-
logio receber :lO alumnos pobres 
por conta do Estado. 

ANDAl\IENTO E OBSERVAÇÕES 

mettid.o á commJSR<tO tlo representações,. 
requerimentos o petições, quo o apresen-
tou com pm·eco1· para. to1•ceil•a om 14. · 

Ent tel'ccil•a cliscussíio, om 17, snlmwttillo· 
á votaçã.o, foi approvado o romottido it 
sancçfio om 18, sob 11. :2n, por oJlicio n. 183. 

Communicou-se ao Senado, na mesma data,_ 
por oílicio n. H5. 

Sanl~l'ionatlo 

I.J<~I N. Wl DE 1\J DE AU OS1'0 D8 18\J(i. 

78 Auctorisa 
0 

govorno a subvenc_ionar ncmctticlo om G de agosto, por ofJicio n. :n ... 
'Ulntnhnente com a qunntm de · 2o:ooà,sooo pela verba- ins~rucç~o Apresentado om G, foi a imprimil·-se. 
publica-o curso ann.oxo ,Jlt oxts- , • . . _ tonto na Escola do mnut.~ de Ouro Em l~l'Jmcn:n cl~~cmssao. em 12, suhmotti-
Preto. ~o a vot~wU:_O, lm n.pprovado e romettido 

as comnussoes de representações requeri-
mentos c petições o or~,~amento 'e contas 
que o aprosenta.ram com parecer para se:· 
gunda em 13. • 

Em segnncln cliscnssão, om 17 suhmotti-
do á votação, foi approvado e.l~emottido á. 
conunissão do representações, requerimen-
tos e petiçõ0s, quo o a.presento1a com pa-
recer para terceira em 18. 

Em tercleirn cliscmssão, em :2G, ~ubmottido
{t votação, f'oi approvado o romottido à san-
cção, om :a, sob 11. 8l,por officio n. 142 •. 

Communicon-se ao Senado na mesma daht,. 
por officio n. lül. 

LEI N. JGi DC :!:) !>E AGOSTO DE 18\JG. 
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1896 
. 

•h) O Eleva, desde já, os vencimentos an- Itemetticto em 5 do agosto, por oJiicio n. "~· 
nuaes do thosoureiro da Secreta-
ria de Fina~ças a 9:000$000 e os do Apresentado om G, foi a imprimir-se. 
fiel respectivo a 3:600.BOOO. 

10
t-

En~ I•rhneil'a cliscussão, em 10, sub~liuO 
tido á votação foi ar)provado e reme • 
. . ' t - s roque as commissõos do represou açoe. ' 

011
• 

rimentos e petições e de orçamento e c ai''t 
tas, que o apresentaram com parecer P' ' 
segunda, em 14. 

Ent segmula cliscnssãe, em 18, foram otfe-
recidas as seguintes 9mendas : 

N. l 

Ao _<Wtigo unico-diga-se: art. l. ·; onde il~ 
d1z 9:0003-diga-so: 7:000$ ; o onde se L 
-~l:Goo.~, diga-se: :J:ooo;ooo. 

N. ;~ 

Accrcscon te-so : 
d) j·t Pm·agrapho unieo. Fieam tamhcm, d.os 0 t~s 

clcvauos a 8:000$ annuaes os vencJJllCil ·tl 
do noticiarista do «Minas-Gomes», 0 (j~~t
passa a :ler funccionario titulado o nonl .;J. 
do pelo Scc~·Htario das Finanças, ~?h., pldü 
posta do rhroctor da Impross<t ()J[JCl<tl 
Estndo. 

·\.r·t ') · I' · · ,. eill eon· r • ·~· • ,ovogmn-so as rhspostçuos 
tral'io. 

S, I ·' Isnr· - J. • a a, un~ Sr!SScios, 18 do ngosto do · J '· 

Bueno Hrnndilo. 

N. :l 

Aecroscontr)-~() IJ!ltlo eonvior: 
lo dO «o o.lov:ulo~ a fi:OfJf}:) annuaos o ord~!1 ~\ 1 dO 

c,:uxa soct·otnrio da Im pt•oustt OlJtch FoW 
bstado.-.Juvonal Ponna.- IJnarto r~a tó -
soca. - Simefto Stylita, Carlinrlo I'JH · 
Nunes Coolho. 

. nd<t~ l·~au dii'i<~nssão os ias- omondas, con,Jtl, vo-
monto r:om o rn·oJ· ucto :mlJmcttidn~ tt oW 
j - j' · ' · '1 • Olll .:u;.no, or:un nppl'ovatlos os to o <;; :l o . 
das ns I o :!, ~Ollilo ojoii<td<t a do n. 
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remóttido o prqjecto á commissão de or-
çamento e contas, que o apresentou com 
parecer para terceira, em 1. · de setembro. 

7U Eleva, desde já, os vencimentos an- Em terceira tliscussão, em 3 submettido 
nuaes do thesoureiro da Secreta- á votação, foi approvado e devolvido na 
ria de Finanças a 9:000$000 Q os do mesma data, com as emendas ao Senado 
fiel respectivo a 3:000,fi:OOO. por ofllcio n. 118. ' ' ' 

Itemettitlo tle novo por este, em 8, por 
officio n. 64, visto não se conformar com 
a decisão da Camara, foi apresentado na 
mesma data, em virtude de urgencia re-
querida pelo sr. I. o secretario. 

En~ tlisenssiio as emendas em 10, submet-
tidas á votac;ão, foram approvadas e de-
volvidas, de novo, com o projecto, ao Se-
nado, na mesma data, por ofiicio n. 12U, o 
qual, rejeitando a emenda n. 1 e confor-
mando-se com a decisão da Camara rela-
tivamente á de n. 2, o romotteu á sanução, 
em 12, sob n. \lO, segundo communicn,ção 
feita, nesta data, por oí'ficio n. 77. 

Sanccion:ulo 

LEI N. 1\)~l DE 18 DE SE'l'B~IBRO DI~ 18\JG. 

I 80 Conforo promios ato <t quantilt de Itemetti,lo om 1:3 do agosto, por oflicio n. 41. 
10:000~.000, dumnto 10 annos, ~os oultivadorcs do cncn.n, o ate n Apresentado em 14, foi a impl'imir_:-se. · 
quantia. do lOO:ooo,;ooo, durante 4 . . _ 
annos, aos ralJl'icnntcs de sôda, 111, Em ln:hneu·~~ «h~t;n:o:;sao, em 18, sulJm.ot-
chú, viuros, crystaos, papel, pllos- tido a vo.ta~ao, 

1
1o1 approvll;do e rtent1.ett~1do 

phoros o productos ceramicos, nos à commJSSltO te commcrcw, os a lS 1ca, 
termos uêt lei n. 42 do 13 do maio industrias c artos, tlue o ttpresontou com 
do l8D:l o do regulamento de 10 do parecer pm·a segunda om 20. 
fevereiro do 18~J.1. 

s. c. 50 

J~tu segnutln tlist·.nssão, 1•o1' artigos, om 
22 a requerimento do sr. Anf?usto Cle-
m~ntino, voltou it mesma commu;são, ~om 
0 fim do êtprcsentor as emendas quo .Jul-· 
gasso nocossarias. 

PENDE D8 NOVO PAlt8CBR PARA SEGUNDA 
DISCUSSÃO. 

' . 
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1 (\6 f.tl ·o n 41. 8v 81 Concede licença, por um anno, para Ucmctthlo em 13 do agosto, pot• o Cl • 

tratamento desnude, ao~ seguintes 
empregados: I- ao escrivão do ju-
dicial o notas da comarca do Carino Aprescntatlo em 1-l, J'oi n. imprimil·-so. 
do Rio Claro, ciuadão Joaquim Leite . not-
Soaros Pinto; II-ao primeiro ta- I~n~ tn·inwil'a cliscussão, em 18, sulJ\idO 
bo!lião da comarca do l\lanhuassú, ttdo á votação, foi approvado e roJl\ot cri-
cidadão F_rancisco de l'auh: San- á connnis~ão. l~e representações, rcqtpl ara 
~os ; III-a pr.ofos~ora pu~lica de montos o potiçóos, que o ap~·osent.o:t or 0 mstrucção prunrma da ctdado do segunda om 20, com o segmnto p.tr oc 
Serro, d. Christina Amelia do Quoi- emenda : 
roga, com metade dos vencimen-
tos. \ . _. ·' t -· requeri-

i: oommtssao uo represou aço o:>, t. o 
montas e petições, á qual roi preser 0

0111 pr?joc.to n: 81, do Sonallo,. approvru 0 ta-
Pt'Imon·a discussão, oxarnmtuHlo atto~10u monto as razões quo o motivaram, ac ro-
os documentos annoxos com forço. « ~illl 
banrli »- quanto aos cidadãos Jol~ de 
Loit? Soar?~ Pinto o <l. C!tristina. Ame 1:nto 
r~ue1roga, Jtt não so dando o mosmo <[U tos ·~ ao cidadão Francisco do Paul.a Sat~rÚ~ 
que a podo para tratar da ncgocws ~·s li-
cularo:.;. Entendo a commissão <!U0 :1 ta-
conç~s para tr~ttamonto do saml~ ~os nco-
h?lllaes c oscr1vãos não podem ~or co'r[UO 
didas, som attestado modico, uao P0con-
estojarn eomprohondidas no art. 110 tt ,

0111
• 

stituir;ão, porém, pelo !'neto do isen ~u·ttO
nos elo outros serviços publicas olJrlg'cio-
rios, o ato mosmo porrJuo, sendo fll~\~ito 
nario~ dependentes do:; juizes do dll ' 
dovenam estes sm· ouvidos. 

. d Cltristina QuD.nto a licenl;a à professora_ · . . ·ssãü 
Amelia de Qnoiroga, entendo n. comny 9z5 
quo o pouor executivo, em faco do r~I '(o1n 
da. loi n. 41 do :l de agosto do iSJ~.' tllll 
compotonci<t para conceder-lho at<~men
anno do liconça com motado dos veyct<[llo ó 
tos, pa.m tratamcn to do saur.lo, p~l() lo se-
do parecer quo seja o projccto. Il. 0 ,,-~> coJll 
nado suhmottido á segunda lllscuss.t 
a seguinte omoiHla : · 

·ojecto, Supprimma-so o n. :l llo art. L" do P1 cln'is· 
a.fun do <1110 sojam o:> papeis de tt doS no 
tma Amo! ia do Que i roga remo 1 

porler executivo do Estado. 
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81 Concedo licença, pot' um anno, para :a~m segmula (liseussão, em :22, foi esta 
tratamento ue ~anue, aos seguin- encerrada, ficando adiada a ·votação. 
tos empron·ados : I-ao escrivão uo 
judicial o"notas da comarca do Carmo d.o lUo Claro, cidadão Joa- Em 2G, subn~ettido it votação, foi approva-
quim Leite Soare~ !'in to; II-Ao do o pro.Jecto conjunctamente com a 
primeit•o tabeilü'to da comarca de emenda e romettido á mesma conunissão, 
!\Ianhuassu, cidadfto Francisco do que o apresentou com parecer para tee-
Paula Santos· Ill-á professora pu- ceira discussão em 20. 
l!lica d.o iustt;ucção primaria da oi-
dado do Sono, d. Cltistina Amelia do Quoit•ocra com metade dos yen- En• te1•eeira (liseussiio, em 1. • do setcm-
cimcntos." ' bro, submcttido á votação, foi approvado 

c devolvido, com 11 emenda, ao Senado, 
em 2, por ofiicio n. 115. 

Conformando-se o Senado com a decisão da 
Camara, o rcmctteu á sancção, em 16, so1J 

n. 100, segundo .::". communicação feita, 
nesta, data, por ofl'tclO n. 86. 

Snnooioult(lO 

LEI N. lü1 DE 18 DE SETElWRO DE 1896. 

R21Autoriz<
1 0 

Pee:>idente do Estado a Uetnettitlo em 10 do agosto, por oilicio 
contracttlt' com quem melhores n. 46. 
vantagen::l oll'et•ccor, a construeção 
de um ramal!'el'l'CO que, partindo . do Bom l~etiro, g, F. «Espil'ito At•resent;ulo cn1 20, foi a imprimir-~e. 
Santo e Minas», vá {L Bana Longa, 
concedendo ao contractante diver- • . . _ , . SO, f• , ~ l~lll primen•tt (bSCUSSno, elll 27, submotti-
• s avoHl... do á votaçrto, foi approvado e remettido ti. 

commissão do obras publicas, viação for-
ron etc., que o n.prosontou ,pa_ra segunda, 
em 2 do setembro, com o scgmnto parecer 
e emenda:. · 

':' 
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1896 · -o for~ 82 Autoriza o Presidente do Estado a A commissão de obras publicas, viaça ,iecto 

contractar com quem melhores rea, etc., á que foi yx-osento o proJ rl~ 
vantagens o.trerecer a construcção n. s<2, do Senado, ja approvado elll P 
de um ramal ferreo que, partindo meira discussão : 
de Bom Retiro, E. F. «Espírito 
Santo e Minas», vá á Barra Longa deste 
Longa, concedendo ao contractante Considerando que os arts. 1. • e 2. ·f vo~es 
diversos favores. projocto se referem á concessão dos a amai 

da 'lei n. 64 de 24julho de 1893 a um r. e~~ 
de estrada de ferro de 17 kilometros de ()'a 
tensão entre Bom Retiro e Barra Lo~doS 
-favores excepcionaes, cujos result. cri~ 
ainda não foram suíilciontomente eX

1
.P doS 

montados e que não uevom ser amp Ia . 
a estradas do caracter local como osüt ' 

. t' D n:to Considerando quo a cidade da Cltr1~ 111 t'o~ 
se presta por sua posiçflO e COUUIÇõeS Jici~ 
pographicas ao ostabolocimento das oi que 
na.s ua E. P. Sapuctthy,. é do ~aroco~. se~ 
se.Ja suhmottido o rofontlo proJocto ,t se~ 
gunda discussão e approvado com a 
guinte emenda : 

Supprimam-se os arts. I.· e 2 ·• 

I~nt segmuln discnsNiio por artigos, con; 
junctamente com a emdntla suhmottitlos l~ 
y~tação, foi approvado o in;ojecto o rJ~ 
.J,Oitada a omonda, sondo aquolle ro!llety u 
a connnissão respectiva, que o aproson ° 
com parecer para terceira om 8. 

E•~• teJ•ceirn clii'Hmssão, om lO, submo.ttidZ 
a votação, foi approvado o romettHl~3 
~ancção, om li, sob n. i3U, pol' oilicio n. I v • 

ol' Com~n~micou-so ao Sonado nosta data, P 
OfiJCIO ll. 15:3. 7 

Snu<~ciounclo 

Lm N. 18ü Dg 15 DJo: swrmnmo DB !800. 
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1896 83 Eleva a 45:000$ por kilometro o ca- Remettitlo em 22 de agosto, por otncio 
pita! garantido pelo art. 2.• n. 2, da n. 50~ 
lei n. 52, de ü de julho de 1893, 
para construcção da estrada de 
ferro do Theophilo Ottoni a S. Apresentado em 26, foi a imprimir-se. 
João Baptista. 

Em t•rhneit·n tliscussão, em 29, submet-
tiuo à votação, foi approvauo o remettido 
à commissão de obras publicas, viação 
ferroa otc., que o apresentou com parecer 
para segunda, em 9 de setembro. 

Em st,gmuln tliscnssão, em 11, submottido 
á votação, foi approvado e romettido à 
mesma commissão, que, obtenuo urgencia, 
o apresentou na mesma <lata com parecer 
para terceirâ. 

En• terceil•a cliscnssão, em 14, submettido 
á votação, foi approvado e romettido à 
sancção em 15, sob n. 48, por ofticio n. 16·~. 

Communicou-se ao Senauo, nesta data, por 
officio n. 140. 

Sanccion:ulo 

J,m N. 196 DE 18 DE SETEMBRO DB 1896. 

1806 84 Autoriza 
0 

governo a garantir juros JtemetHclo om 29 de agosto, por ofílcio 
· ató 7 of0 ao anuo ás lettras /IYP~-· n. 56. 

thocarins omittidas de con{omu-
dallo com a lofl'islação vigente pam , .. auxiliar a ltw~ura 0 demais intlus- Apresenüulo em 31, fo1 a imprimir-se. 
trias, por algum banco oxistento 
no Estado ou quo nolle so ostabo- . . - 1 . 1 t locor I' a rosJJOCtiv·t amortização. Em J•t•imtm•n thscnss;w, om . te se e~n-' ~ ' · ' hro foi esta adiada por :~4 horas, _em vir-

tud~ do requerimento do Sl'. Juscehno Bar-
lJOsa. · 
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-
S·l'Autol'iza o governo a gamntir- juros Em t•rhueirn tliscussiío, em :~, suht~~j~tiÁ 

I até 7 °/o ao anno ús lettras hypo- do à votação, foi appr·oYndo e reme 1 
0 0 tltecarias emittidas do conformida- commissão de orçamento o contas, q~da 

do com a legislação vigente para apresentou com parocot• para segui ' 
auxiliar a lavoura e domais indus- em \l. 

I 
i 

, I 
I 

trias, por algum banco existente 
no Estado ou que nelle se e5ltnbc- . 

011
1 

locer,o a respectiva amortização. Eut segnuclu tliscnssão, por art1gos!ntes 
11, ao art. l. · foram otrorecidas as segui 
emendas: 

N. 

Substitua-se o art l, · § 1. · 

· tl eca-O b.anco pod:rá emttt~r lottt:as hypo , 1 mil 
r1as ate a unportancm maxuna do set~· de 
contos de róis, que toriio a garan 1'' 
7 ·f. do Estado. 

C• . onvoni· aso o governo ache necessarw e _c té a 
ente, poderá elevar esta omissao a a i· 
somma correspondente ao duplo do 0 P · 
tal social realisMo do banco. 

·N. 2 

Ao art. 1. · § 3. ·. 

d'(l'a· Em voz do - o predio hypothocado - ~ais 
so :- o immovol hypothocado - 0 
como no artigo. 

N. :3 

Ao§ 4. · do art. 1. ·. 

Em voz do O ·f. - diga-so ~ .. :-1 i• 

N. ·1 

Ao mesmo artigo. 
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1896 84 Autoriza o governo a gnrantit· juros Depois das palavras -em dinheiro- accres-
até 7 ·;. ao anuo its Jettra~ bypo- contc-so :-ou em lettl'as hYJJOtlwcarins do 
thocarias ornittidas do conformída- proprio lmneo, que serão recebidas ao par. 
do com a legislação vigente para 
auxiliar a lavoura e domais intlus-

I 

I 
I 
I 

I 

trias por aJo·um banco existente Sa.la das sessões; li do setembro do 18UG. -
no E~tado ou "'quo nello se ostabe- Rául Penido. ' 
lecerJ e a respectiva amortização. 

En1 discussão estas emeÍ1tlas, conjuncta-
mente com o artigo, ficou adiada,' por 48 
horas, a discussão do prqjccto, em virtude 
de requerimento do sr. Carneiro de Re-
zende. 

Continuando a tocguncla cliscussão, em 
15, ao mesmo artigo, foram oJrorecidas maif> 
as seguintes emoiHlas: 

N. 5 

Ao art. l. · substitua-se pelo seguinte : 

Artigo. Para ;wxiliar a ~avoura o domais 
industrias congenores, fica o governo au-
ctorizado a garantir j\~ros at~ 7_ ·f.· ao mmo 
ás lettras hypothocat'l~\s ei121tt1d.as de con-
formidade com a leg1slaçao VIgente por 
algum banco existente no Esta(lo ou que 
nollo se fundar. 

N. G 

A § 1 . Depois das palavras - outras in-
01 t ;1.ns -·wcrescento-se :- congonoros. t us 1 (" < ' ' 

N. 7 

Ao § ,L' IM vez de -ü ·f. -diga-se :..-:.8 ·f. 
N. 8 

, § ~ . Fm vez do -determinará - diga-
"o . :..>. ' • t . . , se :-podem do ermm,u. , 

Sala das sos~õos, 15 (lo. setembro, de 1890.-
J. Bueno !lramlão.- Augusto Clomontmo. 

7 

' I 
' ' 
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TRANSUMPTO AN;DAMENTO E OBSERVAÇOES 

--- -- -------------------------- -
1896 84 Autoriza o governo a garantir juros Em discussão estas emendas, conjunct~= 

até 7 •fo ao anno às lettras hypo- monto com o artigo e as de ns. l tt 4, sua' 
thecarias emittidas de conforrnida- mettidas á votação, foram approvadas .'; 
de corn a legislação vigente para de ns. 2, 5, 6, 7 e 8 e rejeitadas as del11a1

0
: 

auxiliar a lavoura e domais indus- ficando prejudicado o art. 1. · pela appr 
trias, por algum banco existente vação da de n. 5. 
no Estado ou que. nello se ostahe-
lecor, o a respectiva amortização. tt'-

. Em tliscnssão os arts. 2. · 0 :3. ·, subrne 1 

dos {t votação, !'oram approvados. 

Em discussão o art. 4, ·, foi otrorocida tt se· 
.guinto emenda : 

N. D 

Ao art. 4. · Em voz do- emissor- diga-se: 
- hypothocario. 

Sala das sessões, lG de setembro do 1~\JG.
.J. Bueno Brandão.-Augusto Clolllonttno. 

I , · · 1ct·:t-Hn tliscnssão esta mnentla, con,J,Ul, t:t-. 
n~ont? com o artigo, sulnnettitlos tt " 0 ' 
çao, ioram approvudos. 

. \). 
Em di~Hmssão os arts. 5. ·, G. •, 1:, 8:' a': 

lO o li, :mlnnetticlos á votaqão, fot·ant 'P provaJ.os. 

I~m discn.ssão o art. 12, foram ofl'oroci<laS 
as scguintos omendas : 

N. lO 
·\o ··t·t 1') s . I r···s-c soD r " • ·~· • liiliH'llllltm-so as IH\ av "' . C, " l . d r•tJ<rO. •tuc;ao r. o t1tulos- ató o final o a " 

N. l Í 
, . , l·tVl'íl~ Ao § l.·, art. t!. ~upp1·imam-so ns 1!'1 'J}Jtal 

- tlca o governo ro:;ponsavol - ato 0 
do paragrapho. 
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1896 84 Autoriza o governo a garantir juros N. 12 
até 7 o;o ao anuo ás Iettras hypo-
thecarias emittidas de conformi-
dade com a legislação vigente para Ao n. I do § 2. • Em vez de - livres dos 
auxiliar a lavoura e demais indus- veranicos de janeiro - diga-se:- em via. 
trias, por algum banco existente de maturação. 
no Estado ou que nelle so estabe-
lecer, o a respectiva amortização. · Ao § 3. · do mesmo artigo. Supprima-se. 

s. c.-st 

Sala das sessões, 15 do setembro de 1896. -
J. Bueno Brandão.-Augusto Clemen!ino. 

N. I~ 

Ao § 2. • do art. 12. Substituam-se os ns. 
e 2 pelos seguintes : · 

' I. Os fructos pendentes pelos ramos ; 

II. Os fructos armazenados ou beneficiados 
para so venderem. 

Accrescente-se: 

Ill. Colheita futura de certo e determinado 
anuo. 

Sala das sessões, l5 de setembro de 1896.-
Juvenal Penna. 

Em discussão estas emendas, conjunctamento 
com o artigo, submettidos á votação, fo-
ram approvados o artigo. ~om as emendas · 
ns. 10, 11 e 12, sendo reJeitada a de n. 1:~. 

Em discussão os artigos 13 e 14, submetti-
dos á votação, foram approvados. 

Approvado assim o projecto em segunda dis;-
cmsão, foi remottído com as emendas tt 
commíssão de orçamento e contas, que o 
apresentou com parecer parn. terceim1 

em 16. 
PENDB DE TERCEIRA DISCUSSÃO. 

'' 
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TRANSUMPTO ANDAMENTO E OBSEIW AÇOES 

85 Autoriza o governo do Estado, desde Uemettitlo om 2 de sotombro, por ofillcio 
,iâ, a mundat• entregar á d. Maria n. ül. 
Jose Alvim Forroim Alves, viuvu 
do dr. Carlos Ferreira Alves, a 
quantia do 30:000,3, deduzida da Apresentado em 3, foi a imprimit•-se. 
vorba-Soccorros pnblicos- do or-
çamento vigente, como indomniza- . 
ção do ·serviços modicos pelo Ent }lt'imcirn tliHcnssão, om 8, suhL~fOttt. 
mesmo prestados ao Estado. do à votação, foi approvado o romet~tdo 1t 

commissão do ropr(lsentaçõos, requerunon 
tos e petições. 

PE::-.:DB DI<: PAltECim l'AllA SI-:GUNDA. DISCU:>S:\:0. 

86 Autoriza o governo a contrahir um ltcmetthlo em 5 de setembro por olllcio 
omprcstimo externo até a somma n. 02. ' 
do G5 milhões do francos, ou o 
equivalente em libras esterlinas Apresentado na me:'lma data foi a impri-
ao cambio em francos 25, 20-C- mir-se. ' 
nas condi~ões quo julgar mais con-
venientes aos interesses do Estado, I~m 11rimcirn tlhicusMiio, em 8, submettido 
afim do satisfazer aos diversos ser- á votação, foi approvado e remettido ú 
viços autorizados por leis ospe- commissão do orçamento o contas, que, 
ciaes. obtendo urgoncia, o apresentou na mesma 

data, com parecer para segunda. 

I~m segmuln, tliscusMilo, om 10, submotti-
do à votação, foi approvado o romettido 
i~ respectiva commissão, quo, obtendo ur-
gencia, o apresentou com purecor pura 
terceira, na mesrnn data. 

Ent tet·ccirn tli~cussfto, em 12, snlnnettido 
á votar;ão, foi upprovatlo o remotti do iL 
sancção nesta data, sob 11. 40, por ollicio 
n. Hí4. 

Communicou-~o ao Senado na mesma data, 
por olllcio n. l:l5. 

Snnt~cionntlo 

Lm N, 187 IJ!<: 12 DE SE'l'E:\Illlto I>B 180G • 
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TRANSUMPTO ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

1895 55 Estabelece a permanoncia do Gymna- Em 10 ele agosto ele 1S96, 1bi apresentado 
sio Mineiro em Ouro Preto. pela commissão de instrucção publica, com 

parecer para segunda discussão. 

1895 

Em segunclu eU~cussiío, em 12, submetti-
do á votação, foi r~jeitado. 

Communicou-se ao Senado em 13, por otn-
cio n. 93. 

ARCHIVOU-SE. 

57 Estabelece no Estado, por conta do I~m 27 ele junllo ele 1896, foi apresou-
credito aborto ao governo no art. 6 tado para terceira discussão com o se-
da lei n. 32, de 18 de julho de 1892, guinto parecer o rodacção da emenda : 
seis nucleoa colonlaos, fundando-se 
os quatro primeiros nas proximida-
des das estradas de ferro-Muzam- A commissão de agricultura o minas, a quo 
binho-Sapucahy-Oesto de Minas foi presente o pr~jocto n. 57 do Senal~o, 
e Mogyana o respectivamente nos approvado com emenda om segunda dls-
suburbios das cidades da Campa- cussão, ó de parecer quo o mesmo seja 
nha, Pouso Alegro, L<wras o Sacra- submettido á terceira discussão com n. 
monto. emenda redigida pela forma seguinte: 

Ao art. l. · Substitua-se pela seguinte : 

Art. l. · Por conta do credito aberto ao go-
verno no art. G. • da lei n. 32 de 18 de JU-
lho de 1892, serão estabelecidos sois nu-
cloos coloniaes à margem das estradas de 
ferro o nos pontos julgados mais conve-
nieritos a juizo do governo. 

Em terceira eliscns~tão, em I.· de julho, 
foi o1l'erecida a soguin to emenda: 
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-
l805 57 Estabe~eco uo Estado, por conta do «Ao art. :~. · : em vez do ·100~ na média, 

credt~o aberto ao governo no art. (i diga-se : 800$ na média.» 
da_let n. 3:?. de 18 de julho do l8U2, 
se1s nucleos coloniaes, fundando-se 
os ~!Uatro primeiros nas proximida- Sala das sessões, !. • de julho de' !8UG.-
d:s das estradas do forro - 1\luzam- \Venceslau Bt·az. 
bmho- Sapubahy- Oeste doMinas 
o Mogyana o rospoctivamonto nos 
sulmrbios das cid<ttles da Campa- Ent (lil'lcnssão as emendas, conjnnctamot~te 
nha, Pouso Alegro, Lavras o Sacra- com o pt·~jocto, sulnnetti~las i~ votaç<~0 • 
monto. foram approvadas o romettldas a comnus-

são do rodacção quo, em 8, apresentou o 
seguinte parecer e rodac<:fi.o das emendas: 

A commissão de rodacção de leis, a que foi 
presente o projocto n. 57, do Senado, . o 
emendas respectivas, é do parecer que s~ja 
approvuda a seguinte rédacção dada as 
emendas: 

O art. I.· fica substituído pelo seguinte : 

Art. !. · Por conta do credito aborto ao go-
verno no art. G. • da lei n. i\2 de 18 do JU-
lho de 1802, serão estabelecidos no Estado 
sois nucloos co1oniaes á margem das es-
tradas do ferro, nos pontos mais conve-
nientes a juizo do governo. 

No art. 2. · onde se diz « não exceda do 400,:) 
na módia», diga-so : não oxcoda do 800$000. 

Em (liHcnfofsão a rodacção, om O, submotti-
da i~ votação, foi approvada, sondo devol-
vido o projecto ao Senado, acompanhado 
das cmend'as, em 10, por officio n. 73. 

Conformando-se o Sonarlo com a docisão dt1. 
Camara, o rometton à suncção, em IG, sob 
n. 70, segundo a communicaçfio feita nc:sta 
data, por o1IIcio n. 17. · 

Snnccionnclo 

L!>I N. }50 Im 20 DI-] JULHO rm 18013. 

' 
- t 
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GZ EstalJelcco o poculio legal para os Ent te1•ceira. discussão, em lO de setom-
runcciormrios publico:; do Estr,tlo. !Jr.o de 18\JG, submettillo á votação, foi re-

.Jortado. 

Communicou-:>o ao Senatlo om 11, po1: o!Ilcio 
·n. 1:l:l. ' 

ARCIIIYOU-SI<:. 

G7 Autoriza o Presidente tlo E:>tado a l~m lll ele julho tle 1S96, submcttido à vo~ 
innovar o contracto celobmtlo a tação, foi approvado om terceira discussão 
25 tio abril do 18\H com a compa- e romettiuo ú sancção nn, mesma data sob 
nhin E:>trada tlo Forro «:\Iuzambi- n. 21, por oiilcio n. 110. ' 
nho». 

Communicou-se ao Senado por oJlicio u. 75 
da refcritht data. 

Sanccicnuulo 

LEI N. 1.J.!J DI<: 17 DE JULHO DE 18UG. 

G8:Rcvoga osurts.2.· c il.· dn lei n. 110 Em lt> ,ie sct~mb.t·? ,te 1896, submottido 
tlo 24 do ,julho do I8\l4 o rostabe- á votaçuo, fo1 rcJeltlttlo em segunda dis-
loco disposições t!n, lei n. :~ tlc 14 cussão. 
tlo sotombro t!o 1801. 

Communicou-sc ao Sonatlo na me~ma data, 
por otllcio n. 143. 

ARCIIlVOU-!'m. 
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------------------------------------------------------------------
189·1 44 Autoriza o governo a conferir pro- Em ~:> ele junho ele IS96, foi apresentado 

mios aos juizos de direito do para segunda discussão com o seguinte 
Estado. · parecer o omendr.s : 

A commissão do constituição, • iegislação o 
podews, a que foi presente o projocto n. 
4·1, do Senado, ó de · 

l'AREC!Ut 

Que o mesmo soja submottido à segunda dis-
cussão o approvado com as seguinte~ 
emendas: 

N. l 

Ao art. 1. · «in-tine» onde se diz -o art. lOG, 
diga-se : o art. l ü5 § 38. 

Ao art. 4. • onde so diz-os arts. HH c se-
guintes, diga-so : os arts. 154 o seguintes. 

En• segnucla cliscussão, por artigos, em 
27, ao art. 1. · foi oJrorecida a seguinte 
emenda: 

N. 3 
Accrescente-so: 

«0 Minas Geraes» terf. o formato d'«O Paiz», 
obedecendo, quanto possível, ao mesmo 
moldo do lHlginação o distribuição do ma-
teria. 

s. R.-Sala das sessões, 27 do junho do 18üô. 
-Sovoriano dê> Itezomlo. . . 

I~m ·,uscussfio as emendas ns. I o il, con-
junctamento com o art. 1. ·, submettidos á 
votação, foi osto rqjoitado, Jicando preju-
dicadas as emendas o os domais artigos. 

:Communicou-se ao Senado, om 30; por otlleio 
n. GG. 

AUClliYOU-SE. 
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Projecto iniciado no Senado e remettido à Camara 
dos Deputados em 1893 

Tlt~NSU:MPTO ANDAMENTO E OBSEIWAÇÕES 

------ ---------------------------J---------------------------------
1 

1893 35 Autorila o Presidente do Estado a Ut.•jeiüulo em sessão de lO de setembro de 
despomlcr a quantia do 20:000$, 1896. 
sendo 10:000~ para augmento do 
patrimonio do Gymnasio do Norte, 
fundado em Diamantina, e 10:000$ Commnnicou-se ao Senado em 12., por ollicio 
para auxilio á creação dos gabino- n. 134. 
tes e laboratorios do mesmo gy-
mnasio. 

ARClllVOU-SE, 
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Pareceres de commissões apresentados em 1896 

TltANSUi\IPTO ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

1896 98 Opina pela approvaçfto do requeri- na (~onmnirmiio CS].H'cia::t, eompost<1 dos srs. 
monto do sr. João Pio, potlindo Camillo Pratos, Augusto Clcmontino Duar-
parn eonsignar-sc na ueta um voto to da Fonseca, Scvcl'iano do Rezende' c João 
do pozar polo l'allccimento dos srs. Pio. 
Franc1'0rt e Gustavo Senão, com uma emenda additiva mandando Apresentado em Hl do junho, a requeri monto 
quo se suspenda a sessão onl signa11 do sr. Camillo l'rates, rm·mn dispensadas 
do profundo pozar quo se apoderou I a impressão o o interstício. 
da camara por se ver privada do 
concurso e esforço pntriotico de Entrando em discussão, foi approvado na 
tão illustrcs mcmhros. mesma datn. 

ARClllYOU-sg. 

1806 DO Opina pela appronção do requeri- na couuni:.;síio c~l].)ednl, compostn dos 
monto do srs. Camillo Pratos o srs. Jollü Pio, Dmn·to lht Fonseca, Camillo 
outros, pedindo para r1uo se con- Prtttos, Sovel'iano do Hozontlo o, Augusto 
signo na acta um voto do peznr Clomontino. 
o susponda-so a sossilo em signnl , . do peznr pela morto do senador Apl'esontnllü om lG do .J u~11to, o Sl'. 9nmillo 
Carlos Alvos. Pratos requer o olJtom lhspensn de IlllJll'es-

são o intorsticio, sendo approvado na mos-
ma data o parecer. 

ARCJllVOU-SE. 

1896 100 Rcconltoco deputados eleitos pela na tmmmi"sfio ele c~onstituil.•ão, legisla-
3." circnmscripção eleitoral os srs. ção c ptH~crcs. · 
padre Joaquim Soares Calixto o dr. Jo~ó Carneiro do ltozendo. Apt·esontado em 17 do ju:~ho, teve segunda 

leitura depois do impresso, em 18, sendo 
approvado em 1 Ü. 

Achallllo-se presente o Sl'. Joa(!Uil11 Cnlixt(l, 
com as 1'ormn1idmlos roginwntaos tomou 
assento mt mesma data. 

Comparecendo a :~:1 o sl'. Carneiro de Rezondo, 
nesta data tornou assento. 

ARC!IIYOU-Sll. 
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420 

ANDAMENTO E OBSERV AÇOES 

-- --- --------------------------- ---------------------------------
1896 101 Concedo ao sr. deputado Leopoldo na conuuissiio ele l'C}lrcscntn~õcs, re-

Corróa dois mezes de licença para e1ncrimcntos c J•cti~õcs. 
tratar dll sua saudc. 

1806 

18QG 

Apresentado em 20 de junho, foi a impri-
mir-se. 

'l'enelo segmuln Iclturu, em 22, entrou em 
discussão em 28, sendo nesta data appro-
vado. 

Dou-se conhecimento ao requerente por om-
cio n. 3,1 do 25 do referido moz. 

102 Manda que se arcbivo a representa- nu commissiio ele l'Clll'cscntuc,;ões, l'C• 
ção da camara municipal do Ara- elHCl'imentos e peti~,;õcs. 
guary, fazendo ver a necessidade 
de serem concluídas as obras da 
referida cadea, visto sot• o assum- Apresentado em 20 do junho, teve segunda 
pto da competoncia do poder exe- leitma, depois de impresso, em 22, sondo 
cutivo o já se achar attonuido. approvado em 25. 

ARCIIIVOtH;E, 

103 Manda que se archivo a representa- nu commissão ele l'CJlrcscnta~õcs, re-
ção da camar~ municipal do Prata e1ncl'imcutos c pcti~õcs. 
pedindo a reconstrucção da cadoa 
respectiva, visto ser isso da. eorn-
potencia do Prosider.Jte do Estado, Apresentado em 22 do junho, teve sogund<t 
p~ra o que se constgn~ verba na leitura em 23, sendo approvado em 2G. 
le1 do orçamento o, nuHla mais, 
por ,já ter sido tomada a providen-
cia solicitada. 

ARClliVOU-SI~. 
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TRANSUMPTO ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

10-1 Indefere diversas reclamações do con- JJa. commissão «lc i·cprcseutaçõcs, rc-
solhos districtae:l protocolladas sob «tncrimcntos c llctic;õcs. 
llS. 222, 245, 230, 258, !)9, 215, !09 
o 213, visto tratarem as mesmas de assumpte de moro caractol' local. Apresentado em 22 de junho, teve segunda 

1 

loitma om 23 o foi app<"OVado om 20. 

ARCIIIVOU-SE. 

105 r.Ianda quo se archive o ollicio do na conuuissão (!.c representações, rc• 
cidar1ão .Tose Thomaz Rodl'iguo;;; o «tncrimcnto~<~ c t»etic;ões. 
outros, pedindo a intervenção da 
ca~nara perante a deputação 1~1i- . . noH'a no Con~rresso Federal, a11m Apresentado em 22 de JUlho, teve segunda 
de serem seus" vencimentos oqui- leitura em 23, sendo approvado em 7~6. 
parados aos dos empregados do 
correio, visto importar isso em in-
vasão do attrilmiçõos, o que não ARcmvou-sE. 
pornlitte o art. 2. · da resolução 
n. il, eombinado com o art. 77 do 
regimento. 

10GIMnnda quo se arcltivem diYorsas re- l>n commiw•ão «lc canuuas muuicitmcs. 
clmnaçõos do contribuintes muni-
cipae.s do S. João Nepomuceno, Sn,n-
ta Rita do Cassia, Rio Ilt·anco, Apresentado em 23 de julho, tovo segunda 
Montes Claros, Bom Succcsso, Dia- leitura om 25. 
mantina, Serro, Carmo da Baga-
gem o Cataguazes. Em tliscnssão, om 27, foi esta encenada., 

ficando adiada. a votação. 

Foi approvado em Lo de julho. 

ARCIIIVOU-SE. 
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TllANSUMPTO ANDA~IENTO E OBSERVAÇÕES 

- - -----------
1896 107 Manda quo so archivo a representa- Dn commi:<~~ão tle SatHl(l pnbli(~a. 

ção rlo diroctor rlo Instituto Zooto- . 

1896 

1896 

clmico rlo Uboraba, solicitanrlo 
morlidas no sontirlo do evitar a Apresentado em 2:l rlo julho, tovo segunda 
febre uphtosa naquella região, por leitura em 25. 
já ter o governo tomado as provi-
dencias ao sou alcance. 

Encerrada a rliscussão em 27, ficou adi.a(]a a 
votação, sondo approvado om I. o de JUlho. 

ARCI!IVOU-S~. 

108 Manda archivar a reclamação do con- nu comml~siio tle c~:uuaras untnici}mes. tribuintos da camara municipal do 
Campo Bollo, contm o imposto so-

' 

bro sacerdotes no oxoreicio do mi- Aprosentarlo em :!O do julho, tcvo segunda 
nistorio, não sei por incidir no clis- leitura em :?-7 • 
posto no § 7. · do art. 75 da C~J}sti-
tuição do Estado, como por .J<t se 
achar r e sol vida a ospocio pelo§ 4. · Encerrada a discússão em 80, foi esta adiada, 
do art. l. · da lo i n. ll O do 24 do sendo approvado om l. · do julho. junho rle 18\H. 

ARCHIVOU-SE. 

1 J Opina pola ap lll'Ovaçüo da indioaçüo Dn """""''""" ''" aorlcnl<u ra, mim-s, 
n. 2, do sr. \Venceslau Braz, no colouiznc;ão, terras e bosc1ucs. sentido do ser convidarlo o Senado -
para a nomeação do uma commis- Apresentado om 27 tio junho tovo segunda 
são mixta com o flm especial do leitura om :lO. ' 
ostu<Jar o propor os meios mais 
convenientes do fazer omprostimos !~m dis(mssão om 1. · do julho foi nesta 
á lavoum do Estado. data approvat!a o romottitlit a il'ltlicrll,,ão á 

commissão do rot!acção. 

;« Vide a indicação ». 
I 
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TIUNSUl\lPTO ANDAl\IENTO E OBSERVAÇÕES 

-- -- ---------

189G 110 l\Ianda quo se n,rchivo o I'O<lUOl'imou- Da commi"'são ele conunm•cio, estntiS• 
to de Aurelio do Figueiredo, pro- tica, im'C.u~trias e n1•tes. 
pondo-se a realizar a reprosonta-
<,~fio ostllctica Jos principaos qua-
dt·os da Jnconfidoncia 1\Iinoira, vis-
to já ter o Estado erigido uma os- Apresentado om 30 de junho, teve segunda 
tatua ao martyr da incontidoncia, leitura em I.· de jullto, sendo approvado 
o que é verdadeiro attestado do em 3. 
apreço om quo tem sua memoria. 

ARCIIIVOU-SE. 

I89G' 111 :\I anda arcltivar o requerimento do Da conunir4siío ele re}n'c"'eutnções, re· 
cidadão Francisco de Assis Pereira c).nerhnentos e l,etições. 
da Rocha, professor do Conego 
d' Anta, pedindo um anuo de liceu- , . 
ça para tratar de sua saudc, não Apresentado em 3 de JUlho, teve segunda 
só por já ter decorrido um . anuo leitura em 11, sondo approvado em 7; 
presuppondo-so não ser mats no-

' cessaria a licença, como por ter o 
poder executivo attribuiçõos pnra ARCJIIVOU-SE· 
conceder a licença solicitada. 

I8üG ll2.Mantla que se archive o requel'imen- ))a conunissão ele representações, re· 
to do alferes José do Sousa Li- «).nerimento~ e l,etlções. 
mooiro, pedindo melhoria do re-
forma. · Apresentado em 3 do julho, teve segunda 

leitura em 4, sendo approvado em 7. 

ARCIIlVOU-SE. 
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TRANSUMPTO ANDAl\IENTO E OBSERVAÇÕES 

--- --- --------------------------- ---------------------------------
18()6 

1896 

113 Indifere o requerimento do cidadão Dn commiswiío tlc I'CIH"NJCntnçõcs, rcqnc-
Adolpho Lion Teixeira, solicitando l"imcntos tl t•ctiçõcs. 
autorização para contractar com o 
governo o fornecimento de bacel-
los visto ser isso da competencia Aprosontauo em :l do julho, teYo segunda 
do 'poder executivo, quo pode fazer leitura om 4 e foi approvauo em 7. 
o contracto com quem melhores 
vantagens offerecer. 

AltclllYOU-SE. 

114 Hequer que a petição do. Athoncu S. na, commhlsiío de I"Ctn•escntac,•õcs, rctlnc-
Luiz com sédo om Lrma Duarte, rimcntos e pctiçõei'i. 
pedi~do uma subvenção, soja ro-
mottida á conunissão de orçamen-
to para. tomal-a 11!1 conside~ação Apresentado om :3 do julho, tovo segunda lei-

. que merecer, consignando, SI as- tura em 4, data om que ontrou om llis-
sim o pormittirem os recursos or- cussão o foi approvnclo. 
çamentarios, verba para execução 
do di~posto na lei n. 41 do 3 de 
agosto de 189,2. Remotteu-se à commissüo, na forma reque-

rida. 

1896 115 Declara que, em vista <lo uisposto na J)u commiro;i'iiío do l'Ctn•cscntaçõcs, retlHC• 
lei u. 5 <lo 30 de setembro do 1891, I'imcutos c pctiçõt~s. 
nada ha que deferir sobre o reque-
rimento em quo o major Nicolau 
Antonio '!'assara. <lo Pa<lua, para os Aprosonta<lo em 4 do julho tovo son·tmda loi-
elfoitos do sua reforma, pel~o so tura em n, sondo :ippro~a<lo em 'k 
lho conto o tempo quo sorvm no 
exercito, a partir do 1877 a 1887. 

AltCI!lVOU-SB. 
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ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

1896 llG Declara nmla !ta ver quo doferil' rola- na eommissão <!c re]_}re~<eninc;ues, rcque· 
tivamonto ús petic;ões dos o!liciaos rimentos e :petic;ões. 
da brigada policial AfTons? (lo Si-
queira Ramos Co8al' o Dwgo de 
Oliveira l'into IIomom, pedindo Apresentado em '1 de julho, teve :-;ogunda 
contagem do tempo que serviram loitum em G e foi approntdo om 8. 
no exercito visto achar-se a ma-
teria regul~tda pela !oi n. 5 do 30 
do setembro de 18\Jl. ARC!llYOU-;m. 

1896 117 Manda quo so archivo o roquorimonto D:t <~omJni"'f!fio ele l'eprescntnções, re-
do cidadão Portlrio lU cardo da Cos- (tnerimentos e petições. 
ta, pedindo uma gratillcaçfio por 
ser maior do GO annos e so ach:u-
exorcondo o magistori~ particular Apr~sonta<lo ~m ~.do ,julho, tcvo segunda 
h a mais· de 35 annos, v1sto como o leitura em () o to1 appt·ovado em 8. 
ensino particular ja ó subvencio-
nado polo Estado, satisfeitas as exi-
goncbs da lo i n. ·11 de 3 de agosto ARCIIlYOU-SE. 
do 1892. 

1896 118 Manda quo o cidauão João Paulo de nn commissfio ele c~ommercio, estatis-
Mello Barrotto, proponente d<t fun- tlcn, imlush·ias e nrtes. · 
dação de um Banco Locador Hy-
pothocario paraauxiliar a lavoura, 
a~uardo a decisão do Congresso, Apresentado em 6 uo julho, tovo sogunua 
VIsto achar so om andamento uma leitura om 7 o foi approva.do em 8. 
indicação relativa ao assumpto. 

ARCHIVOU-SE. 

S, C.-54 
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TRANSUMPTO ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

119 Manda archivar a representação da na. (~onunissiio ele •·et•resentac;ões, reque-
mesu administrativ:1 da Santa Casa rimentos e t•etlc;õeH. 
de Miscricordia da cidade do Pará, 
pedindo para ser convertido em lei · 
o prqjecto que subvenciona aq_ ucllo Apr~sontaclo em G de julho, teve soguncla 
estabelecimento, não só por .)a ter l01tura em 7, sendo approvado em 8. 
siclo a mesma attonclida pela lei n. 
147 de 23 de julho de 1895, como, 
110r achar-se em andamento no Se- Aitcmvou-sE. 
nado pr((jecto identico. 

120 Manda que se remetta ao dr. presi- nn commissiio ele ret•reseutac;ões, reque-
clente elo Estaclo para attendel-a, rhnentos e I•etic;ões. 
si julgai-a opportuna, .a reprosen-
taÇi'io da munuru munictp!ll do Pru- • . 
tu, solicitauclo um n:uxtho .Para ~ Apr?sontaclo em G do JUlho, teve segunda 
construcção do proclw destl~tado .a lcttura em 7, sondo approvado em 8. 
instrucção publica na refertda Cl-
datlo, orçado em 25:0008000. 

Re~wttou-se ~ representação ao dr. secrota-
rw ~a agrteultura, por o1Ilcio n. lOG do o 
do citado mez. 

AIWIIIVOU-SE. 

J9l Requer quo a representação da ca- Da. commissiio tle I"eln·escntaçõe14 , •·eque-
.., mara municipal do Pará, pedindo •·imentos e I•etic;ões. 

auxilio para a manutenção de um 
externato, creado pela lei munici-
pal n. 32 d? 8 ~o .Janc~ro_ de l8ü5, Apr?sontado em G do julho,. ~ovo segunda 
sej<\ romottllla a commtssao do or- l01tura om 7, data orn quo fot approvado 

0 monto 'para dotal-a. com uma ru- rcmottido á commissão indicada. 
bricn. especial sob titulo- subven-
ção do ensino prit!tario particuln.rl 
0 municipal-ex-VI do art. ~~38 da 
lei n. 41 de 3 do agosto do 18ü2. 

~ ,, .. 

i 
I 
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1800 122 Indcfer~ o requerimento em que D. Da conunissão etc rcpl·esent.açõcs, :~:cqnc· 
Carolina Martha Gomes de Barros, rimentos e 1,ctições. 
allegando ser proprietaria em Ouro 
Preto, solicita um lote do ·terreno 
em Uello IIorisonto. Apresentado em ü do julho, tevo segunda lei-

tura om 7, sendo approvatlo em H. 

ARCHIVOU-SE. 

18\Xl 123 Manda que se archive a represou- Da conun.i~sí'i.o ele estu.tir~tica, contntcrcio, 
taçâo do Bernardo Alfredo Amhlard hulnstl"im! el artes. 
d' Arena contra a protenção do J a-
me~ \Vells, por S? achar a HH'J~n!a . . 
pre.Judicadn om vrrtudo do dec1sao Apresentado em 7 de .JUlho, teve segunda 
do Congresso. leitura om 8, sendo approvado em 10. 

ARCI!IVOU-SE. 

1800 124 Opina pela approvação da indicação :na commissão ele commercio, cstatisticn, 
do sr. Bernardes do Faria, pedindo inehdstrtas e artes. 
para quo a Camara, por interme-
úio de sou digno presidente, ro- , _ . 
presente ao Congresso Nacional Aprescntltdo om ' de .JUlho, teve segunda 
sobre medidas encrgicns do proto- leitura em 8, sondo approvado em 9 o nosüt 
cção à industria pastorillJrasiloira. dat::L I'OlllOttida á commisslio de redacção. 

1896 125 Indefere a petição do Adão Pedro l}:l conunissão ele l'C~ln·esmttac:õef'l, rceane· 
Soares, capitão do fi.· batalllfio da rimcnto~ e Jtct.i~õcl'J. 
brigada policial, pedindo conces-
são do loto o construcçllo de pre-
dio em I3ollo IIorisonto, do confor- Apresentado em 7 de julho, tove segunda 
midade com as informações presta- leitum em 8 o foi approvauo em lO. 
das pelo dr. secretario da agricul-
tma. AltClll \'OU-SE. 
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------------------------------------------------------------------
1806 

1806 

126 r.Íeclura quo, ex-vi !lo decreto n. 5SD na conuuissão de J.'(_~tn·c~ientac.;õcs, rcqnc-
do 2G do agosto do l8D~, _nada h.a l'i•ucutos c }lCti•;õcs. 
que deferir sobro a potH;ao do cr-
daclão Ernesto da Silva Oliveira, Apro~ontado em i do julho, teve segunda 
ox-collectot• do Ube~·aha, pedindo leitura em 8. 
restituição da q nant1a do 4:8138~5al 
por alcance formado lltt liquidação l~m cliscussiio, em 21, a requerimento do 
de suas contas, por uma causa sr.Mondos Pimentel, foi o pareeor retirado 
para a qual não concorreu. da m·tlom do dia, ate quo fossem prestadas 

informações relativa:-; ao assumpto pelo sr. 
dr. Secretario das Finanças. · 

Foram solicitadas as int'or·maçõcs por ofilcio 
n. 115 do 22 do citado mcz. 

«Vide o requerimento n. 2. » 

\ 
127 Declara nada haver que dofcr;ii• so- na connuissão c'B.e l'CIH'cscutnções, reqnc-

hro a petição da Club Be~Ie.Ílcento rimentos e }lctic.;õcs. 
Auxiliar da cumara mumc1pal do 
Prata pedindo auxilio para a con- Apresentado em 7 de julho, teve segunda. 
strucÇrro de um ~rodio. dest_inado leitura em 8, sendo ;tpprovado om 10. á lnstrucção publica, VIsto ,]a so 
achar assumpto congoncro submet-
tido à apreciação do Congresso. ARcmvou-sE. 

1806 128 Manda quo so archivom, ate quo soja na, commissão ele ngl'icultnl'n, minns, 
decretada a loi do minas, os rc- colonização, t.ct•t•us c bosc1ues. qucrimcntos dos ongonhoiros Cio-
rindo Burnier Pessoa do Mello, 
,João ,Julio Proença, Carlos do Fi- Apr·cscntado om 8 do julho, a requerimento 
guoiredo Rimos o Clollomiro Au- do SI', Raul l'cnido, foi dispensada a se-
gusto do Oliveira, solicitando pl'i- gunda leitura em !J, sendo approvado vilogio para exploração do mau- om 11. 
gancz. 

AltCIIlV AltA~I-SB. 
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TRANSUl\!PTO ANDAMENTO E OBSEIWAÇÕES 

189G 12\.J.l\Ianda quo se remoita ao dr. presi-Da conuuissão '!c retn.•cscntnc;õcs, rc-
tlente do Estado a roprosentaçrro <Jne.z.oimcutos e petições. 
do conselho distl'Íctal de llara.unas, · 

18üG• 

189G 

município deGuanhaos, fazen<lO ver\ a nccossidndo da construcção de Apresentado em 8 do 1julho e, sondr) tllspen-
uma ponto ~;obro o rio St~nto An- satla a segundtt le1tm•:t em ?•. a rcqueri-
tonio, para attondol-tt se JUlgtu• o monto do sr. Raul Pemdo, 101 approvado 
serviço do interesse do Estado. em 11. 

Remettou-se ao dr. Secretario da Agricul-
tm·a em 13, por otlicio n. 108. 

I . . 
130 Mandt~ quo se archivo a petü;ão da Jl)a commi~são (lc J.'eprcscntac;õcs; re-

viuva do juiz de direito. da coma~- (lncl'intcntos c llctiçõcs. 
ca do S. Francisco, podmdo pum-
ç~o para os assas~ínos do sou m:~- . . 
ndo o unHt pous:lo para su:1 suhs1- Apresentado em 8 do JUlho, tendo o sr. Raul 
stonci<t 

0 
do seus tilhos, quanto á Penido obtido dispensa de segunda leitura 

primeira parto por não competir em 9, foi approvado em 11. 
ao poder legislativo e quanto á se-
gunda. por ser ,vodad:t pela Consti-tuição. AU.Cl!IVOU-SE, 

131 Declara nada haver que deferil· sobre J)n commissão (le t'cln'escntac;õcs, re-
a representação da camara muni- qnerlmcutos e petições. 
cipal de l'iumlty, pedindo rccon-
strt~cção da respectiva cadeia o sala 
do Jury, visto polo poder compo- Apresentado em __ s~de julho, foi dispensada a 
tonto ja terem sido autorizados os segunda leitura_ em O, 1 a rectuerimento do 
reparos orçados om 4: 1~37$070. sr. Raul_Penido, 'sendo~approvado em 11. 

AU.CIIIVOU-SE. 
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1896 132 Indefere a reclamação do contribuin- nu couunissão tlc cnmnras Innnicit•ncs. 
tes municipaes do Piranga contra 
impostos lançados pela respectiva 
camara, não so por não se acha- Apresentado om 8 do julho, foi dispensada a 
rem legalisadas as firmas dos signa- segunda leitura em' o, a roquorirnoHto do 
tarios, como por não atrectarorn a sr. l~aul Ponido, sendo approvado em 11. Constituição os referidos impostos. 

A.ltciiiYOU-Sg, 

1893 133 Manda quo IJO archivo a conta assi- nu conunissão tlc justi~·u ch·il c cri-
gnada por Pacheco, relativamente mlnnl. 
a custas cobradas por celebração 

1896 

do ca~amentos, cabendo ás partes 
interessadas recorrerem á autori- Apresentado em g tio julho, tovo soguntla lei-
dada competente sobro a impugna- tura em 10, sondo approvado em 13. ção de contas do tal natureza. 

A.ltClllVOU-SE. 

134 Declara nada haver quo doforir sobro D11 comruis~-;ão tle I'c)n-esentaçõcs, I'c-
a representação do conselho distri- tlllCl'imeutos c petições. 
ctal do Pequy, solicitando auxilio 
para canalisação dagua potavel, por 
sor o assumpto do moro interesso Aprogontado em \l do julho, tovo segunda lo i 
local. tura orn 10, sondo approvado em l:l. 

ARClllYOU-Sg, 

I 

. ! 
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1896 135 Manda quo se archive a representa- Dn commlssão tle J.'epresentnçõcs, re· 

ção da camara municipal de Ara- cJnerhnentos e }letlções. 
guary, pedindo auxilio para a con-
strucçflo de um predio para collo-
gio, visto tratar-se de assumpto Aprosentado em 9 de julho, teve segunda lei-
de moro interesse local e não de tura em 10, sendo approvado em 13. 
subvenção a estabelecimento mu-
nicipal ou do ensino primario, nas 
condições da lei n. 41, do 3 de Ancmvou-sE. 
agosto do 1892. 

i I89G' 136 Indefere 0 requerimento de d. Fran- Dn commlssão ele re}lresentações, re· 
cisca Baptista Carneiro, pedindo o querimentos e petições. 
restabelecimento do podagio sobro 
a ponto do rio das Velhas, em São 
Miguel da Ponto Nova, do confor- Apresentado em 9 do julho, teve segunda lei-
midade com as informações minis- tura om 10 o foi approvado em 13. 
tradas pelo dr. Secr"'tario da Agri-
cultura. ARCW:IVOU-SE. 

18\JfJ 137 Manda quo so archive a representa- Da. commissiio tle instrucçíio tmblicn. 
ção dos professores da Escola Nor- . · 
mal do Ouro Preto, pedindo para 
serem considerados professores da Apresentado em 9 do julho, teve segunda lei· 
Escola Normal da nova capital e tura em 10 o foi approvado em 13. 
que lhes sejam concedidos os mos-
mos favores que aos domais fun-
ccionarios, do accordo com o doere-
to de l de dezembro de 1890 o lei Ancmvou-sE. 
n. 3, atldieional á constituição. / 
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18913 

IS96 

1886 

138 Declara nada haver qu? deferir rol!~- nas t~om~uissues rmmitlas ele jnsH-:a <.• 
tivamonto ao requorunonto do. ct- Iegislaçao. 
dadl'io Emílio Dran4ão, pedmdo 
interpretação das lOts ns. !8 do 
1801 0 72 ue 1893, por con.si~terar Apr?sentado em 10 do julho, teve segunda 
contmria ao direito a doctsao do leitura om li. 
juiz de direito de Palma, ve4ando-
'Iho o exercício da advocacia na . _ . 
referida comarca, por conformar·se Em.duwussao _em 17, fot esta encerrada 

0 com a interpretação dada por aquel- adtada a votaçao, sondo approvado om lS. 
·lo magistrado. 

AIWIIIVOU-SE. 

l3().1ndefore a representação da cm~ara nu commissão ()e I'etn·e~eut1u;ões, l'C(1_1le-
municipal da Bagagem, pedmdo rimentos e petições. . 
doação de uma chacara quo per-
tenceu ao ox-collector do referido 
Jimnicipio. Apresentado em lO do julho, tavo :ilogund·t 

leitura om li, sondo approvado om 21. ' 

ARCIIIVOU-S!~. 

140 Declara nada haver quo doterir sobro na commissão tle re1,rcscutat•ões 
o requerimento do Manoel Gomos t}nerimentos e 11etfções • · ' •·e-
do Araujo, pedindo indomnização . " · 
da prejuízos sofiridos !}a constru-
cção da ponto sobro o rw Verde na Apresentado em 10 do julho teve soaund," 
estrada do Uberaha á Sant'Anna do leitura em 11. · ' ~ ' 
Para1,1ahyba, J?Or entender ser isso 
da compotonCia da camara muhi-
ci:{>al do F'ructal, que orçou o con- Em tllscusHão em 17 foi esta oncornda 
tractou as obras. adiada a votação, sor;do approvado 0~11 18~ 

ARCIU VOU-f>g, 

·-'' 

\. 
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18!)6 141 Opina pnra que entre em discussão na. commir:~fi1) d.c co;nmcrcio, imhish·ias 
a indica~ão apresentada po1o sr. e nrte11. 

1806 

1806 

)• 

Pinto elo Moura. Apresentado em I!, teye ~egun•la lei tm·a 
em I:J. 

I~1n tUI'H~u,;i'liio om 17, sendo esta, encer-
rada e adiadn a vota~fio, foi ar pt'ovado om 

I 18 o romettido á commis~ão do rcdacçflo. 

« Vide a indicaçfio n. :1 ». 

H2.1\landa quo em vista do disposto no :nn •~onuuhl~i"i-H (lle N~vrc-~c:nt<H,:õ<!l;J, rc-
art. 75 ;1. 11 da Constituição do qucrimcn!o,; e _{)cH~v~;J. 
Estado, soja archivad~ ~t represe~1- 1 tação da c:unara mume1pal do Rw Apresentado om 11 do julho, tovo segunda 
Novo, pedindo auxilio para :~ eon-1' loitum em J:l. 
struc~ão do uma casa do cal'ldade. 

l1~m tH~:cnssão om 17, foi osta oncorrada o 
atliada a votação, sendo approvado om 18. 

ARCHIVOU-SB. 

143 Indoforo 'o roquodrnonto t~os profos- l!llt"t (~m:un~"~f:.G dk1 !'Ci_H'c:.-;euíaçõe::l, re-
soros do desenho o mustca do In-

1

1 (}UCl'J. n.nmttoi'l c )p~üçõe,;. 
ternato do Gymnasio Mineiro, p~- . 
dindo o<(llipara1;ão do seus vonc1- Apresonüvlo om 11 do JUlho, teve sogund:t 
moutos aos dos lentos do lll?~moj1 

leitura em J:J. 
gymnasio o roclamamlo gratJflca· _ 
~,:::.:o po!;t divisflo do was aula~, em Em ~H~cu~!Jao om 17, pelo sr. Raul Penido 
virtude lle disposivões d;1s leis ns. J'oi ofTorecida uma emenda substitutiva 
41 

0 
14:L do t1nal do parocor,. opin:wtlo pant que 

fosso elle, o hom as:l!m os respectivos tlo-
cumontos,onviados á commissüo do instru-
cção puhliea. 

S. C.-55 

Encorrad;t a tliscnssiio n:t mesma tlata, foi 
npprovado o parceor, ficando prqjudicada 
a emenda. 

Fizeram declaração do voto contra o parocot• 
os srs. IUboiro .lu IH( ueira o ltaull'onitlo. 

ARClllVOU-SB. 
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1896 

18()6 

1800 

1'H Manda quo so archivom as reclama- na commi~>são ele camnras Innnicipaes. 
çõcs do contribuintes municipaos 
do Piumhy, por nuo ter o congresso 
competencia para intervir om no- Apresentado em 13 do jullJO, foi dispensada. 
gocios peculiares ao município o lt segunda leitura em 15, a requerimento 
por não olTondcr a constituição o do sr. Pinto de l\Ioura, sondo approva.tlo 
deliberado pela camara. em 21. 

AIWIIIYOt!-SB, 

145 Manda quo, em vista do disposto yos nu commis~ii'i.o cl!c cnnmrns ntunici
1
uws. 

§§ 1. · c 2.· do n: VII do ~rt. 7o da 
constituição, se.Jam arclu~ados os 
papeis pendentes do. deliberação Apresentado em 13 do julho, foi dispensada 
versando sobro reclamações de a segunda leitura om 15 a requerimento 
contribuintes municipaos do Cabo do sr. Pinto do Moura. ' 
Verde Viçosa, ~achado, Pitanguy, 
Carm~ do Paranahyba, Para.catú o 
do conselho districtal do Santa Rita Em cUscnsHfio, em 20, voltou à respectiva 
do Ibitipoca, presentes ús assem- commissuo, a requerimento do sr. Raul !Jleas municipaes de janeiro do 1805, Penido. 
contra deliberações e impostos das 
respectivas municipalidades. 

PW\DE DE DECISÃO. 

14G Manda quo so archivom as reclama- Da commissão ele cnm1u•m; nmnict
1
mcH. ções de contribuintes da eamara 

municipal do Jacuhy, contra diver-
sas leis promul~adas pola !nosrna Apresentado em 13 do julho, foi dispensada 
camara, em Virtude ,do d!SP?S~o a sogund~ leitura em 15, a requerimento 
nos arts. 75 o 77 da Const1tu1çao 1 do sr. Pmto de Mom:a, sendo approvado 
do Estado. I om 20. 

AltciiiVAHA!tl-SE. 
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18'.?G 

18\JG 

TRANSUMI'TO 
ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

147 Manda. que se archi.ve a recl~mação,na conunlil'lsão de c:uu:u•:w IlH~nici}Jae~. 
do ctdadiío Franctsco Paultno de 
Araujo, api'csentada ao congresso . em 18~5, por tra~a_r. de assumpto.Apresentado .em 1~~ dcjulho, foi dispensada a 
peculiar ao mumc1p10, para o que segunda. leitura em IG, a roquerimont0 do 
falta competenci:t ao congresso .o Sl'. Pinto de 1\Iount, sendo appt·ovado 
por não sei' o acto dtt camnra munt- em 20. 
cipnl de .Jaguary attentatorio da 
constituiçãO. AIWIIIVOD-SE. 

148 Manda que sejam mantidos os actos ll>a comn•~1>1são •lo canml'aS uuudc.itmc~. 
da camm'a municipal do Caldas o 
nrchivada tt reclamação dos contri-huiutes da mesma, pedindo a an- Apresentado em 13 de julho, foi dispensada 
nutlação do disposto no art. 5° d<~ a segunda leitura em 15, a requerimento 
lo i n. JG e no § 5.·, art. 51 da lc1 do sr. Pinto do Moura, sendo approvado 
n. 15, ambas ele !805, por não atton- clll 20. 
tarcm as mesmas contra disposi-~,~ões constitucionacs c direitos do ARCtiiVOU-sr~.· 
outros municípios. 

l•Hl,l\Ianda quo, om vista do disposto nn conunis~ão tle camnl'aS mmtici})l\C~. 
nos arts. 75 o 77 d:t constit.uiçfiO, · 
sejam arcbivadas as reclama<;ões sobro annullaçõos de actos c leis Apresentado em 13 de julho, foi dispensada 
do camarns municipaes, dirigidns a >wgunda leitura em 15, a requerimento 
ao congresso em l8U3 o !8U·1 pelos do St'. Pinto de l\Ioura. 
districtos do S. Josó dos Botolhos o 
Canna Verde, pelas camaras muni· cipaes do Abro Campo, Entre Rios, Em cliscnssão, em :20, voltou á mesma com-
Conceição do Serro, Bagagem, .Ja- missão, a requerimento do sr. Raul Penido. 
cuhy o Ouro Fino c pelo cidadão 
Francisco .Josó Barbosa. PENDE DE DECISÃO. 

~ • I 
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150 Declara nada 1uwcr quo uoferir soht•o :na conunissão ele l'et,rescntnc;õcs, l'C'ClUC-
a representação <.lo conselho uistri- rimentos c l,etlçõeN. 
cta1 do Campestre, po<.lindo auxilio 
para a construcção do um prodio 
destinado A inskuc<;ão publica, i~m cliscnsHíio, em 1:l <.lo julho, foi dispe~
visto ser assnmpto <.lo interesse saua a sogunua leitura em 15, a requeri-
local, pnm o quo não fq1tum ro- monto do sr. Pinto <.lo Moura, senuo ap-
cursos na lei n. 2 <.lo 14 <.lo setom- prova<.lo em 22. 
hro <.lo 1891. 

ARCI!IVOU-SE. 

l89(i }5} .!\!anda qUO SO rcmetta UO ur. l'rosi- ))a COilUUfSSão cU.c l'C})l'CHeUtac;õcs, l'CClUC• 
<.lento <.lo Estado pura resolvei-a, rimentos c l,etic;õcs. 
cotno melhor fôr aos interesses 
puhlicos, a representação dacamara 
municipal <.lo Fructal, pe<.lindo re- Apresentado em 1:3 do julho, foi dispensada a 
stitui<;ão do dinheiros !!UO empre- sogun<.la leitura em 15, a ro!!Ucrimonto do 
gou no predio quo sorve <.lo cadca, sr. Pinto do Moura, sen<.lo approvado em22. 
sala do jury e sessões da cmnara. 

Por o !li cio n. 117 de 2:l <.lo mesmo mcz, foi a 
representação rcmettida ao dr. secretario 
da agl'icultura. 

1896 l52.Manda quo se archivom os requeri- 0:1 commisNão ele~ re},rcscntac:õcs, rccluc-
mentos dos professores primarias rime11toH e l,etiçõcH. 
dos municípios do Serro o Bornllm, 
solicitando augmento de venci-
mentos, por já terem si <.lo tomadas Apresentado em 13 do julho, foi disp~nsada 
providencias relativas ao assum- a segunda leitura om 15, "- roquornnento 
pto o quo se acham pondontos <.lo do sr. Pinto do l\Ioura, sendo approvado 
solução por parto do outro ramo om 22. 
do poder legislativo. 

ARCHIV ARAM-SE. 

r 
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180G 153 !\!anda que, em vista do art. l 1:2 r.l:t D;r.couuuhmão ele c~ouuucrcio, estatística, 
constituir;ão, sejam archivatlos os iuulusfria~• c artes. 
o!lieios das cnmams municipacs de 

1806 

180G 

Gt!flrnrá c Mar do Hespanha, rcla,-
ti_vos ar!s podido~. do transfe~'C!l- 1 ,\presentn.tlo et~l 15 do julho, foi disponsadn, 
ctas do 1aze!lllns 1ettos pelos cEla- a scgun<.la lcttura em IG, n, requel'imento 
d:los Joaquim Custodio Guimarães! do st'. Bueno Brandão, sondo approvado 
c .José Vicente Gonçalves e outros. em 2~. 

ARCHIV ARAM -SE. 

l 
I 
I 15:1 Man1ht que, om fnco da lei n. 2 do Da conuuissão tlc caumras munici})aes. 
i 14 tlo setembro do 1801, sqja ar- . ! chiv:ula a reprcsontaçfio de contl'i- Apresentado om 15 de julho, foi dispensada 
· lmintes municipaes do Fructal, n, sogund:t leiturn. em 16, a requerimento 

pedindo a rovogaçfio tht lei 11. lO do Sl'. Bueno Brandão, sendo approvado 
de 18 do dezembro do 180.2, pro- em 2:2. 
mulgada pela referida camara. AitCJIIVOU-SE. 

15() 1\land<t quo, em virtude do que dis- Da conunissão ({C cantaraS umnicitmes. 
põe o n. 7 d'> n,rt. 75 da constitui-<;fio, sejam archivadas as reclama- Apresentado om 15 do julho, foi dispensada 
c.~ões do contribuintes municipaos a segunda loiturtt em lü, a requerimento 
do S. João Nopomuceno, enviadas do sr. Bueno Brandão, sendo .approvado 
ao congresso om 25 do maio do em 27. 
1805. ARCJIIV AltAJII -SE. 

1890 156 Manda quo so romctta à commissão Da conunissão clc rc})resentac;ões, re-
de sauJc publica a representação c_1.uerimentos c })Ctic;ões. 
do conselho districtal de ltamaraty, 
acompanhada de um plano de sa- . . . nenmonto, pedindo um auxilio Apresentado em 15 de JUlho, fot dtsp~nsada 
para realizai-o. a segunda leitura em lG, a requernnento 

do sr. Bueno Brandão, sendo approvado 
em 22 e nesta data remettida a ropresen-
~.~ão á commissão indicada. 



1896 

'j 
"". 

. , 

., 
··! 

1896 

1896 

1896 

~,-,1' •. ,~~i~·.~·~·~:::.~"'::·.;.~ .. , ,,>:"· .... -··ç......----
. ~r. 

TRANSUMPTO ANDA~IENTO E OllSElWA.ÇOES 

157 Manda que se m·chi v e a roprosen ta- na comuni~i•ã1) c!.c l'CIH'csentltçõcs, · rc· 
ção do conselho districtttl do S .. João qnCJ.•imcntos c lH~tic:f•c!>. 
Evaugolista do Pcçanha, pedindo . 
auxilio para construcção do um Apresentado em 15 de julho, sendo dtspor~
J>redio dcstinauo á instrucção pu- :::ada a segunda leitura om 16, a requen-
,blica, visto ser assumpto de into- monto do SI', Bueno Brandão, foi appro-
rcsso local c já ~c achar orn parto vado em 22. 
resolvido pela lct n. '11 . 

AltCIIIYOU-sg, 

158 Manda quo se remotta á commissão na conuniflsão de J.'C!)rescntnçõcs, rc-
uo orçamento, para. resolver c. o mo CIUct•iJnento~J e I•etições • 

. melhor fór convomonto aos mto-
resses do Estado, o requerimento 
de Antonio Martiniano Ferreira, Aprcs01!tado om 15 do julho, foi disp~msada 
professor da escola nor1~1al do Ouro em lb a seguntla leitura, a roquenmcnto 
Preto pedinuo docrotaçao uo verba do sr. Bueno Brandrro, sendo approvado 
para Írr.prossão do seu compendio om 22 o rcmcttido nesta data á conunissão 
de gynma:>tica e para lh? ser con- indicada. 
ferido o premio a que se .Julga com 
direito pela lei n. 41 de 3 rle agosto 
do U:l<J:~. 

I h. 15<J:Manda quo se are rve a represou- na co•n•nissão cJ.e re1lrcsentaçõcs, re-
tação da camara municipal do ciuerimcutos e petic;õcs. 
Arassuahy, pedindo auxilio pura o 
Lycou de .Artes_ c OJilcios. rla9uolla Apresentado em lG. do julho, foi dispon-
cidade, vrsto nao tor satlsfott.:> as sada a segunda lertura em lG a roquori-
condiçõos da lei n. 41 do i3 do monto do sr. Bueno Brandão. ' 
agosto do 1892, na parte reforonto 
á suljvenção ao ensino profissional Em tlissussão em 2:l, pelo sr. Rodrigues 
municipal. Chaves foram apl'osontatlos os documentos 

exigidos, requerendo quo, com ()stos, vol-
tasse it commissi\o o parecer. -

Adiada a votação do rorgterimcnto por falta 
de numero, foi o mesmo approvado em 
2'1, voltando o parecer com os documentos 
á commissll:o, na forma rer1uoridn. 

160 Opina. pela approvação da moção do nu commissão e<~pcc!ia~, composta dos so-
pezar pela morte t.le d. Antonio nhoros: Manoel Alves, Scvoriano do Re-
Maria Con?ia do Sá o _Benevides, zoado, Rodr·iguos Chaves, João Pio o Au-
proclaro 'htspo de 1\Iaruuma, com gusto Clcmentino. 
uma emenda auditiva no sentido 
de ser nomeada urna commissão Apresentado em Hí do julho, foi na mesma. 
ue cinco membros para representar data approvarlo. · 

'• ~~ ._ . 
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a Camam nos funeracs 
o YOJlOl'ilflÜO ll1,0I'tO. 

ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

do illustrJ Pnr:.t lllCmbros da co1nmissão de quo trata o 
addith•o, fomm nomeados os srs. Manoel 
Alves, Jorro Pio, Jonquim Calixto, Pinto de 
l\Ioum o Raul Penido. 

« Vide a !Úoção n. 3 ». 

I\Ianlb que se rcmetta no dr. prosi- na conunissão tle re}n·csentações, re-
donto do Estad?, para ltttonl~O!-a si «lncl'imentoro~ c petições. 
julcrar convem<>nto, lt potlçao do 
:jui~ do diroit? do Turvo, pedindo Apresentado ~m 16 do julho, foi dispensada a 
um anno <lo hconça para tratat• de segunda leitura, em 17, a requerimento do 
saudo visto SOl' da competencia do sr. Tlleophilo Marques. 
Executivo a concessão de taos li·· 
c onças, na forma do art. 135 da lei E1n discussão em 23, licou esta encerrada 
n. 18 de 28 de novembro do 1891. o adiada a votação, sendo approvado em 

;~4 o romettido ao governo por otncio n. 
118, de 25. 

1896; IG~~Doclara natla haver que defcril' sobre J::>n conmuissão tle r~t)rcsentac•ões requc-
.w • ~~ • • • '.J ' • a petição do dn·crsos 1unccwnar.ws rnuentos c }Jetiçõcs. 

publicos, allogand? que, tendo s1d9 t 1 a tabella do vencnnentos _annex~ a Apresem :.l.l o em IG de julho, foi dispensada 
lei n. G posta om execuçao e!llJft- em 17 a segunda leitura a requerimento 
noir·o de 18\1:2, só gosa.ram do seus do sr. Theoplnlo Marques: · 
favores a 1.0 de setembro, <Jmtndo 
outr·os já so a:lu~vam gosando ~os Em tliscu~são em 23, foi estlt encerrada, li-
favores pocumarws, pelas sogum- cando ttlhada a votação, sendo approvado 
tos rasões : em 24. 

a) porquo lt lei dependia de regt;tla-
mcnto; h) porque todos dependr~up ARCJIIVOU-SE. 
do nova nomeação; c) porque !OI-
tas as nomeações, forço.samente 
haviam do perceber os vencunen~os, 
uma. vez prestado o compromisso 
a que rofore-so a dita, lei om seu 
art. 27 · d) finalmente, porque a 
lei n ·c' mt reorganização das se-
cret~r·ils mandou proferir tanto 
quanto possível os .quo e:<istiam, 
mas não tornou obr1gatorm lt no-
moa'çrro dos funccionarios exis-
tentes que, pelo n1io apr~v~ita-
men to, consideraram-se demrttldos 
do facto. 
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180G ~~Manda quo se archive, por ja ter a na c~ommissiío tlc representações, re-
Camara se pronunciado favoravel- quel'imcnto~ e t•etições. 

I 

monte sobro o assumpto, uma re-
presentação da municipalidado do Apresentado om lG do julho, foi dispensada 
Carmo da Dagagom contra o pro- a segunda leitnm em 17, a rcqnel'imento 
jecto do lei quo rostuholecc o pe- do sr·. Theophilo M:mruos. 
dagio na ponto sobro o rio das Ve-
lhas, na ostmda quo liga aquollo Em cli~eussiío om 2:l, foi esta encerrada o 
município ao do Sacramento. adiadn. a votação, sondo approvado om2·L 

ARCIIIVOU-SE. 

16,1 lndoforo o reéfl!Orimento do cidadão nu. commi!-l~ão cl<~ agl'icnit.nt•a, !ninas, 
F. Puranhos, propondo-se a estaho- (!olouizac;:ío, terras e boStJ.ucs. 
locar cinco granjas mo(lelos para 
o desenvolvimento daindustria pas- Apresentado om lli do julho, foi dispensada 
toril, por ja ter n !oi n. 1•10 do :w a segunda loit.um om 17, a requerimento 
do julho do 1805 curado do as- do sr. Theoplulo !\!arques. 
sumpto. 

En1 cliscmssão om 2:l, foi esta encerrada, ti-
cauda atli:ttla a votação, sondo approvado 
0111 24. 

I I 
1800 I }()5 Indo foro os seguintes ror[tiOrimontos: nn commissão c! c a~l·icnlt.ura, Jnina!'l, 

AltCIIIVOU-S!~. 

'Dn, compn,nhi:t l\!anhuassú o Cara- colonização, terras c hoscJue:g. 
tinga, podinrlo concessão do torras 
devolutas e autorização para fundar Apresentado om W do julho, foi dispensada 
nucloos coloniaes, com omissão do a segunda leitura om 17, a requerimento 
dobontnros garanti<los pelo Estado ; do sr. Thoophilo J\Iarquos. 

:Do dr. Amorico llrusilionso do .A.l-
moida Filho o outros, propoHdrHlO Eutrnnil.o em clism1s~ão em 2:l, ficou sua. 
ostubclocor no Estado o serviço do votação adiada, sondo approvado om :2•!. 
colonisação o o credito .colonial, 
tambom rnerlianto omissão do do-
benturos ; do cidadflü lgnacio do 
Sousa o outros, podinuo privilegio 
para fundação do engenho contrai 
de assucar nos municípios do Pará, 
Pitanguy e Domflm; por já ter sido 
dissolvida a companhi:t .Manhuassú 
o Caratinga, pol' JD. ter o Congresso 
votado leis sobro nucleos eoloniaes 
o por não ser convonionto a con-
cessão do garantias de juros pura 
a fundação do engenhos centraes. 

Altc!IIVOU-SE. 

'· 

\ 
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TH.ANSUl\IPTO ANDAJ\IENTO E OBSERVAÇÕES 

I6G l\Ianda (1ue so archivem, nguard:tndo
1
:na conunhmão de agricultRl.'a, utina~, 

os poticional'ios a doclat·ac;ão da lei terras c bosqn~s. 
de minas, os requerimentos dos ci-
dadãos: 

João llaptistn, da Fonseca Nogueira, Apresontn(lü, em lG do julho foi dispensada 
para explorar plcmbagina, ferro, a segunJ.a leitura em 17, ~ requerimento 
ouro e outros mincracs no muni- do sr. Theophilo l\Iarquc8. 
cipio (la Ayuruoca; Josó Augusto 
do Paiva Teixeira, para oxplornr 
amyantho o salitre na zona do I~m tUscns§ão em 2:l, foi esta encerrada, fi-
Triangulo l\Iinciro; Carlos Schrnidt cando adiada a votação e sondo approvado 
o IIilario Itamos de Oliveira para em 2-1. 
explorarem carvão de pcd!'a e 
quaesquor outros minemos no mu-
nicípio do Pari~; Antonio Mondes ARCIIlYAJtAlii-SB. 
da Silva o outros pam explorarem 
ferro ouro e outros minenws no 
muni'cipio do Pium!Jy; Antonio 
Vieira Pinto para explor:u· caniio 
do pedra o outros mincracs no 
município do Turvo; IIonol'io Pe-
reira Campos o outros para explo-
rarem areias auríferas nas cabe-
ceiras do Rio Doce c seus confluen-
tes até ao extremo dos municípios 
de l\Iariauna e Piranga; o Leandro 
Francisco Arantes, pedindo mtíil-
cação do privilegio para minert~l}i\O 
do carvão de pedra o outros muw-
raos no l\Iorro d'Agua Quente o !lo 
Fonseca. 

l67·0pintt pela npprovaçiio da ll101}1'l0 tlo :na commis!itfio e~;~,~dnl, composta dos so-
sr. l\lanoel Alvos, autorizando o nlloros: Augusto Clementino, Camillo Pra-
govomo a auxiliar pelos col'l·os do tos, l\Ianoel Alvos, Nunes Pinheiro e João 
Estado as desposas com as exe(JUias Pio. 
do exm. sr. bispo do Marianna. 

Apresentado em lCI elo .i ulho, l'oi nesta mes-
ma dat<t approvado, commuuicando-se ao 
dr. Socrotal'io do Interior por oJiicio n. 11:3. 

(< Vide a moção n. 4 ». 

S. C, 55 
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TRANSU}.IPTO ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

189() lG8 Manda quo se archivo, por nada Dn conunisi'Jfio ele I'ctn•cscutac,;õcs, roque-
haver quo dofcril', o requerimento rimcntos c petic;õcl'!. 

I 
I 
! 

I 
t 
I 
! 

1800 

I 
I 
l 
~ 
l 

' I 
' ~ 
i 
l 
I • 

I 
1806 

I 

em quo a peol'essora d. Maria Vi-
cantina pollo para quo seus venci· 
mantos sejam oquipnt·ados aos dos Apresentado om 17 do julho, tovo segunda . 
professores normalistas. leitura em 18. 

E~u cUscussão em 2:l, foi esta encerrada e 
adiada a voüv;ão, sondo approvado em 24. 

AitCI!IVOU-sg, 

1() Declara nada haver que deforir sobro J!)n. (lommissão ele re1wcscutnc;õcs, I'C· 
li o requerimento da camara muni- tlnm.·iincntos c pcH'(;õcs. 

cipal do S •. Joso do Tit'aclontos, pe-
\ dindo auxilio para a conclusão <la 
i columna que vai ct'igir à momoria Apresentado om 17 do julho, teve segunda 

I do pt'oto-martyr <la liberdade o- leitura em 18. 
Tiradentes: 

ia) Port[UO o Estado ja lho prestou 
• a homenagem quo mais conveniente Em cUsem;suo em 2:;, Jlcou a votaç.ão atlia-
l j ul "OU paPa perpetuar sua momoria. da, sondo approvado om 2·1. 
~b) Porque as camaras municipacs, 
l si quizorcm compm-tilhar dosto 
'I preito, potlem fazcl-o espontanea-

mente lt sua custa, roal<,:ando mais 

I osto tributo de gratidão pelos sa-
crificios quo po~sa acarretar. 

\ 
l 
I 

AllCIIlVOU-SE. 

17.1 Manda quo eo romotla á onm m i se fio I i> a couuni.-Oo <I c repr••cn '"'*""• re-

I do policitt pat•a JH'ovidonciat' como c~ncrhncntol4 e pcHc;õcs. 
m~ll10r ontonder, o requerimento do 
Saturnino IUbeit'o do Nascimento, Apresentado om l7 do julho, teve segunda 
pedindo revisão da tabclla aunoxu leitura em 18. 

r 
. I 

,· \! 

· .. 

I 
\ 

\ 
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ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

180G 170 ao rogulamonto da secretaria dosta Flm cH:.;cn~sfio em ll de agosto, pob com-
camara. · missão do policia foi o!Terccida uma emen-

da, mandando quos o arcllivo o parecer, pol' 
já se achar atto111.litlo. 

'Foi approvada a emonda, ficando prejudicado 
o parecer. 

ARCIIIYOU-SB. 

I8J I711Rooonlwoo dopnhnlo pol>' :!.' oi•·oum· "" •~nnul""" ''" ""'""";<'"• j j scl'ipçilo eleitoral do Esüvlo o sr. ~no c :pm!e::.·~:o;. 
I Simcrro Stylita Cardoso. 

Apresontn.do em 17 de julho, teve seguncla 
leitura em 18, sendo 'approvmlo em ;~o, to-
mando assento nesta data o recom-eloito. 

ARCI!lVOU-S2. 

18UGI 17:~ l\Ianda quo, em vista tla lei n. :·l.87l, lll'la emmui?lr>ão t!c o~n·a~j 1mhlicas, \'ia· 
I se archivo o rec11l0rimento de Guido çflo H~rl·ea, etc. 
I do Sousa Nogueira, pedindo garan-

tia do jmos do 5 °/o sobro 300:0003 
para construir a estrada quo ela, Apresentado em 17 do julho, tovo segunda 
estação do S. Sohastiüo vá ú povoa- leitura em 18. 
çfío do S. Sohastiilo tlo Pamhyba. 

Em 4li~•cusl'lã.a em :24, foi estn encormda e 
adiada a votação, sendo approvado om :2::>. 

ARCI!IVOU-SB. 
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ANDAl\!ENTO E 0BSElWAÇÕES 

l89G 173 i\Iunda quo so rometta no dt·. prosi- na cnmmis~iio c!e obras }mblicn~, via-
dente do Estudo, para tomal-a na ção tcrreu, etc. 
consideração que morocer•, a repre-
sentação do conselho uistrictal de 
Joanosia, fazendo ver a nocossi- Apresentado om ·17 do julho, teve segunda 
dado da construcção do uma ponto leitura em 18. 
sohro o rio Santo Antonio, ligando 
os município!! do Ferros o Guanhães . 

]~m cliscussiio em 2'1,· foi esta encerrada e 
adiada a votação, sondo approvado om 25. 

Itemetteu-se a representação ao dr. Secre-
tario da Agricultura, om 25, por oftlcio 
n. ll9 . 

1806 174 Manda quo so archivom as peças pro- Dn, C()mmlssiio ele r~pref'lentnções, re-
tocolladas sob ns. 7, 3·1, 43, 76 o querhnentoM e l'etlçõeH. 
l47,om que diversos funccionarios 

1896 

publicos pedem augmento <lo ven-
cimentos. Apresentado em 17 do julho, teve segun<la 

leitura om 20. 

Ent cll~cussão em 24, foi esta encerrada o 
adiadn a votação, sondo approvado em 25. 

ARCI!IVAltAM-sg, 

175 Manda que sejam enviados ao dr. Du connuissiio ele obt·ml tmblicns. 
presidente <lo Estado,para tomal-os 
na consideração quo morecerom,os 
pr~jectos ns. 170 o 176 sobro ponto Apresentado em 20 do ,julho, tovo segunda 
no rio Parahyl!a no lognr donomi- leitura em 21. 
nado Anta, o sobre concerto da es-
trada quo liga a estação do Pomba . 
i1. estrada do forro da Loopoldina. Em cliscussiio om 24 !'oi esta encerrada o 

adiada tt votação, se'ndo approvado em 25 
e, nesta unta, remottidos os projoctos ao 
dr. Secretario da Agricultura, por o1Ilcio 
n. 119. 
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--- -- -------------
1896 

1896 

170 l\Iantht quo, em vista do disposto. ntt
1
nn conuniw>ão tle c:uuaras ntunici1mes. 

Constituição sobro a materia.,sepm 
arelli v a das as roclama.r;i"ies de eon-1 

l 
I 

trilmintes dos municípios tlc Cabo\Aproscntado om 21 do julho, foi dispensada 
Vordo, Viçosa, l\!:tchado, Pitanguy, a scg:und!\ leitura em, 2,2, a requerimento 
Carmo do Parnahyba, Paraeatú,l do sr. Delfim Moreira. 
conselho districtal do Santa lUta 
do Ibitipoca, apresentadas ús ro-
spectints asscmbleas municipaos c·Etu ~u~cus9ão em 24, foi esta encerrada o 
encaminhadas ~teste Congresso em adiada a votação, sendo approvado- em 25. 
sessãO do anuo de 1895. 

ARCillVARAllr-SE. 

I I 
I 
I 
' 1771Manda quo, em vista do disposto na Da conunissão tle camal'aS unnticipaes. 

I Constituição do Estado sobre a mu-
teria, sejam archivadas as recla-j mações do conselho districtal do S. Apresentado em 21 do julho, foi dispensada 

1 S. Jose dos Dotolhos, districto de n segunda leitura eni 22, a requerimento 
Canna Verue, camara municipal uo do sr. Delt1m l\loreira. 
Abre Campo, idem do Entro Rios, 
Conceição do Seno, Bagagem, Ja-
cuhy, Ouro Fino, o petição uo Fran- Em tliscus!'lão om 24 sondo adiada a vota-
cisco Jose Barbosa, roclmnaç()es ção, foi approvado e{n 25. 
feitas á assemble<t municipal o en-
caminhadas a este Con"rossv om 
suas sessões uo 1893 o 1894. ARCJIIYARAli!-SB. 

189ü 178 Manda quo se archive a roclamaçito Da conunissão tle camaras muuici1mes. 
do contribuintes municipaes do Pa-
trocínio, podindo annullação da lei . 
municipal n. 52 sobro compra do Aprosentudo em 24 do Julho, teve segunda 
um predio para as sessões da ro- leitura em 25, sendo approvado em 28. 
spoctiva Camara. 

ARClllVOU-SE. 
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-- -------------
l89G 

l8üG 

179 Manda quo so urchivo o rocm•so de na counnissiio (lc cantaras Inunicil,acs. 
Samuol Santos, r>or já ter o Con-

. grosso ~'?solvido a q~10stão, conCor- Apresentado ?lll 25 de julho, foi <lisponsada a 
me sove do parecer mtorposto pola serrunda lüitura em ":Z7, a roquorunonto do 
commi~süo de camaras municipaos sr~lluono Drandi\o, sondo approvado orn 2(). em l8(H. 

AHCIIIVOU-SE • 

180 Indefere o requerimento dos srs. 'Nu- nn conuni,HH'io ele connum.·cio, hulns· 
nos o Figueiredo, propriotarios no trin,_, cl nrtes. 
município de Barbacena, propondo-
se a receberem o tratarem novilhos Apresentado em ~~5, foi dispensada a segunda 
o novilhas do raça, para reprodu- leitura om 27, a requerimento do sr. Bueno 
ctorosJ modoanto motado do pro- Drandão, sondo appr·ovado om ~.w. 
dueto, por já se achar essa medida 
atteudida na loi n. 1·10. Aiteiiivou-sg, 

189G 181 Indefere o requerimento do d. Lu- Da conunissão de l'ctn•escntações, l'e«lUC· 
cilia Etolvinado Magalhflos Jacquos, l'imento~ c JH)tiçõ'lls. 
pedindo coneesRão do loto do tor'-

l89G 

I 

I 
! 

rono em Bollo Horisouto. Apresentado em :a do julho o dispensada a 
sogunda loitura om ~!8, a requerimento do 
sr. Camillo Soares, 1llllo, foi approvado 
em 30. 

AIWliiVOU-SE. 

i . 
I821Indnl\n~ n rn<tnndmnnto Uo d. CnniliaL, .,.,,...,,,'"" do rei"''"""'"<"''• re-

Augusta Godinho, pedindo a doere- •Inel'imcutos e I>ctic;i'tm;. 
tação do uma lei quo lho mande 
pagar os vencimentos do pro!'os- Apresentado om ~?-7 do julho, foi dispensada 
sora do -Vermelho Novo- VIsto a segunda leitura em ~H, a rorpwrimonto 
to r oxorcido o logar som estar ti- do sr. Camillo Soares, filho, sondo appro-
tulada. vado em :30. 

AltCJliYOV-SI<:. 

) 

\ 

.~ I 

"i 

., 
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~ 

189G 183 Manda qne se remetta ao dt•. l't•osi- ll>·a (mmmhmfio tlc l'C:tn·csenütçõcs, rc· . 
dente do Estauo, para tonHtl' em •1nerinwnto~J c }letiçõcs. 
consideração, si julgar conveniente 

l8~JG! 

I 
I 

i 
i 
! 

i 
' i 

ISGG' 
I 
I 
I r 

i 
I 

I 
I 

aos interesses do Estar;lo, :1 repre- Aprosentado _em 27 de julho, foi dispensada a 
sontação tlo conselho dJstnctal tlos segunda lettura em 28, a requerimento do 
ltemodios, mnnicipio de Barbace- sr. Camillo Soat•es, filho, sendo approvatlo 
nu, pedindo a constt·ucção do uma orn 30. 
cmloa. !i;:cmctten-se a l'cpresentação ao dr. Secre-

tario da Agricultura em é3 de agosto, por 
o!Iicio n. 122. 

lBJConcede licença ao Sl', deputado Bon-1Da comrnissão ele :t•cpi·eseutnçõcs, re-
I venuto Lobo para faltm• aos tra- quN·imcntos c }}ctiçõcs. · 

I 
!Jallws do congcesso o para per-
manecer fom do Esta;Jo, visto Apresentado on~ 27 de julho, foi dispensada 

1 .achar-se gravemente on1ermo. a segunda l01tura em 28, a requerimento 
1 do sr. Cmnillo Soares, filho, sondo appro-
i I vado em :lO. 
\ I ll•'C~·N~ a Coumnn!Kt~a~fiO aO petÍCÍOllariO 
1 

1 
em 3 de agosto, ]JOr onicio n. 49. 

t 

i 

l 
i 
I 185; I~econltece deputado poltt G." circum- !Lh!-_e~mnni"flão tlc cm:n~Jtituit,;ão, legisla-

I scripçflo ~leitornl do Estado o sr. t,;a() c ilOt!c:n.·t~H. 
, <lr .. Juscohno Barhosa. 1 Apresentado om 27 do julho, onü·ou om uis-
1 cussilo em, 28, so.ndo pam e~so 1im dispon-

1 

sadas as 1Nmahdades rognnontaes, a re-
querimento do sr. Camillo Pratos. 

A requerimento do sr. Getulio de Carvalho 

I
. por parto <h commissão, foi adiada a dis-

cussão ate quo fosso prosento o diploma 

I 
do candidato. 

Sendo presente o diploma em H do agosto, 
foi npprovaclo o parecer, tomando assento 
na mesnHt data o candidato a quo se refere 
o parecer. 

ARCIIIVOU-SE. 
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l89G l8G Manda quo sejam archivadas as ro- na conuui."óSã{• ele c:unaras numicipaes. 

clamac}ões do contrilmintos munici-
paes de Barbacena, sobre revoga- Apresentado om 28 do julho> tevo segunda Iei-
ção da tabolla do impostos, por . tum om 20. 
não serem vexatorios o por já tor 
siuo rovogauo pola lei 11. 82 o quo Em cH!'lcus;.;ão, em 4 do agosto, foi esta 
era inconstitucional. encerrada o adiada a votaçito, sondo ap-

provmlo em 5. 

ARCIIIVAUAM-Sll. 

189G 187 Manda quo so oJlicio à camara mn- Da conunissão ele CIUllt:n•as mnnicipaes. 
nicipal do Pahnyra, para esta so 
IH'onunciar sobro a questão do li- Apresentado em 28 do julho, tovo sogunua 
mitos com a do Barbacena, en- leitura em 29. 
viando-se-lho, por copia, a repre-
sentação desta ultima camara. Entrando om discussão em ·1 de agosto, fui 

esta encerrada o adiada a votaçfio. 

Approvado om 5 do referido mez, oJiiciou-so 
na forma do parecer em G. (otncio n. 51). 

ARCil!VOU-RI•], 

1896 188 Manda quo na forma da loi se ·romot- Da commis~ão ele camaras mnnici1mcs. 
tu ao dr. Procurador Geral do Esta-
do, a quem compota responder, a Apresentado om ~m do julho, tevo segunda 
consulta feita ·por contribuintes leitura em 20. 
municipaes da Loopoltlina, rofe-
re?te á posse do c~n~ellwiros dis- I~m cliscussão, om ,1 do agosto, foi osta 
trJCtaos o composrçao da assem- encerrada o aditt(la a votação sondo ap-
bloa municipal. provado om G. ' 

Itemctteu-sc por ollicio n. GO, do G do mos-
Jn"' moz. 

\ 
1 
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189 Manda que se ouça a commissão de Da contmissão de colnntercio, cstatis• 
orçamento sobre a representação tica, imlustrias c artes. 
do dr. Miguel Pinto Sayão Pereira 
de Sampaio. Apresentado em 28 de julho, teve segunda 

leitura em 2ü, sendo na mesma data ap-
provado e romettido à commissão indi-
cada. 

190 O~ina pela approvação da indicação I Da com missão tlc justiça ehil c erimi-
n. 5, apresentada pelo sr. "\Vences-~ nal. 
lau Braz. 

/

Apresentado em 5 de agosto, teve segunda. 
leitura em G, sendo approvado em 8. 

(Vide a indicação n. 5» 

191 Indefere a petição de d.Maria Magda- Das conuuissõcs rcunitlas tlc iustrncção 
. lona do Andrade, em vista das in ·I JHibliea e petições, . 

formações prestadas pelo dr. Socre:.. 
tario do Interior. Apr~sentado em 7 de agosto, teve segunda. 

lc1tura em 8, sondo approvatlo em 11. 

ARCIIlVOU-SE, 

1896 102 Manda que se archi\'e a representa- Da eonnuissão tlc eamaras mnuiei}lacs. 
çllo do contribuintes municipaes 
da Christina, prote~tando I~ão p~- Apr~sentado em 7 de agosto, teve segunda 
gar impostos, em v1sta da 1llegall- le1tum em 8. 
dado do alguns actos da respectiva . _ . . 
c amara. Entrando em d1scussao em li, fo1 esta aumda. 

S. C,-57 

por tres <lias, a requerimento <lo sr. Ri-
beiro Junqueira 



'.1 
·•.""! 

.. 
·-. 

·, 
•! 

__ ]_ 

4il0 

TRANSUMPTO ANDAl\lENTO E OBSERVAÇÕES 

---------------
1896 102 Manda quo se archivo a representa- Em discussão em 27, foi offerocida, apoia-

ção d? ?ontribuintes municipnos da o posta conjunctumonto em discussão 
da Çlmstma, prot?stando não pa- a seguinte 
gar Impostos om VIs.ta da illogali-
dade de alguns netos da respecti-
va camara. JcMENDA SUBSTirUTIVA 

Que so requisito, por intormedio do poder 
oxoeutivo, a representação assignada por 
59 contribuintes contra os actos da ca-
mara o a.nrosenta:la á asse Ir bica munici-
pal de 1895; 

2.o· Quo se rerruisitem por intormedio do 
mesmo poder, copias authenticas dos o r. 
çamentos votados pela camara transacta 
pura 1805 o peltt actual em sessão do ~ de 
fevereiro do mesmo anuo, como substitu-
tivo ao primeiro ; 

3.o Quo se requisito, por intermedio do 
mesmo poder} copia do contracto foito com 
o coronel João Sylvio do l\roum Rangel 
para concerto do uma rua no districto do 
Carmo do Rio Vordo o informação sobro o 
gràu de parentesco entre o mesmo coronel 
o o vereador Josõ Carvalho Pilho. 

4.o Quo se requisitem, })Or · intermodio do 
mesmo poder, as seguintes informações : 

a) Quantos votos ohtivoram os cidadãos An-
tonio .José Correu o Lindorr dos Reis No-
gucim pura vereadores geraes ; 

ú) Em quantas secções deixou do haver elei-
ção na occasiuo em quo os mesmos cida-
dãos !'oram eleitos ; 

c) Qual o numero total tle eleitores no mu-
nicípio; 

d) Em quantas secções distrietnes so divido 
o tlistricto. 

Sala das sessões, 27 do agosto do 1806.- Ri-
beil'o .Junquoira. 

\ 
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1806 102 l\fanua que se archivo a representa- Encenada a discussão, foi adiada a votação, 
r;ão de contribuintes municipaos sendo approvado o parecer em 28 e reti-
da Christina, protestanilo não p<t· rada a emenda, a t•equerimento do sou 
gar impostos em visüt da illegali- autor. 
dado de alguns actos dn. t•ospeetiva 
C<tlllttra. AltCIIIVOU-SE 

1806 103 Manda que so archive a represent?.- na commissão tlc santlc Jmblica. 
ção do dr. Josó Cosario de Fana 
Alvim pedindo o saneamento da Apresentado em 7 de agosto, teve segunda 
zona da Matta, por ,i à so acha~' em leitura em 8, senclo approvado em 11. 
discussão mt camara o pt'OJecto 
11

• 152, quo trata do assumpto. ARCIIIVOu-sE. 

1806 104 Opina pela approntção da moção D:t conunissão especial, composta elos se-
do sr. Gonzaga da, silva com o se- nhores Gonzaga da Silva, Nunes Coelho 
(J'uinto substitutivo: Nunes Pinheiro, Carlindo Pinto e .Jusce: 

A °Camara dos Deputados do Estado lino Bttrbosa. 
de Minas congratula-se com a p~-
tria pela rcintcgralização do tcrr:- Apresentado em 7 de agosto, foi nesta data 
torio nacional, em virtude da on- approvado o substitutivo da commissão 
trega da ilha da Trindade. co:n uma emenda do sr. João Pio substi-

tu!n_:;lo a palavra « entrega » pela « rcsti-
tmçao ». . 

nemei~en-se à con.u:rissã~ de redacçuo, quo 
o npresontou roJtgHlo afmal em 8. 

« Vido tt moção n. 5 ». 

1806 HJ5 Manda quo se archive a, representa- Dtt commissão (le instrncção Jmblica. 
<;ão da congregação do Externato 
do Gymnasio .l\fiuoir•o, pedindo <t Apeescntado ·em 12 do agosto, teve se()'unda 
scpara,ção tht cadeira, de algolmt leitura om 13, sendo approvado om 17. . 
da do aritlnnetica o a creação de 
uma cadeira especial do cllorogm· ARCIIlVOU-SN. 
phia o historia do Umsil, om face 
do disposto no decreto federal 
n. 081 o art. HH da lei minoim 
n. 41. 
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1806 lüG Manda que se arcllive a petição do na conuuissão tle l'C}n·escutações, l'eque-

Daniel Gonçalves Castanheira, ex- rimentos c 1,ctições. 
collector do Sacramento, solicitan-

18\l61 

l8ü6 

do s~ja declarado oxtincto o seu Apresentado em 13 do agosto, tovo segunda 
debito para com o Estado, ficando leitura em 14. 
salvo ao requerente o direito de 
reclamar do Presidento do Estado l~m discussão em 15, foi esta encerrada e 
quaosquor f<wores quo por acto le- adiada a votação, sendo approvado em lG. 
gislativoposterior lhe possam apro-
veitar. ARCI!lVOU-SB. 

107j'Indefere a ropresenÚlção da camara na cotumissão ele l'CJH'eseutações, reque-
, municipal do Itabira, pedindo au- rimentos c petições. 

I xilio para as obras de que neces-
sita o districto do Carmo, no logar Apr~sontado om 13 ~o agosto, teve segunda 
- Alliança - visto serem ollas do lottura om 14 o fo1 approvaclo em 20. 
mero caracter local. 

AltCIIIVOU-SB. 

198 Indefere a rcprosen ~ação de mora- na cmumissão •le l'etn•esentnçõeN 1·c•lllt-"-
doros no districto do - Vigia -, rimeutos c J,etições. ' 
pedindo auxilio para a construcçüo 
de um cemitcrio o conclusüo das Apresentado em 13 do agosto, teve sorrunda 
obras da respectiva matriz, quanto leitura tm1 14 e foi approvatlo em 29~ < 

ú primeira parto por sor do inte-
resse local, e quanto á segunda por Altcmvou-sE. 
ir de encontro ás Constituições 
Federal o Estatlunl. 

1896 199 Man1l:t quo se romotta no governo, na (~ommissão •lc l'Cpl'escntaçõcs, t•equc~ 
pm'a atloptar as providencias que l'imentos c J,ctições. 
JUlgar opportunas, a representação 
'tlo conselho districtal do ltahim Apresentado om 13 do agosto, tovo sorrunda 
do Campo, fazendo v!lr a neccssi- leitura em 14, sondo approvado em lS. 
dado do ser roconstru!lla a ostr·ada 
quo liga entre si os municípios de\Uemetieu-~e a representação ao dr. Secre-
Ouro Preto, Quo1uz o Bomfim tario da Agricultura em ;~o por o !li cio n. 

130. ' 
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200 Manda que se rometta ao dr. Prosi- Da coananissão tle reJ•resentnções, reque• 
dente do Estado para, attondel-o, .rimcntos c I•etições. 
se convier á requorer;te, o podido 
de licença !'oito por d. Maria .José 
de Menezes Freitas, professora da Apresentado em 13 de agosto, teve segunda 
cadeira do sexo feminino da cida- leitura em 14 o foi approvado em 20. 
do do I'omha, visto ser da alçada 
do executivo a concessão de taos 
licenças, em face do art. 225 n. I I•'oi t•mncttitln a petição ao dr. Secretario 
d::t lei n. ,11 de :~ de agosto de do Interior, em I.· de setembro, por oiiicio 
1892. 11. 145. 

201 Manda quo se archivo a petição do ))a counnissão tlc rc}n·cscnt:tçõcs, rcqne· 
professor primario do Lima Duarte, l"intentos c petit;õcs. 
Manoel Ferreira da Silva, solici-
tando pagamento do tempo em quo 
interinamente exe1'cou as funcçõos Apresentado em 14 de agosto, teve segunda 
de promotor da ju;-;tiça da _referida leitura em l7, sendo approvado em 29. 
comarca, em visttt das decisões do 
governo do Estado. ARCHIVOU-SE. 

20
2 Manda quo, em visttt das inform~t- nas ~onunissõc~ r~·•l!•iclas «le rc1•rescn• 

çõos prestadas pol~ dr:. So~r~tarwJ tac;ocs e constatmçao e J•oclercs. 
da Agricultum, sq)tt wdoí~r1da el 
archivada a petição do .dtv~rsos 
funccionarios da delegaCia ftscal Aprosontado em 14 do agosto, tevo segunda 
do TJwsom'o Federal, solicitando loitum em 17. 
os favores concedidos pelo decreto 
n. 818 aos funecionarios ostadua~s , . _ . . . 
oxist<mtcs na data <la promulgnl,,ao Jo,m thstmsi'la? em 31,101 oíforectda o appro-
Lla Joi n. il, adtlicional á Constitui- vada a sogumte emenda : 
ção do Estado. 

ISuhstitmun-se desde as palavras- e de pa-I rocor -até· o Hnal, pelas seguintes : 

I 
f 
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202 Manda quo, em vist<t das inl'(frma_IConsideranllo que ao Estado não corre~ do-
çõos prestadas pelo clr. Secrotariol ver do fo1•necor terrenos aos empregados 
dt1 Agricultura, seja indofol'ida e l'odoraos, o quo isso incumbo antes ao go-
archiva<lu a petiçrto · do divo1'sos verno tla Unirto, caso julgue quo os seus 
J'unccionarios da delegacia Jiscal empregados devam re:o;idir na futura capi-
do thesouro federal, solicitando os tal do Estado, 6 a cornmiss::to do parecer 
favores concedidos pelo decreto n. que soja i!Hlo!'erida a dita representação. 
818 aos funecionarios ostaduacs 
existentes na data da pl'Omulgar;ão 
d!_l lei n,- :3, addicional á Constitui- S. R.- Sala das scssi'les, em Ouro Preto, 31 
çao do Estado. do agosto do l8Wi.-.Juvenal Ponna. 

ARCIIIVOt:-3E. 

1806 203 Indefere o requerimento om quo o ()aro; conunissões rcnnitlas tlc t•epl'cscu-
1 dr. Antonio Augusto do Lima podo tn«;õcs c constitni«;ão, lcgisla«;iio e }:uoc 

I a decreta(;ão de uma lei quo lho tlcJ."cs. 
torno extensivos os favores conco-

1 
didos a outros funccionarios, com . 

1806 

. relação à concesstto de lotes o con- Aprosonatado em 1-l de agosto, teve sorrunl1a 
strucção do predios na nova capi- leitura em 17 e foi approvado em :~!J~ 
tal, visto ter o peticiollürio sido 

i 

l 

nomeado juiz do direito da comar-
ca do Ouro Preto o não de Bollo ARcmvou-src. 
Horisonte. 

I 
I 

204 Manda quo, sobl'O a roprosoutar;ão na colnntissão ele t~;unnras nnanidpuc~ .. 
do cinco vereadores muuicipaos do 
Baepondy, pedindo annullação do 
actos ~rat~cados p~l~t respectiva Apresentado em 17 do agosto, foi dispensada 
camara, SeJ.Ulll requ~s1tadas do go- a segunda loitum em 18, a requerimento 
v orno, por mtormodJO da mesa, as do sr. Bueno Brandão sondo nossa mos ma 
seguintes informações: dat:t ar>provado. ' 
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1896 .20~1'1.a Si os cidadiios Jose !salino Fer- Solicitaram·s~ as informaçe5es em .20, por 
roim e Lui;, Jose tle Paivtt exel'- otncio n. 135 tlirigido ao dt•. Secretario <lo 
ciam cal'gos policiucs, o primeiro Interior. 
como delegado em Baopendy o o 
segundo como subdelegado no dis- AP.CHI\'OU-SE. 
tricto de S. Thomo, antes e na epo-
cha das elei<;ões municipaos de 7 
do setembro do 1894; 

2.n Si o cilladuo Jose !salino Ferreira, 
funccionando como delegado de 
policia em Ulll<t inquirição do tcs-
tomunhüs, a 4 de novembro de 
18\15, püssou a j urisdicção policial 
a sou legitimo succossor «antes ou 
depois» da sessão da camara mu-
nicipal, om quo tomou parte nosso 
mesmo dia; 

' 3.n Copias authenticas ou os origi-
naos dos oJiicios convocando 11 ca-
mara pam i'u nccionar nos dius 1 
o 4 do novembro de 1805, por quem 
assignados e q uaos os fins das re-
spectivas convocações; 

4.n Si consta da respectiva acta o 
motivo por que o vereador Joaquim 
Therosiano de Castro não assumiu 
a prosidoncia da camara, nos ter-
mos do art. 27 paragt'apho unico, 
n. 2 da lei n. 2 de 14 de sotombro 
do 1891, vagos como se achavam 
os Jogares de presidente, em vir-
tude do impedimento tomporario, 
o do vice-presidente, em virtude 
de renuncia; 

5."' Finalmente - copias autltenticas 
das actas das sessões da camnra 
rol'erontos ao.:: dias I, 4, 8, 20, 2:~ c 
21 do novembro do 1890. 

. ' 
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1896 205 Manda quo, em face da lei n. 41 o .por Da t~ommissão ele l'cprc~scn1a~õcs, rc-
nuo terem as leis eífoito rotroactlvo, «JUCI·hncntos c 1•c1içõcs. 
sejam archivadas as peçàs proto-

1890 

1896 

colladus sob ns. 77 e 124, em que 
a professorad. Maria Virgem Ave- Apresentado em 17 do agosto, foi dispensnua 
lina do Amaral podo pagamento de a segunda leitura em 18, a requerimento 
seus ordenados em exercícios fin- do sr. Bueno Brandão, sondo approvado 
dos o do tempo em quo esteve em em 2!.l. 
disponibilidade. 

ARClllVAHAM-SE. 

200 Manda que, em face da lei n. !.l3, nn conunissão tlc rcpi•cscnütt;õcs, rcqnc-
combinutla com os arts. 120 o 21U rinicntos c I•ctit;õcs. 
do rogulmnento n. 100, soja archi-
vado o recurso interposto pelo . 
professor da cidade do Minas Novas, Apresentado om l7 do agosto, foi dispensada. 
Antonio Joaquim do Senna Cesar, a segunda leitura em 18, a requerimento 
sobre a decisão do poder executivo do sr. Bueno Uranduo. 
quo negou-lho o pagamento da gra-
tificação da quinta parte de seus 
vencimentos, ficando-lhe salvo o Enccrrmlu u. tliscussão em 28, foi adiada, 
direito de appellar para o poder a votação,. sondo approvado em 29. 
judiciario no sentido do serem rei-
vindicados os seus suppostos di- ARcmvou SE. 
reitos oífenditlos. 

207 Manda quo se urchive a rcpres~ntu- nu t!ommissão ele rCJH'cscntuçõcs, rcqnc-
ção de algumas senhoras da cidade rimcntos e 1•c1içõcs. 
da Itabira, pedindo auxilio de cin-
coenta contos de rois para monta-
rem um estabelecimento do in- Apresentado om 17 do agosto, foi dispensada 
strucçuo, regido Ilelos padres salo- a segunda leitura em 18, u. requerimento 
sianos. do sr. Bueno Brandão. 

En1 discussão em 2il, sondo esta encerrada, 
foi adiada a votação o approvado em 20. 

ARCIIlVOU~sg, 
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1896 

1806 

1806 

208 Manda que se archivo a petição de Da conmtissão tle ret,reseuta~ões, reque-
d. Raymundtt Nonnato Franco, pro- rhueutos e t,etic;ões. 
fessora primaria nesta capital, so-
licitando pagamento de ordenado Apresentado em 17 de agosto, foi dispensada 
a quo tem direito pelo facto de ter a segunda leitura em 18, a requerimento 
sido removida em 1888 para Mar de do sr. Bueno Brandão. 
Hespanha e urro ter acceitado a 
remoçllo, visto ser a reivindicação En1 tliscussão em 28, foi esta encerrada e 

· dos suppostos direitos otrendidos adiada a votação, sendo approvado em 20. 
da competencia do poder judiciario 
e nrro do legislativo. ARcmvou-sE . 

209 Manda que se archivo a petição do na commissão de I'etn•esentac;ões, I'et•ne-
cidadão Luiz Vieira Rabollo, soli- rimentos c })etic;õcs. 
citando a decretação de uma lei 
qu~ lhe garanta o direito c~m quo Apresentado e1!1 17 de agosto, foi dispensada. 
se JUlga sobre a lavra de dmman· a segunda lettura em 18 a requerimento 
tos dos-Perdões do Abaetllà Dia- do sr. Bueno Brand.ão. ' 
mantino-, Jicando-lhe salvo o di-
reito de provar, d.,e accord.o com a Em .tli!'t<'nssão em 28, foi osta encerrada o 
legislação em vigor, que ~c acha admda a votação, sendo approvado em 29. 
na posse d.os tenenos e mmas por 
títulos legítimos. ARCIIIVOU-SE. 

210 Opina pela rejeição do proje~to n. 22\l, na. connni~são tl~ r~tn•esenta~õcs, l'cquc• 
concedond.o licença a protcssora de l'Imcntos e })ctic;ocs. 
S. Caetano d.o Chopotó, d. Adelina 
Francisca da Cruz, c maml~t .r[UO Apresentado em 17 de. agosto o sen~o dis-
sojam remettidos ao ul'. Prcstrlente pensada a segunda lettura, a requernnento 
do Estado os documentos apresou- tlo sr. Bueno Brand.llo em 18, foi appro-
tu,dos ao Congresso afim d.e, se jul- vad.o nesta data. 
gar conveniente e si fôr ·requerida 
pela professora, so1· conccrlid.a a Jtemett~~ram-se o~ d.ocumen,t~s ao dr. Se-
licença na, forma da lei n. ,11 de 3 cretano do Jnterwr, por o1Itclo n. lil4 tle 
do agosto de 1892. 20 d.o qitado mez. 

I I 
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211 l\Ianda que se rcmettn; ao dt•. prosi- na conuuissão tle obras }mblicas. 
dente do Estado, para ser tomado 
em consideração, o projecto n. 140, 
do 1805, relativo á concessão do Apresentado em 18 do agosto, teve segunda 
privilegio ao Banco Constructor do leitura em 20, sondo approvado nesta data. 
Brazil para o prolongamento da 
estrada de ferro do Cataguazes a 
Santo Antonio do Muriahà, o quo Voltou a emenda á commissão,, sondo o pro-
volto á respectiva commissão a jccto enviado ao dr. Secretarw da Agrioul-
omenda ao mesmo apresentada, 'tura por oJiicio n. 137. do 21 do referido 
afim de sobro ella pronunciar-se, mez. 
elaborando novo projecto. 

« Vide o prqjecto n. 2GO ». 

212 Manda quo se remctta ao Senado, na connuissão tle l"c}n•escntn«;ões, :re. 
para providenciar como for do jus- tJnerimentos e peti«;ões. 
tiça o mais conveniente aos inte-
resses do Estado, a representação Apresentado om 18 de agosto, teve segmllh 
da camara municipal do Curvollo, leitura em 20. ' 
pedindo auxilio para canalisação 
dagua potavcl, visto acharem-se Em cliscussão em 28, foi esta encerrada 

0 . a!Tectos ao alto criterio e sabedoria adiada a votação, sondo approvado em~)!) 
daquella Camara os projectos de - · 
saneamento e orçamento. nemetten-se no Senatlo por officio n. 110 

do I.o do setembro. 

213 l\Innda quo s~ romotta ao dr .. ~r?si- na t~ommissão tle representações, l'e• 
dente do Estado para, sattsleltas qum·inu.mtos e petições. 
as condições do art. 3:3ü da lei n. 
41 de 3 do agosto do 180:2, provi-
denciar do accôrdo com os recursos Apresentado om 18 do aO'osto tovo s 1 

t · t d ., , , ogunc a . orçam eu arto~, .a represou açfio a leitura em lü, sondo approvado na mosma 
camara mumc1pal do Arassuahy, data. 
pedindo subvenção annual para o 
Lycou d? Art_os o Olllcios, fundado Uemet.teu-se ao dr. Secretario do Interior 
na rofortda Cidade. om 21, por ofllcio n. 138. 

.; 
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214 Manda que so nrohivo o requeri- Da conunissão ele ~·ct,rcsentac;õcs, rc· 
monto do padre Francisco do Paula ••ncrinicntos c petições. 
Lopes de Alvarenga, pedindo doa-
ção e cessão de um predio e ter-
renos que foram do dr .. Motta Pa- Apresentado em 18 do agosto, teve segunda 
checo, para nelles fundar um asylo leitura em 20. 
do orphãos, de conformidade com 
as informações prestadas pelo dr. 
Secretario das Finanças. Em discussão em 28, sondo esta encerrada, 

foi approvado em 29. 

ARCIIIVOU-SE. 

215 l\Ianda que so archive, por ser de Da conunissão ele rct,rcscntaçõcs, t·c· 
caracter local e da exclusiva com- querimentos e lletic;ões. 
potoncia das c:unaras municipaes, 
a petição em que o conselho dis-
trictal do Santo Antonio da Olaria Apresentado em 20 do agosto, teve segunda 
pede um auxilio para a conclusão leitura em 21. 
do serviços pelo mesmo encetados. 

Entranelo mn eliscnssão em 28 e sendo 
esta encerrada, foi approvado em 29. 

ARCHIVOU-SE. 

216

1

Manda que sqjam solicitadas do go- Das commissõcs t•cnnielas ele llctições e 
verno as informações precisas re- obras tmblicns. 
lativamerite ao requerimento om 
que Pedro 1\Io,chado de Moraes pede 
a construcção do uma ponto sobre Apresentado em 20 de agosto, teve segunda 
o rio Paranabyha, na estrada de leitura em 21, sendo approvado na mesma 
Uberaba a Goyaz, e providencias no data. 
sentido de ser desviado o mesmo 
rio proximo á cachoeira-Dourada, 
aflm do tornai-o navegavel. Solicita~·nm-se as informações do dr. Se-

cretario da Agricultura por oílicio n. 139 de 
21 do referido mcz. 
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1896 217 Manda que, de nccôrdo com a lei n. 3 nas commissõcs t•cunielas ele l'CquCI·i-
addicional á Constituição, sejam mcntos c ele constituição c IHHlc•·cs. 
archivadas as peças protocolladas 
sob ns. 75, 78, 91 e 115, em que o 
desembargador Emiliano Pires do Apresentado em 20 de agosto, teve segunda 
Amorim e diversos funccionarios leitura em 21. 
publicos do Estado pedem a con-
cessão de lotes e construcção de 
predios na nova capital, ate que, Ent eliscussão em 28, foi oll"erocida a se-
cll"ectuada de facto a mudança da guinte emenda substitutiva: 
capital, o Congresso adopte as pro-
videncias qu9 julgar convenientes 
aos interesses do Estado. Considet•anLio que a lei devo ser geral e nun-

ca parcial, isto e, deve abranger todos os 
funccionarios de uma classe c não sómente 
alguns; 

Considerando quo não estão sujeitas á inter-
preta<;ão sómente as leis obscuras o sim 
tambem as leis claras, o isto nos ensinam 
Savigny, vol. 1.· §§32 o 50, Lament, liv. J.o 
pag. 339 e o proprio Ulpiano quando diz 
« quam vis sit manifostissimum edictum 
prmtoris, attamon non est nogligond.a in-
terpretatio ejus »; 

Considerando que na interpretação d.o uma 
lei deve-se ter em vista os elementos gram-
matical e logico ; 

Considerando que e necessario tambom at-
ton~lor ao motiv? da lei (l'atio-logis) o ainda. 
mms ao quo Tlubau chanm-a intenção do 
legislador - o outt·os - o espírito tln. loi ; 

Consitlet"nJHlo quo o legishulor não ostà ad-
stricto n I"écoustt·uir o sou proprio pensa-
mento tal qual existiu n:t occasiflo em 
que a promulgou (H.ibas,diroito civil vol. 
l. · pag-. 2BO); ' 

Considerando quo no determinar o sentido 
do unm loi, dovo-so proferir o quo ó mais 
razoavol o consulta. melhor os interesses 
- Bonoficinm Imperatods, qnod a divina. 
scilicot ojns indulgont.ia prollciscitur ; 
quam plonissimo iutot·pt·otari dobomus ; 
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: 217 Manda que, de accordo com a lei n. )Considerando que devemos sempre tor em 
addicional á constituição, sejam! vista a equidade o seguir o que ella me-
archivadas as peças protocolladas lhor aconselhar - Placuit, in omnibus re-
sob ns. 75, 78, ül e 115, em que o bus pnecipunm esse justitiro mquitatisque 
desembargador Emiliano Pires uo (scriptro) quam stricti juris rationem i 
Amorim o diversos funccionarios 
publicos do Estado pedem a con-
cessão de lotes e construcção de 
predios na nova capital, até que, Considerando que, quando as palavras em-
etTectuada de facto a mudança da pregadas na lei tom um sentido claro e de-
capital, o Congresso adapte as pro- terminado, mas ditrerente . do pensamento 
videncias que julgar convenientes do legislador, devo-se neste caso attendor 
aos interesses do Estado. mais iw pensamento, pois a palavra é o 

meio e o pensamento o fim i 

Considerando que os ta doutrina jà ensinava 
o direito romano no texto Sciro leges non 
est verba oanun tonoro, sed vim ac potos-
tatom i 

Considerando rtuo a intenção do legislador 
foi conceder um loto rle terreno na nova 
capital aos iunccionarios ostaduaos que por 
lei tem rcsidencia ohr·igatoria na capital 
(lei n. 3 de 17 do dezembro de 1893) ; 

Considerando que a Constituição do Estado 
no art. :10 § I.· dá ao Congresso a attribui-
çfto de interpretar lois i 

Considerando, finalmente, quo seria uma in-
justiça o mesmo iniquidade não conceder 
a alguns fnnccionarios que pob loi têm re-
sidencia. forçada na capital os mesmos di-
reitos concedidos a outros funccionarios; 

Opino pelo deferimento do. pocl ido foi to por 
diversos funccionarios ntul representações 
o requerimentos sob ns. 115, 91, 78 e 75, e 
que se Yote o seguinte projecto : 

· 10 Congresso LegislatiYo do Estado do l\linas 
Gomos docr0 a : 
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}896 217 l\landa que, de accordo com n: lei At·t. 1. · Aos funccionarios estaduaes quo 

n. B addicional á constituição, se- têm residencia fo1·çada na capital, fica o 
jam archivadas as peças protocol- governo autorizado a conceder um lote do 
'ladas sob ns. 75, 78, 91 e 115, em terreno para construcção do casa na nova. 
que o desembargador Emiliano capital. 
Pires do Amorim e diversos fun-

18üü 

ceionarios publicas do Estado pe-
dem a concessão do lotes o con- Paragrapho unico. Comprehondom-se nas pa-
strucr;fio de predios na nova ca- lavras-lunecíonat•ios estaduaes-todos os 
pital, até que, oífectuada do facto funccionarios que tem residoncia forçada 
a mudança da capital, o Congt•esso na capital o a elles serão concedidos os 
adopte as providencias que julgar direitos o regalias dispensados na lei n. 3 
convenientes aos interesses do Es- de l7 de dozomhro de 1803 o nos rcspocti-
tado. vos regulamentos. 

Sala das sossõGs, 28 do agosto de 18\JG.-Fot•-
roira Tinoco. 

Na mesma data, pelo sr. Silva Fortes, por 
parto das commissões, foi offcrecido um 
requerimento no sentido do voltarem ás 
respectivas conunissões o parecer o a 
emenda ao mesmo ofi'crecida. 

Eucerr:uln n tliscnssão, foi adiada a vota-
ção, sondo approvado o requerimento 
om 29. 

Nesta data voltaram ás commissões indica-
das o parecer e a emenda. 

PENDE DE I'AltEClnt. 

2!8,Manda quo" arohivom as poças pro- Da '"""'"'"""" · ... ""rionltnrn, coloubn-
tocolladas sob ns. ü8, 102 v., 10-i v. c:iio, terra" c bosctncs. 
o 113 v. de 180,1, sobro medição do 
torras o legitimação do posses, Apresentado em 27 do agosto, teve segunda 
visto ja tor o Congresso votado leitura em 28, sendo approvado om 2 elo 
uma loi sobre o assumpto. setembro. 

AltCIIIVAitAlii -SB. 

._,· 
'' 
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219 Indefere a petição de Antonio Josó na commi.o;são ele comntci•cio, cro~tatis· 
Mathias, pedindo passagem do sn:t tica, iml.u~trias c artes. 
fazenda do município do Rio Branco 
para o da Piranga, em vista do dis- Apresentado em 27 de agosto, teve segunda 
posto no tit. 4. ·, cap. G. · art. 112 leitura em 29 o foi approvado om 2 de se-
da Constituição. tcmbro. 

ARCUIVOU-SE. 

220 J\Iand:t que se archivo a proposta na conunissão ele commcrcio, estatis-
feita pelos engenheiros Eduardo ticn, imlnstria ... c artes. 
Guimarãesllon-Jean e Honorio Hen-
rique Soares do Conto pam o esta-
belecimento da cultura dos cm·eaes, Apresentado em 28 de agosto, teve seguntb 
por meio de colonias agro-pecua- leitura om 29, sendo approvado em 2 de 
rins industriaes, visto achar-se pon- setembro. 
dente do deliberação da Camara 
um projecto sobre identico tim. ARcmvou-sE. 

1806 221 Indefere o requerimento em que o na commissão ele I'ctwcscntações, l'eqnt.-'-· 
dr. Agostinho Penido peue um 1•imentos e l,ctições. 
Jlromio pelo invon to do sou me-
thouo do ensino, conformando-se Apresentado em I.· do setembro, teve se-
com as considerações expendidas gunda leitura em;~, sendo app,rovndo om lt 
pela commissuo do instrucção pu-
blica em sou parecer n. 74. Arwmvou-sn. 

22:~ Manda que se arcltivo o requerimento Üa commissão de rct,rcscntaçõcs, l'Cctne· 
em quo o juiz de diroi~o tltt C?- 1•imentos c petiçõc~. 
marca de Ubomba, Joaquun Ignac10 . 
Nogueim Ponido, pede contagem Apreser~tado em L· do setembro, teve segun-
do tempo em quo estev~ ayulso, da lo1tura em 2. 
para os oll'eitos do sua anttgmtlnde, 
visto ser o assumpto da exclusiva l~m elis~ussão em ü, a requeri~ncnto uo .se. 
competoncia do Tribunal da Rda- .Juscol~n~ Barbosa, voltou a respectiva 
ção. comnussao. 

l'ENDB Im l'AitECER. 
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223 Manda que se remetta ao Senado a na conunissão tle representações, requc-
rcprosentação da Camura muni- rimcntos e J»ctições. 
cipal de Caldas, pedindo providen-
cias relativas ao respectivo sanea- Apresentado em I.· de setembro, teve scgun-
mcnto, visto se achar penuente de da .leitura om 2, sendo nesta data appro-
doliberação daquella casa do pttr- vado e rcmettido em 3 ao Senado, por of-
lamcnto a proposição n. 80, quo ílcio n. llG. 
trata do assumpto. 

224 Manua que seja ouvida a CamaraDa conunissão tle cmnurus ntnnici1mes. 
municipal do Pomba sobre a recla-
mação de Manoel Francisco Vieira, Apresentado em 2 de setembro, teve segunda 
eleito vereador especial pelo dis- leitura em 3. . 
tricto de Bomfim do Pomba c a 

· quem a referida camara negou Entrmulo ent tliscnssfio em 9, foi nesta 
posso do cargo. data approvado. 

Umm;tterum-se á respectiva camara, por 
cop1a, o parecer o representação, por ofli-
cio n. 61 do lO do referido moz. 

225 Manda que se archivo o requerimento na connnissão tle reiwescnútções, re-
de Cathoud Scltimidt o C.a, pe- qnerimentos e }tctiçõcs. 
dindo isenção do direitos estauuaes 
para a materia prima <1ue impor- Apresentado em :l de setembro teve se"untb. 
tam do estrangeiro par:a a fa!Jl'ica leitura om 4 c foi approvado' om 0. " ' 
de pregos-pontas do l'lmz,quo mon-
taram em Juiz de Fo1·a. àltCHivou-sB. 

22Ci í\[antltt que so otlicic ús camaras mn- nu connnissão tle cnmtn•us Jutmicipnes. 
nicipae~ de Barbace~~~. Palmyra o . 

• 

Alto Rw Doce, sohcltando a ro- Apresentado em 8 do sctembro,tovo sogund;t 
mossa ao Congresso de um esboço leitura om g o foi approvado om 11. 
dos limites divisorios respectivos, 
assim como documentos compro- Solicitarnm-se as informações om 12, por-
batorios d:t basodas divorgoncia.s, ol'tlcios ns. 0:.~, G:l o 04. 
afim do poderem ser resolvidas as 
impugnações feitas pelas duas ul-
timas municipalidaues . 



465 

TRANSUMPTO ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

-------------------------------------------------------------
1896 

1896 

1896 

227 Nega referenda ao accordo celebrado Da couunissão ele orc.;muento e contas. 
com diversos Estados o approvado 
por decreto n. 912 de 11 de março 
do corrente anno, para a propa- Apresentado em 9 de setembro, teve seO'unda 
ganda do café na Europa, America leitura em lO e foi approvado em 1') " 
e Asia, visto não trazer vantagens '"'' 
compensadoras dos sacritlcios pe-
cuniarios que teria de fazer este ARCHIVOU-SE. 
Estado. 

228 Mand<t que, em vista da lei n. 2 de Dn. conunissão ele caumras mnuicipaes. 
14 de setembro de 1891, sejam ar-
cbivadas as reclamações de contri-
buintes da camttra municipal da Apresentado em lO de' setembro, teve so-
Christina contra difTerentes ao tos gunda leitura em lI, sendo approvado , 
e leis da mesma, com excepção da eml4. 
reclamação sob n. 4, sobre a qual 
a commissão lavra parecer em se- ARCHIVARAIII-SE. 
parado. 

229 .Manda que se remetta ao governo, Da commissão ele obras }mblicas, viac.;ão· 
para tomar na consideração quo fet•t•ea, etc. 
merecer, o oilicio da camara mu-

•nicipal da Bagagem, solicitando a Apresentado em 12 de 'setembr·o e sendo dis-
construçção de estradas de roda- pensada a segunda' leitura om 12, a reque-
gem que atravessem aquelle mu- rimento do sr. Carneiro de Rezende, entrou 
nicipio em demanda dos centros nn. mesma data em discussão e foi appro-
limitrophes com os Estados dn. Ba- vado. 
hia e de Goyaz. Remetteu-se ao dr. Secretario da Agric'Ultura 

em 15, por o1Iicio n. 158. 

1896 230 1\Iand<t que, em vista da lei n. 148, nn commissão cle obras }mblicas, viação 
do 1895, soja enviado ao governo ferrea, etc. 
o roquerilnento do dr. João do 
Carvalho Bor"es, pedindo privilo- Apresentado em 11 de setembro, foi dispen-
gio para nnu~ estrada de forro ia sada a segunda leitura em 12, a requori-
ostação do Santa Delfina ao Bar- monto do Sl'. Carneiro de Rezende, sendo 
roado. approvado na mesma data. 

S. C. 5G 

l~emetteu-so ao dr. SeÚetario da Agricultura. 
por olllcio n. 158 de 15 do mesmo mez. 
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1896 231 Manda que so remetta ao governo, Dn conunissão ele obt•as tmhlicas, viação 

para tomal-o om consiueração, o tcrreu, etc. 
officio em que a camara municipal 
de Piumhy faz vor a necessidade 
da construcção de uma ponte so- Apresentado om ll do setembro, foi dispon-
bre o rio Santo Antonio, districto sada a segunda leitura em 12, u requeri-
de S. Roque, na estrada do Goyaz. mento do sr. Carneiro de Rezende, sendo 

approvado na mesma data . 

Remetteu-so ao dr. Secretario da Agricultura 
em 15, por otllcio n. 158. 

1800 232•Manda que se remetta ao governo Dn commissão ele obras tmblicas, l'inção 
o projecto n. 215, autorizando a tcrreu, etc. 
construcção lia um predio para 
Escola Normal de Arassuahy, visto 
achar-se aquello autorizado amán- Apresentado em 11 do setembro, foi dispen-
dar construir ol)ras congoneros sada a segunda leitura, a requerimento do 
pela verba-obras publicas-. sr. Carneiro do Rezende, om 12, sendo 

nesta data approvad.o. 

Romottou-se ao dr. Secretario da Agricultura 
em 15, por ollicio n. 158. 

1896 233 Manda que se archivo o otficio do dr. nu connnissão ele obras tmblicns, viação 
Secretario da Agricultura, pro- térrea, etc. 
stando informações com relação á 
estrada de forro Paraopeba, visto 
já ter o Congresso se manifestado Apresentado em 11 do setembt'o, foi dispon-
sobre o assumpto. sada a segunda leitura em 12, a requeri-

monto do sr. Carneiro do Rezende, sondo 
approvado om 10. 

AltciiiYOU-Sl'. 
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1800 

234 Manda que se archive o officio do dr. Dn commissão ele obras 1mbliens, via-:ão 
Secretario do Interior, de 17 de terren, etc 
maio de 1802> transmittindo copia 
do contractos · celebrados a 14 de Apresentado em 11 do setembro, foi dispon-
janeiro e 27 de março de 1889 com sada a segunda leitura em 12; a requeri· 
'a companhia Estrada de Forro na- monto do sr. Carneiro do Rezende. 
hia e Minas. Ent discussão em 15, foi estu, encerrada e 

adiada a vot::tção, sendo approvado em IG. 

ARCIIIVOU-SE. 

935 Manda que so archivo o requerimento Da commissão ele obras }ntblicas viação 
~ do engenheiro José Martins da Sil- terren, etc. ' 

va, propondo-se a construir a E. · 
F. da Saudo it cidade do Itabira, Apresentado em ll de setembro foi em 12 
visto já ter sido votada pel_a ca- dispensada a segunda leitura', a requeri-
mura a da Saude a S. Donungos monto do sr. Cal'lleiro do Rezende. · 
do Prata, quo tem o mesmo per-
curso. Em tllscnssão em 15> sendo esta encer-

rada o adiada a votaçllo, foi approvado 
em 18. 

ARCHIVOU-SE. 

230 l\Ianda qno s~jam archivadns ~s. re- Dn: conunissão ele ob•·ns }mblicas, vin-:ão 
prcsentaçõos da eamara mumcrpa1 ft~rrca, etc. 
de S. Gonçalo do Sapucahy e d_o 
fazendeiros de sou município, sol!- Apresentado em 11 ~c setembro, foi dispon-
citando garantia dcjm'?S para UI~l sada a segunda lor.tura em t~, a requeri-
ramal ferroo que, pttrtmdo da cr- monto do Sl'. Carno1ro do Rezende. 
dado da Campanha, vá ter ao ponto . 
mais convoninte do rio Sapucal.ry, Eutr:uulo em cli_scmssão, em 15, foi esta 
visto já ter o Congresso attendulo oncorradtt e adrada a votação, sendo ap-
ao sou objecto. provado em 10. 

AIWIIIVARA)[-Sf:. 



'j 

···~ 

. , ., ,, 

.t' 
'· '·· t,; 
~: r 

o z 
~ 

TH.ANSUMPTO 

468 

ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

-
1896 237 Manda que se archivem as reprosen- Da conunissão (Ic obras Intblicns, ''in~ão 

tações das camaras municipaes do tbri•ca, etc. 
Jaguary o Cambuhy, pedindo a con- . 
cessão de um ramal ferroo quo, par- Apresentado em 11 do setembro e dtspensaua 
tindo de Pouso Alegre, vá entrou- a segunda lo.itura em 12, a r~quorimento 
car-se na E. F. Bragantina, visto do sr. Carnou·o .de Rozopde, f_?t approvado 
se achar pendente de deliberação em lG, tond_o stdo a dt~cussao encerrada 
do congresso um projecto quo at- em 15 e adtada a votaçao. 
tendo a medida solicitada . 

AitCIIIVARAM-SE. 

1890' 238 Manda quo soja archivado o officio da na. conuuissão tlc obras }mblicns, ''in .. 
cmnara municipal do Pomba, fa- ção fcrrcu, etc. 
zondo ver a necessidade do entron-
camento da estrada do forro Alto 
Rio Doce na Loopoldina, visto ja Apresentado em 11 do sotombro, foi dispon-
existir projocto contendo essa mo- sada a segunda leitura em 12, a roqueri-
dida. monto do sr. Carneiro de Rezende. 

Em tliscnssão om 15, sondo a votação adia-
da, foi approvado orn 10. ' 

ARCIIIVOU-SE. 

1896 2mVMandtt quo so ~trchivo o requerimento na commissão ele ohrns Imhlicns, ''in .. 
do ongonhetro Arthur Thiró, po-~ ção tcrrca, etc. 
<lindo privilegio para umn. E. F. 
qu~ vá do Villa.Nova do Lima á os-

1
Aprosontctdo em 11 do setembro, foi dispon-

taçao do Honorw Bicalho, visto ja sada om 12 a segunda leitura, a requeri-
se acltar a zona sorvida pela Cen-'l monto do sr. Carneiro do Rezende. 
tral ~ ser a estrada requerida do 
puro mtcresse local. Em tliscnssão em 15, sondo adiada a vott\-

ção, foi approvado em lG. 

AltciiiVOU-SE. 

f 
\ 
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1896 "''10 Mand<t quo se archivo o oJiicio do dr. Da conunissão tle obras tntblicas, via~ 
N Secretario d'Agricultura, transmit- ção tcrrea, etc. 

1896 

1896 

1896 

tindo uma proposta do governo da · 
Bahia para um accôrdo com o Apresentado em ll de setembro, a requeri~ 
deste Estado, no sentido de me- monto do sr. Carneiro de Rezende, foi dis-
lhorar-se a navegação do rio Cari- pensada a segunda leitura em 12, sendo 
nhanlia, visto ja ter sido roscin~ approvado em 16. 
dido o contracto feito pelo governo 
daquelle Estado para a referida ARCmvou-sE. 
navegação. 

2-11 Opina para que so peçam informações Da commissão de obras publicas, via~ 
ao governo sobre o projecto n. 2-12, ção Cerren, etc. 
relativo à E. F. de Ouro Fino a 
Poços de Caldas, por julgar quo a Apresentado em 12 de setembro, teve segun-
concessão dessa estrada irá ail'ectar da leitura em 14. 
interesses das estradas do ferro 
Sapucahy e Muzambinho, ja auxi- PENDE DE DISCUSSÃO. 
liadas pelo Estado. 

242 Opina para quo relativamente á con- Da commissão ele obt•as Jmblicas e via• 
cessão da E. F. do Pouso Alegre ção Cerrea. 
ás divisas deste Estado com o do 
S. Paulo, de que trata o projecto Apresentado em 12 de setembro, teve se-
n. 2'12, seja ouvido o governo sobro gunda leitura em }11. 
a influencia que possa tor a con-
cessão projectada sobre as jà exis- PENDE DE DiscussÃo. 
tentes. 

2,13 Man.da quo, om vista do disposições Da counnissão ele camaras municipncs. 
contidas na lei n. 2 do 14 do se-
tembro do 18\Jl, s(íjam archivadas . 
as reclamações o roprosontaçõos do Apresentad? em 14 de setembro, teve se-
contribuintes da cnmara municipe1 gunda leitura em 15. 
do Pouso Alto. 

PBNDE DE DISCUSSÃO. 
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Pareceres de commissões apresentados em 1895 
e que tiveram andamento em 1896 

TRANSUl\IPTO ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

--
1895 

1805 

44·Manda que se archive a indicação do,· Da. contmissão ele obx·as IHtblicas. · 
sr. deputado Wenceslau Braz, visto . 
terem sido tomadas pelo governo Em discussão em 22 de ,junho, foi nesta data 
federal energicas providencias no approvado, sendo archivada a indicação. 
sentido de melhorar as condições 
da estrada de ferro Central do llra-
zii, e que novas providencias pre-
tende tomar para o mesmo fim. 

90:Manda que se requisite do governo Da conuuissão ele cnnmrns tntmici1mes. 
copia dos actos legislativos sobre . 
as divisas dos municípios do Bam-
buhy o Piumhy, bom como do dis- Em discussão em 25 de junho, foi approvádo. 
tricto de S. Roque, sobre ó qual Solicitaram-se as informações por otncio 
ostallolecou-so o conflicto exis- n. 90, do 27 do referido moz. 
tente entro as duas camaras, so-
licitando-se das respectivas muni-
cipalidades a remessa dos 'docu-
mentos quo a respeito possuírem. 

1895 91 .Manda que so requisitem copiaa das Du commissão tlc camni•ns mm•ici1mes. 
actas das sessões da assomblea mu- · 
nicipal de. S .. Dom_ingos do Prata, Em discussão om 25 do junho, foi approvado 
em que for drscutrdo o respectivo na mesma data. . 
estatuto, afim de poder pronun-
ciar-se sobre um recurso inter- Solicitaram-se os documentos por oflicio 
posto por diversos cidadãos resi- n. 36, do 27 do citado mez. 
dentes no referido município. 

1895 92 .Manda quo se ollicie as camaras mu- Da. commis~'"ío tle cnmnra.s munici}me~. 
nicipaos do Alto Rio Doce e Bar-
bacena para que romettam ao Con- Em discussão om 25 do junho, foi approva-
gresso os titulas e documentos que do, sendo solicitados os documentos da 
possuam, afim de por elles serem camara municipal do Barbacena por ofllcio 
resolvidas as questões divisarias n. :-!7 o da do Alto Rio Doce polo de n. 38, 
entro ambas. ambos de 27 do referido mez. 

S C. -GO 
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1895 93 Manda quo se archive o rellUerimento ))n. commissã.o •le justic•n cidl e cri-

de ti. Rita Carolina Torres, justi- minai. , 
Jlcm~do o abandono da cadeira, pri-
man.a do Macuco, comarca de S. Em tliscussão, em 20 do junlw, foi esta en-
Dommgos do Prata, e pedindo in- corTada, ficando adiada· a votnc;ão. 
dulto da pena quo lho foi imposta, 
em vist.a das int'o!maçiJes do dr. Approvmlo em 22 llo referido mez, a.rchivou-
secretarw do InteriOr. se o requerimento. 

!895 04 Manua que se archivo a roclmnac;ão J)a conunissão •lc .iustic;a. civil e <~ri
do bacharel Arthur Ribeiro ue Oli- minai. 
veira, juiz <lo direito da comarca 
de Caethó, contra disposição da lei Em cliscussão, em ~20 do junho Hcou esta 
n. 45 do U do junho tio l8D3, visto encerrada o adiadn. a votação, sondo nppro-
tor sido a referida disposic;ão re- vado em 22 o a,rchivada a reclamação na 
vogada :pela lei n. 118 do 7 do ju- mesma data. 
nho ultnno. 

18~)5 D5 :\Ianua quo se archive o ollicio do ci- na. commissão ele jm;tic;a ch'il e cri-
dadão João Cordillo, pedindo pro- minai. 
vidcncias contra disturbios havidos 
em S .. José do:; Botolhos, por fal- Em tlhwnssão, em 20 do junho, foi esta 
loco r competcncia par<t isso ao encerrada c adiada a votnc;ão, sondo a p 
poder legislativo ~ por sor oxtom- provado em 2:~. 
poranoa, por demasiado tardia, 
qualquer intervenção legislativa. 

1895 06 Manda que so rcmetta ao presidente J)a counnis:<~ão tle negociem inter•('Stn-
do Estado, para tomar as provi- chiacs. 
dcncias rcclamadaf;, um ollicio da 
camara municipal do Ouro Fino li~nt clism•.ssão, om :~5 do junho, foi nesta 
soht'O invasões do torritorio m~- data approvado. 
noiro por autoridades judicial'ias 
do Estado do S. l'aulo. [P<H' o!licio 11. 100 llO :!.7 do rcfol'iclo mez, po 

1 dirão-so ao governo as vrovidencias, ro-

l svonllontlo os to, por o!licio do :10 do mesmo 

1 
mcz, <(UO ja as havia tomado . 
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1895 97 Manda archivar o requerimento de Da. eonunissão tle j~u.;tiça eiYil e cri-

Pedro Luiz Nunes Alves e outros, minai. 
denunciando o conselho districtal 
da Lagoa Formosa de Patos, por 
falta de cumprimento de doveres, Teve scgumla lejtnrn. em 20 de junho. 
por serem taes reclamações da 

I 
competeucia da respectiva assem-
bica municipal. Snbmettitlo á discussão, em 25 do reJ'orido 

moz, foi approvado, sendo archivado o 
requerimento na mesma data. 
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Requerin1entos apresentados na Camaradas Deputados 
· em 1896 

TR,~NSUMPTO 
ANDAMENTO E OBSERVAÇÕES 

-j-
180Gl 1 H.equer SQjam pedida;; ao govel'llO as Do ~n·. l•'m·l'cira 'l'inoco. 

1 seguintes infonnac;ões: · 

I 
L" Si é exacto ter o govomo man- Apresontaclo em 15 do julho, subme;tído ;~. 

dado um funccionario de confiança votaçilo, foi approvatlo, remottemlo-sc na 

I 
á ci~ladc de, S. João <~'Et-Rey mesm.a data, po1' ?llicio n. 111, copia au-
examnutr os Jactos oc.corrHJos na thentwt. <lo l'O<tncrllllCIÜO ao dr·. Secr-ebu.·io 
escola normal dessa c1datlo e pl'O- do lntoi'!Ol', que, em 23, prestou as inf'or-

1
, por o que julgasse conveniente ; m1wõcs podida8. 

z.a Caso soja exacto osso faeto, quaes 
f as mcdidÚs propostas por este fun-
~ ecionario, e, si fól' possível, copia AHClll YOU-SI~ .. 

1 do relatorio po1' ellc apre;.;cntado 

I 
ao <Ir. Secrctar·ío do Interior. 

:l." Copia das t!enuncia:-; dadas pelo 
<liroctOl' contra os professores e I """" oontca o m"mo Ui"ctor. 

I 
!SOG! 

I 

I 
18001 

I 
I 

l 

2 l~equer que o parecer I!· 12G .s~ja re- Do sr. lUcnclcs J•imcntcl. 
til'ado da ordem do dta, o1Twlando-se ao dr. Secretario das I•)nauça~, Apresentado em ?~l <lo julho, sulnnettiáo i.. 
afim de que à Camara seJam 1111- votar;ão, foi approvatlo, pedindo-se as ia-
nistradas ini'ol'll1açõos referentes formações em 22, po1· o!Hcio n. I U5, ao ür. 
ao nssumpto do mesmo parecer. ~ecretario elas Finanças, qne as prestou oJU 

;25 do agosto. 

:1 Iteq uel' IJfll'<t q no voltem. à col!1lllis-,no sr. Jgmwio Jihn·~:l. 
silo do i nstrucr;ilo pu ]J[Ica, ntll.ll do I . . . , .. . serem l'Ol'UJHiidos em um so, os Aprosontr.diJ r;m Il do ago~lo, ;-;ni>lll'Jttlf.lo :•, 
in·ojccto,; ns. w:2, 11\G, HJG, IG7, vot:triilo, foi appr~Jvado, l'_en~lo n:\. nwsm;t 
171, 180, J81j, IB7, 188, IDO, !DI, 2rn daU: l'Cllli.:ttJclo~. tL comnms:l() in<l·ca•l:t o,:. 
O 204, j:t oJl'Cl'üCÍ<lOS pa!'n sogtll!da lll'Cl.Jüd(JS lllüllCJOn<HlO:'. 
tliscussfio em 2:í de ,Julho. 

.I.RCH1\'0U-SI·:. 

. ' 
' 

. I 
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1896 

4 Requer que a commissão ue consti- Da connnissão tle representnções, l'e~ 
tuição, legislação e poderes soja «}nerimentos e I•etições. 
convidada a collaborar com a mos-
ma sobro os requerimentos do uif- Apresentado em 13 de agosto, submettiuo ·\ 
ferentes funccionarios, relativos a votação, foi approvauo, sondo convidada ~ 
construcções ue prouios na nova commissão indicada para o fim do roque-
capital, uosde que so verifica n'io rimento. 
se tratar somente da utilidade o 
opportuniuaue !lo quo requerem, ARcmvou-sE. 
mas sim, do projecto constitucio-
nal, quo !leve ser respeitado para 
não acarretar nullidaues ou pro-
juizos para o Estado. 

5'Requer seja nomeada uma commis no sr. 'l'luwt•hilo lllarques. 
são especial, com o tim de estudar 
o omittir parecer na proxima fu- Apresentado om 14 do setembro, submottido 
1mra sessão do congresso, sobre . á votaçrto, foi approvauo, sendo nomeados 
um folheto que apresenta, relativo para a referida commissão os srs. Thoo-
{t lavoura, onde se acha submottiuo J>hilo Marques, Leopoldo Corroia o Coelho 
á consideração do Congresso um do .Moura. 
projocto para a croação do um · 
banco o1Iicial !lo Estado do Minas ARcmvou-sE. 
Goraes, destinado a realizar a ven-
da de productos nacionacs. 

I 

\ 
I 
I 
f 

"' I -..,.. 
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Indicações apresentadas na Carnara dos Deputados 
) · em 1896 

-

1896 

TRANSUMPTO 
ANDAMENTO E 0BSERVAÇÕES 

1 In<lioa qua oam•'"• pO<' iutormO<lio D• sr. Ber.oardes •1• Faria e ••"""" 
do Sl'. presidente, represente ao congresso Nnoionnl podindo quo Apro"nta<la om 22 do ,inuho, foi romottida 
adopto, dos<lojá, medidas onoo·gions i• oamm!ssfio do oommorelo, ostatistioa, 
de ~rotooçãO • Indnstriu p>'toril indnstrias o urtos, quo mn 7 dojnl!>O apro· 
brrud!cira, ospooinlmouto oon rola- sentou o pa>·ooo•· n. !24, opinando poln sua 

1 

ção it criaçl"ío tio gado bOYino, approvação. 
abatida e atrophiada, actualmento com n oonourrouoin do gado ox- En> •""'""""" om 9, submottlda á votação, 
trangoir<> ilnportado poln compu- foi uppo-ovadn o ronwttida á commlssão 
nhia quo monopolison o fm·nooi- do roduccão, <l'"• om !3, uproseuton-• com 
mento do carne verde á capital o seguinte parecer e redacção : 

A conunissão do redacção de leis, it quo foi 
r)reso1lte a indicação assignada por cinco 
senhores deputados, pedindo que se repre-
sente ao Congresso Nacional no sentido de 

federal. 

I 

adaptar medidas energicas de protecção á 
industria pastoril braziloira, especialmente 
á criação do gado bovino, abatida e atro-
phiada actualmente com a concurrencia. 
do gado oxtrangeiro, é de 

PAltECER 

Que seja, aprovada a seguinte redacção dadn, 
á mesma indicação : 

Indicamos quo a Camara dos Deputados, por 
intermedio do sr. Presidente, represente 
ao Congresso Nacional, pedindo quo n.do-
pte, desde já, medidas onorgicns do prote-
cção á industria pastoril brasileira, espe-
cialmente em relação á criação do gado 
bovino, abatida o atroplliada actualmento 
com a concm·rencitt do gado extrangeiro, 
importado peht companhia que monopoli-
sou o fornecimento do carne verde á Ca-
pital Federal. 

Em .uscussão a redacção ünal, em 15, sulJ-
nlottida á votaçtí.o, foi a.pprovada, comm 
nicando-se, nesta data,, ao Congresso Fe(le-
ral, por intermedio dos primeiros Secreta-
rios das duas Camaras, pot' ol1lcios ns. 39 e 
40, nos q uaes transcroveu-so a indicação. 

ARCJIIVOU-Sl'J. 
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1896 

l89G 

2 Indica quo a camarn. elos deputados no r-;r. ll'enccslnn Urnz. 
convide o senado para a nomeaçlto 
de uma commissão mixta, com o 
fim especial de estudai' o propor Apresentada em 20 do junho, foi romottida 
os meios mais convenientes do fa- à commissão de agricultura, minas, colo-
zer emprestimos á lavoura do Es- nização, torras o bosque::;, quo apresentou, 
tudo. em 27, o parecer n. 10~, opinando pela. 

sua approvação. 

Em cliscnssão, em 1 do julho, submettida 
à votação, 'foi approvada o romottida à 
conunissão de rodacção, quo apresentou-a. 
em 7, com a mesm[l. redacção. 

I~m cliscnssãü, em 8, submottiua à votação, 
foi approvada, communicanclo-so ao Senado, 
nesta data, por oilicio n. 70. 

ARCIIIVOU-SB • 

Em virtude ela moar;ito feita pelo presidente 
da ctunara o da communicação do Senado, 
constante do o!Ilcio n. lG, do lO ue julho, 
ficou a referida oommissão composta dos 
seguintes mem1Jros: 

Depubdos: dr. Francisco l\lonclos Pimentel, 
dr. Augu:>to Clomontino da Silva o major 
Jnvonal Coelho uo Oliveira l'onna; sena-
dot•os: <il' •. Jo[o Gomos Rohollo Horta, dt• • 
. Joaquim Antonio Dutra o di'. Camillo Au-
gusto l\laria do Brito. 

3 Indica quo a Camara dos Deputados, no sr. I•iut.o ele :nm11'a. 
por intormodio do sou digno pro-
sillonto, represento ao Con- Aprosontatl~~ em 10 do jn111o, foi romottida à 
grosso Nacional, manifestando o eonunissfío do commot'eio, ostatistica, in· 
vivo intorosso quo tem pela con- Llnstrias o artes, quo, om 11, apresentou o 
sorvação da alfnndoga lia cidade p:n·ocor n. 141, opinando pola ~ua appro-do Juiz do Fora. vaç[o. · 

I~1n clir-;cussi'io, om 17, 811 hmottida à Yotação, 
foi approvada o romottida ú, commissrro do 
roclacçüo, <tno aprosontou-a, om 21, com ~t 
mosma rodac<;flo. 

I. 

l 
'j 

), 

j 

\~I 
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1896 3 Indica que n Canuwa dos Deputados, Em discussão, em.22, submottilla á votação, 
por intermetlio do seu digno pro- foi approvada, communicando-se ao Con-
sitlonte, represente ao Congresso grosso Nacional, em 27, por intormodio dos 
Nacional, manifestando o vivo in- primeiros secretarias das duas camaras, 
teresse quo tem pela conservação por ollicios ns. 47 o 48, nos quaos trans-
da alfandega na cidade de Juiz de creveu-se a inuicação. 
Fora. 

ARCIIIVOU-SE. 

1806 '1 Indica que a Camam dos Deputados, no s•·· .Jnvenal I•mma. 
por intermouio da mesa, represen-
tante <lo Congresso Federal sobro Apresentada em 28 ue julho, foi remettida à 
a conveniencia de ser. alterada a commissão de constituição, legislação e 
disposição do m'tigo 189 do decreto poderes. 
de 2 de maio do 1800, no sentiria 
de não ser prejudicado o processo PENDB m' PARECER. 
summario dos inventarias pela mo-
rosa oxigencia daquolla disposiçflo, 
tomando-se, entretanto, as provi-
dencias legaes indispensaveis para 
a garantia dos menores e inter-
dietas. 

1806 5 Inuica quo tt Camara uos Dcputa.dos!Do SI', \\renceshm lll'az. 
convide o Senado para a nomeação~ . 
de uma commissão mixta, incum- Apresentada em 3 do agosto, foi reme~tlda 
bida de estudar o· projecto do à commissão de justiça civil e crimmal, 
codigo do processo criminal oiTo- quo, em 5, apresentou o parecer n. 190, 
reciuo pela congregação dtt Facul- opinando pela sun, approv;tçlto. 
thulo Livre de Dit'eito o propor as . _ 
modicações qno julgar convenien- I~nt discussão, em 8, submettitb tt votaçt\01 tes. 

7 
foi upprovaua. 

Em virtude do requerimento do autor, em 8 
dcsetcmbro, foram nomeados para essa 
commissrío os srs. deputados \Venceslau 
Tll'aíl, Carnoiro de Rezende, Camillo ~oares 
Filho, lUheil'o .Junqueira, c 1\aul Pemdo. 

Commnnicou-se ao Scna.do, om 9, por o1Iicio 
11. 1:w, quo, acccdondo ao convite ~a C~t
m:u·n, nomeou sc~rnndo a comm um caçao 
feita ~m 11 do ~·orer'ido mez, por o!Iicio .n. 
75, para fazerem parte da 1~1esma comuns-
são, os srs. senadores Joaqunn Alvn,res, An-
tonio l\Iartins c Fl'cderico Augusto. 

ARClliVOU-SE A INDICAÇÃO. 
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Moções apresentadas na Carnara dos Deputados 
em 1896 

TRANSUi\IPTO ANDAMENTO E ODSERV ~ÇÕES 

: --!,Propõe se consigne na acb um votJno Hr •• João ]•io c outl•MI. 
do poznr pelo fallecimonto dos srs. 

1806 

deputados coronel Fraucfort o Gus-
tavo Sorrão. Apresentada em lG do junho, foi remettida a 

uma commissão especial composta dos srs. 
João Pio, Camillo Pratos, Augusto Clomen-
tino, Duarte da Fonseca o Severiano de 
Rezende, que, na mesma data, apresentou 
o parecer n. 08, opinando pela sua appro-
vação com o segu:nte additivo : 

«E qno se suspenda a. sessão em signal do 
profundo pozar que se apoderou da Ca-
mn,ra, por se ver privn,da do esforço pn-
triotico e do concurso do tão illustros 
membros destn casa. » 

Dispensada a impressão do parecer, afim de 
entrar immediatu.mente em discussão, a 
requerimento do sr'. Camillo Pratos, foi 
submettido a esta, sendo approvado una-
nimemente. 

ARCIIIVOU-SFJ. 

2 Propõo se consigne na acta um voto Oo sr~ Camillo J•ratcs c outros. 
do pezar pelo fnllecimonto do illus-
tre patriota-senador Carlos Alves, Apresentada em 16 do junho, foi romettidtt 
cuja perda é justamente pranteada á mesma commissão especial encarregada 
por Minas, quo teve nello um tra- do dar parecer sobre a moção n. l, a qual, 
balhador esforçado, um servidor nesta data, apresentou o parecer n. 99, opi-
leal o dedicado, suspondondo-so, nando pela sua approvação. 
outro-sim a sessão por osso dolo-
roso motivo. DiSllcmmtllt a impressão do parecer, afim 

do entrar immecliatamento em discussão, 
a requerimento do sr. Camillo Pratos, foi 
submettida a esta, sendo approvada una-
nimemente. 

ARCJIIVOU•SE. 

S. C.-G2 
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3 Propõe que na act<t do hoje seja in- no sr . .João I•io e outt•os. serido um voto ue sincero pozar 
pelo f:tllecimento do d. Antonio 
~Iaria Corre~ do· ~á e Donevidos, Apresentada em 15 do julho, foi nomea~;\a. 
tllustre prelado, btspo de Marianna, requerimento <lo autor, uma commt.s,t? 
o que, em homenagem á momoria espacial para em i ttir o respectivo par~cer • 
veneranda do morto benernerito, so composta dos srs. Manoel Alves, Scvjrm_no 
levanto a sessão. ue Rozonde, João Pio, Rodrigues C mvos 

o Augusto Clomontino. 

Itentettitbt á commiss1to, apresentou ol~t, 
na mesma data, o parocer u. lôO,.opin.an .~ 
pela sua approva<;ão com o scgumto ,ulur tivo : 

« Quo soja egualmonte nomeada uma com-
mi:>são do cinco membros, quo represento 
esta Camara nos runoraes do trro v onerando 
o vir-tuoso pastor da Igreja ». 

Entrando em <liscuss1to na mesma data. 0 
parecer, a requerimento do sr. João PIO, 
submottiuo á vot.ação, roi approvado una-
nimemente, sonuo nomeados . os srs .. Ma· 
nool Alves, João Vio, Joaqunn Calu::to, 
Pinto do Moura o Raul Poniuo para a com: 
missão do quo trata o parecer. 

ARClliVOt:-sg, 

1890 4 A camara dos do_Putados julga inter- no ~tr. lUanoel Ahes t~ onh·os. 
pr~tar os sentimentos elo povo mi- , . 
neu'o, esporando quo as oxoquias Aprosentad<t em lG do julho, foi romcttula a 
do voner~ndo p~cla~o do Marian!'Ja, uma commissrto especial~ nomeada a re-
d. An~orno M<_.trm Corr?<.t de Sa o querimonto do sr. CanH!lo Pratos~ c~m
Donovtllos, Sl'Jam auxtlmuas pelo posta dos srs. Augusto ClomontulD, Canullo 
governo do Estado. Pratos, l\lanool Alvos, Nunes l'it~hciro o 

.To1l.o Pio, a qual, obtendo ut·goncm, Hl>re-
sontou na ntcsnut data o I><Woccr n. lG7, 
opinanuo pola sua approvavão. 
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1

A Camara dos Deputados julga inter:- F:utrmulo em dlscussiio o parece_ r, a re-
pretar os sentimentos do povo l~I- querimento daquello sr. deputado sub-
noiro, esperando que as ex?qmas mettido à votação; foi approvado. ' 

· do venerando prelado do Mar1anna, . 
d. ·Antonio Maria Correia do Sá o 
Benevides sejam auxiliadas pelo Conunuuicuu-se, em 17 ao dr. Secretario 
governo do Estado. do Interior, por oílicio d. 113. 

Ancmvou -SE. 

5O povo mineiro, representado pela
1
Do st·. Gouzag~~ t!a §ih·a. . . · 

camara dos srs. deputados, con-1 _ . 
gmtula-so com o governo federal Apr?sentada ~m- 7 do ag_osto, foi remettid~-. a 
pela solução honros<t d~d~ sobre a u.ma commu:sao especrul,. nomead<~ a rerg~t>
quostão da Ilha da frmdado e rnnento do autor ·para mterpor unmedJa-
arrradeco ao governo portuguez o tamente o respectivo parecer, composta 
ir~ gente esforço applicado a bem dos srs. Gonzaga. da Silva, Nunes Coelho, 
dessa solução. Nunes Pinheiro, Carlindo Pinto e Juscelino 

Barbosa, a qual apresentou o parecer n. 
HH, com o seguinte substitutivo : · 

« A Camara dos Deputados do Estado do Mi-
nas Gemes congratulu-so com a patria 
pela reintegrnlizaçfío do territorio nacio-
nal, em vil'tutle da entrega da !lha da 
Trindade. » 

Em discussão o parecer o sulJstitutivo, foi 
ofl'crccid:t pelo sr .. João Pio uma omonda 
substituindo a palana-entl'ega-peht re-
stitui<;ão,-que, entrando em discussão con-
junctmnente com nquollcs, submottidos á 
votn<,~ão, foram npprova.dos e romettidos à 
commisslio do·retlaeção, quo apresentou, 
om 8, o seguinte Jl<tl'ecer com a rellac<;ão 
í\nal da moção : 

A commissão do redacçfio tlo leis, a qua foi 
enviada a moç.f\.o soh n. :1, deste nnno, 
apl'osentadu. pelo deputado dr. Gonzaga tLt 
Silva e substituída pol~t commissão espe-
cial, nomoad:.t para dnr pa1'ocer sobre a 
mcisma, ó de parecol' quo soja, approvadn. 
a seguinte rodaoção dada no substitutivo 
eom a emenda ~prosontad:t: 
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lSOG 5O Povo mineh·o, ropcc.<ontndo )>elo A CO>nar,, dos Dopuüulos do Estado do Min., 

Camuca dos srs. Deputados, con- Gm·aos C<mgcatuhso '?"' . a p~tcia pela 
gcatula,, eom o gov.,ne l'odocal •·ctnto<>calizncão do tm•••<to••w nacwmtl, em 
pela 'olnção honcosa dada sobro a vh'tud~ <la ccstituiçüo da llha .do Tcinda>!e . (!Uestão da Ilha da Trin<.laue o agra-
dece ao governo portugucz o in-

gente OSI'ocço applicndo a bon1 Em ••••u•.••• n \'ellnocfio liual, em 10, 
dos,,. soluçao. gubmottida à vob>ção, foi appcovada, in-

sor'indo-se u, moção na acta. 

Aiteii!vou-sg. 

= 
Soo,•ota.;a da Coma,. dos Devotados do Estn•lo do Minas <1o•·ao,, 12 do dczmuhco do 

l8üG. 

O l>IREO'l'OR l.JA SECltETAIUA, 

'.I 
'·I 
r''· 



CORRIGENDA 

No. pus· i no. CG, mo<;ão n. ú, o nele se lê - territorio mineiro- leia-se :- territorio 

naoion::-:.1. 

Na pagina 96, or.sa rol'L:rento ao numero de projeotos, onde se lê- 215-leia-se 

-152. 

No. 1mgina 108, ousa referente lt - n.ndo.mento e obsorvações -, no artigo 1.· <lo 

projeoto n. 158, onde se lê -11 de junho de 1895, loia-se -11 de julho de 1805, e ontle 

se lê- 0 tle junho de 1895, leia-se- 9 d.o clezombro de 18\J5 .. 

Na. pagina G42, ousa referente ao nnmero elo projeotos, omle se lê -252 -leia-se 

-127. 

No. pagina 3'J2, mesma casa, mulo se ló- \)-leia-se - 79. 
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. Origem: J,t:x:-... di,ta 
' Preço: 

Data: 
N.o Nota ~iaoa.l: 
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