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Idem i<let~l de ohra3 r,nbliea~. viação ferrea ....... , ................................. , •.. , •.• , 
Da comm1ssão de ~at~ .e. l~nhltca,. .............•.•..•. , •.••.•...........•• , •.• , •..•.......••. , 
Idem idem de consltllllçao, kgJslat;iio e poderes ............................................ , 
Da commis~ão de instrncção puhlira ............. , .•... , ........................ , ..... , , 
Da comrnissiio tle negocios inler-est~doaes .............................................. ::.:: 

T:l.'abulhos ela Canun•n, : 

teis rernellidas il. ~ancçiio ..•....•...••......•... , ••• , ...................•...•.•....•••.•..... 
I'rojectos convcrlul_os em 1~1 •...•.•............•....•..• , •...•...•.•.•..•..•....•....•...... 
Proposições rcrnelltdas. ao Senado.·: ......•..•.•..•....•.....•••... , .....•.. , ..•....•••..• ,. 
Idem pewlenles d~ delthcração do :-it!\J:t<.lo ............................. , .................. , .. 
Proposição <Jevolvula com emenda pe.o Sen:'ltlo ..•.• , · ..• , ..... , .......•.•..•.••.••....•.....• 
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o cidad:lo .lo~ o Sil1 i o de !\loura Hangel......................................... 230 
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I•l'o!edoH ele 13!)5 : 

N. 
N. 
;\', 
N. 
N. 
N. 
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N. 
N. 
N. 
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Ex;;~s. Srs. r:Presidente e mais membros 
da Camara dos rDeputados do Estado 
de Jv!inas Geraes. 

Em cumprimento do disposto no ~ 14 do art. 2. · do regulamento desta secretaria, te-
nho a honra de apresentar-vo~ a ~ynopso dos trabal~os da Camara dos Srs: I?eputados, 
relativos à terceira sessão ordmarta da sogunla legislatura do Congresso Mmerro, prece-
dida do seguinte 

RELATOPtiO 
Em virtude da lei n. J2,f, de li do julho do 1895 e segundo pl'oceitua o art. 17 do re-

gimento interno da Camara dos Deputados, começaram as sessões preparatorias em 12 
de junho, não se installando o Congresso ·a 15, dia designado por aquella lei, por falta de 
numero legal de srs. Congressistas. . . 

A 17, verificado osso numero, fizeram-se as devidas communicações, designando-se o 
dia 18, à uma hora da tarde, para 11 sessão de insta.llação, o que se realizou con~ grande 
solemnida.de. · 

Na primo ira sessão da Camara, de accordo com a ultima pa.rte do art. 5. · do regimento 
interno, foi eleita a mesa (commissão de policia); o na segunda, conformo determina o 
art. 45 do mesmo regimento, foram eleitas as demais commissões permanentes havendo 
depois modi!lcação nas do camaras municipaes e agricultura, colonisação, terras~ bosques 
em consequencia de renuncias quo dos respectivos lagares fizeram os Hs. Duarte da. Fon: 
seca e Severiano do I~ezonde. 

A mesa e commissões, alteradas estas como acima fica dito, conservaram-se ató o 
final da sessão, modificadas apenas, provisoriamente, conforme se acham notadas. 

No correr da presente sessão foram nomeadas uma commissão especial, com o fim do 
representar a Camara dos srs. Deputados nos festeJos commemoi·ativo& da morte do illus-
tre patriota mareclwl Floriano Peixoto, e uma commissão mixta para elaborar o projecto 
do peculio legal dos funccionarios publicas. 

Persistem ainda diversas commissões cspeciaes e mixtas, nomeadas em annos anterio-
. res, que encontrareis abaixo mencionadas. 

A mesa e as com missões acima referidas se constituíram pela forma seguinte: 
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COMMlSSÕES PERMANENTES DA C AMARA DOS DEPUTADOS 

1897 

Conunissão «le t•olicia (Uesa) 

Dr. Josó Tavares de Mello - Presidente. 
Tenente-coronel Agostinho Jose Pereira - Lo Secretario. 
Dr. Juscelino Barbosa- 2. 0 Secretario. 

Francisco Ribeiro de Oliveira - Vice-presidente. 
Supplentes dos Secrotarios : 

Capitão Desiderio Ferreira de Mello, I.o 
Dr. Felippe Nunes .Pinheiro, 2.o 

Conunissão (le constituiçfw, legislação e po«leres 

Major Getulio Ribeiro de Carvalho. 
(I) Dr. Francisco Augusto Pinto de Moura. · 
(2) Dr. Dolpliim Moreira da Costa Ribeiro."· 

OJ.•c,;:unento e contas 

(3) Dr. Josê Felippe de Freitas Castro. 
Camillo Felinto Pratos. 

( 4) Julio Bueno Brandão. 

Força Jntblica. 

Dr. vVenceslau Braz Pereira Gomes .. 
Francisco Ribeiro de Oliveira. 
Dr. Camillo Soares de 1\Iou.·n. Filho. 

Retwesentações, J.'e«tne.-intentos e 1•etiçóes 

Dr. Carlos da Silva Fortes. 
Dr. Augusto Gonçalves de Souza Moreira. 
Simeão Stylita Cardoso., 

(lj Substituído tcmpül'ariamcntc pelo sr. coron~l Jgnacio Carlos l\loreira Murla, nomeado em 11. do agosto. 
(2) I:lcm .id~m polo sr. dr .. José lllonleiro llihoiro .Junqueira, nomeado em H de agosto. 
(3) Sn!JsltlUido temporanarnenl.c pelo sr. dr. Camillo Soares de llloura, lllho, nomeado em 20 do agosto. 
('J) Idem idem pelo sr. tlr: Wenceslau Braz Pereira Gomes, nomeado em 20 de agosto. 

.i 
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.Tustic;a civil e. cl'intinal 

Dr. Sabino Barroso Junior. 
Dr. Luiz Gonzaga da Silva. 
Dr. Raul Penido. 

CanulJ.'aS JllUiliCiJlUes 

(
6
5) Dr. Henrique Duarte da Fonseca. 

( ) Capitão Desiderio Ferreira de Mello. 
Dr. Jose Carneiro de Rezende. 

ConuneJ.•cio, est~distica, itulust.J.•ias e aJ.•tes 

Major Juvenal Coelho de Oliveira Penna. 
(7) fionego Manoel Alves Pereira. . 
(8) Coronel Manoel José da S•lva. 

Ag••icultura, ntinas, colonizac;ãõ, tm•••as e bosques 

Coronel Theophilo Marques Ferreira. 
(9) Coronel Severiano Nunes CardMo de Rezende.· 
Conego Saturnino Dantas Barbosa. 

Obras JHtbli<~as, l'iac;ão fcJ•J.•ca, teleg·rat•bos, nal'cgac;ão tle rios,, 
esti•;ulas, J•ontes e canaes 

(10) D1•. Alberto Augusto Furtado. 
(ll) Dr. Epaminondas Esteves Ottoni. 
(12) Major Josó Bernardes de Faria. 

Negocios Intel·-estaduaes 

Dr. Carlindo dos Santos Pinto. 
Dr. Der.venuto da Silveiia Lobo. 
Dr. Carlos Ferreira Tinôco 

F>) nenunciou o carf(o em 22 de junho, 'sendo suh3lituido pelo sr. dr. Francisco José Coelho de 
Moura eleito em 23 ele junho, que foi suhstituido temporariamente pelo sr. Simeão.Stylita Cardoso. 
nomeado em 2!1 1le julho. 

(lll Idem i wn pelo sr. dr. Hanl Penido, nomeado em 29 de julho. 
(7) Substituido temporariamente pelo sr. CO[')llel Celestino Soares da Cruz, nomeado em 26 de 

junho. , 
(81 Idem idem pelo sr. dr. Francisco Nunes (oe1ho, nomeado em 26 de junho. 
(0) Henuncion o earf(o cru 30 de junho, sendo mhslituido pelo sr. coronel Celestino Soares da 

Cruz, eleito em l de julho. 
(lOI Suhslituido tt~lhporariamentc pelos srs. drs. Leopoldo Correa e Carlos· da Silva Fortes, no-

meados em 23 d•! junho e 15 de julho. 
(ll) Idem, idem pelo sr. dr .. Luiz Gonza:!a da Silva, nomcadf) em 23 de JUnho. 
(12) Idem, idem pelo sr. dr: llenvcnulo da Silveira Loho, nomeado em 15 d·~ julho. 
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:lurdi•nc~ão JHiblica e civilir.;tç-d.o tle irulios 

{13) Padre João Pio do Souza Reis. 
Coronel Francisco Bressane de Azevedo. 
(H) Padre Pedro Celestino Rodrigues Chaves. 

Samle })Ubliea 

Dr. Henrique Dmu·to da Fonseca. 
Dr. Leopoldo Corrêa. 
Dr. Francisco Nunes Coelho Junior. 

Uetlac~ão de leis 

(15) Dr. Felippe Nunes Pinheiro. 
(16) Coronel lgnacio Carlos Moreira Murta. 
(17) Dr. José Monteiro Ribeiro Junqueira. 

COMMISSOES MIXTAS 

•r••ibunal eSJ)ecial tle juJg;.unento 

Senaàores: 
Desembargador Frederico Augusto Alvares da Silva. 
Dr. João Gomes Rebóllo Horta. 
Dr. Virgílio de Mello Franco. 

Deputados: 
Dr. \Venceslau Braz Pereira Gomos. 
Dr. Camillo Soares de Moura, illho. 
Dr. Raul Penido. 

Desembargadores : 
Adolpho Augusto Olyntho. 
Antonio Luiz FerTeira Tinoco. 
Jo.:o Emílio do Rezende Costa. 

~onunissão ex;uuinatlora nos concursos tlc Jnagisü•atlos 

Prcsidento : 
Desembargador Adolpho Augusto Olyntho. 

Membros: 
Desembargador Caetano Augusto da Gama Cerquoira. 

» Theophilo Pereii•a da Silva. 

(til Suhsliluido temporariamente pelo sr. dr. Haull'eniflo nomeado em 31 de arrostn 
" (14) Suhst luído temporariamente pelo sr. dr. Wenceslau llraz l'crcira Gomes, nolne:uio em :ll tle 

a.,os,o. 
(l~) Substituído temporariamente pelo sr. dr. Augusto Gonçalves de Souza ~loreira, nomeado em 

i2 de JUlho. 
(lG) Idem, i1lem pelo sr. coronel Sevcriano Nunes Cardoso de Hczcnd:J. nome~(lo em 2·1 de ·1rrosto 
{17) Idem, idem pelos srs. drs. Carlos lia Silva Fortes, Francisco Augusto Pinto de ~loura ~"naui 

l'cnido, nomeados em 23 de junho, 12 de julho c 24 de agosto. · ' ' 

'-; 

! 

' .I 

Dr. Henrique de Magalhães Sales. 
Dr. Frunciseo Luiz da. Veiga. 

Supplentes : 
Dr. Bernardino Augusto de Lima. 
Dr. Camillo Augusto Maria do Britto. 

7 -

Conunissão notnead:t. para. organisar o }H'ojedo tlc })C<'tdio legal 
elo§ Cnnccion:ll'ios }Htblicos 

Deputados : 
Dr. Sabino Barroso Junim·. 
DI'. Delfim Moreira d<t Costa. Ribeiro. 
D.•. Jo:ó Car·neiro de Rezende. 

Senadores: 
Dr. Camillo Augusto Maria. dd Britto. 
Dr. Levindo Ferreira Lopes. 

()onunissfto ntixta, incuJnbitla tle cstutlai' o JH'ojecto tio ~ocligo 
tlo lH'O<lesso «'l'intieal e }ll'O})OJ.' as ntotlificac;õcs CIIUC julgai~ 
necessarias 

Deputados: 
Dr. \Venceslau Braz Per"ira. Gomes. 
Dr. Jose Carneiro de Rezende. 
Dr. Camillo Soares de :\foura, filho. 
Dr. José Monteiro Ríbeit·o Junqueira. 
Dr. Raul Penid~·. 

Senadores : 
Dr .. Joaquim Alvares do Abreu o Silva. 
Commendador Antonio Martins Ferreira da Silva. 
Conselheiro Fredet•ico Augu:;to Alvares da Silva. 

Conunissfto incunt.bitbr. de esttulat• as bases I•a:t•a o lan«;annento 
tlo in•t•osto te••ritoriftl c ela J.•cvisfto tlo J.•egiluen tJ.•ilndari() 

Senadores : 
(I) ••........•.....•••.••..••.•••••••••••.••• 
Dr. Virrrilio Martins do Mello Ji'ranco. 
Desemb~rn·ador Frederico Augusto Alvares da Silva. 
Dr Joito Domes Rebõllo Horta. 
Go~mondador Joaquim Antonio Gomes da Silvn,, 

Deputados: 
Padr"' João Pio de Souza. Heis. 
Dr. Raul Penido . 
• Jnlio Bueno Brantião. 
Dr. W enccslau Braz Pereira Gomes. 
Camillo Philinto Prat.cs. 

(1) Vago por morte do ilr. Carlos Ferreira !lYCS. 
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Connuissão ntixta, incuntbida de estnehu• e pt'OJ)Ot' os tneios 
mais convenientes de thzer e~IIIJn•estintos á Iavont•a tlo Es .. 
taelo 

Deputados: 

(1) • 1 t 1 t 1 1 t t 1 I 1 t. I t t • •• I I I I I I I I. I I I I I I I I I tI 

(2) ••.••••••••..•..••..•.••......•••.••..••• 
Major Juvenal Coelho de Oliveira Penm1. 

'Conunissfto tnixta. incuntbiela tlc t•eveJ.• a lei n. '1 O ::i, de !!!i •le 
julho ele IHH!i solwe rcgilneuto tlc custas e Jn'OJ)Ot' as nto•li· 
ticações 1weeisas 

Deputados: 
Dr. Deltlm Moreira da Costa Ribeiro. 
Dr. Jose Carneiro do Rez-::ndo. 
Major Juvonal Coelho de Oliveira Penna. 

Senadores: 
Dr. Lovindo Ferreira Lopes. 
Dr. Vir·gilio Martins do Mello Franco. 
Commendador Joaquim Antonio Gomes da Silva. 

COMMISSÕES ESPECIAES 

Conunissão encat•regaela ele JH'outovct• acetntstçao ele livt•os }):tt•a 
a bibliotbeca tlo ()ongt·<.~sso 

(3) .••••..•••.•.•.•.....•..••.•••••.•..•••• 
(4) t t t 1 o 1 1 I tI I I I I I I • I •• I I tI I I I I OI I f I tI I I I I I 

Dr. Epaminondas Esteves Ottoni. 

([Jouunissão est)ecial, incuntbida ele cstnelar c dar I•a••ct~ct• sobt•c 
unt folheto UJH'Cscntaelo J)C)o st•. clctnttaelo 'l'hco})bilo 1'\lf:u• .. 
«tncs, sob o titulo « l<Jnt Jn•ol da L:n'o.ut•a ». 

Coronel Theophilo Marques Ferreira. 
Dr. Leopoldo Corrêa, 
Dr. Francisco Josó Coalho do Moura. 

11) Vago por ter o s1·. ür. Francisco ~Icndes Pimentel sido eleito e optado pe'o lagar de deputa-
do ao Con~resso Nacional. . 

(~) Vago 110r ter o ~r. dr. Augusto Clemcntino 1la Silva si<lo clcilo e oplarlo pelo Jogar de llepnta-
d o ao l'ot1gresw Nacional. 

(3· Yago por ter o dr, ,\ugusto Clcmenttno lia Silva si1lo eleito c 01 blo pelo mandato de deputado 
ao Congresso Nacional. 

(l) ld('lll por tor o llr. Franci>co ~lendcs Pimcutcl sitio eleito c optatlo pelo mandato de tlcpulado 
a.o Congrcs::o Nacional. 

.. 
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()onnnissfto nonte:uln J):tt•a J'CJn•escnt:u• a Ca.Jiu1_ra tlos De})~!ta ... 
tios na contntmnot•ação civica da ntot•te do dlustrc patr J.ot.t. 
nuu•cchal l!'loriano Peixoto 

Deputauos i"ederaos : 
Eduaruo Augusto Pimentel BarlJOsa. 
H.odolpho Abreu. 
Dr. Augusto Cle montino da Silva. 

S. C. -- 2 
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ASSUMPTOS DIVERSOS 

Conforme uotol'lllina o n. 1 do :u·L 22. da resolução n. 1, do lG uojulllo do 18~1 (I'cgi-
monto intcl'!lo da Camant dos Dcpur.:!!los)', estalJelecou-so conctu'I'encia publica para o 
serviço stonogeapllico da Camara, t•c!"et•crlt.e á •i-'' sessão ordinal'ia, em 18\l8, sendo roeohidas 
du::ts propostas, uma do cidauão ,\rthul' Rozomburg e outl'a dos cidnllãos Cnot:tno C:unillo 
de Almeida Gomos .Junior c l\Ia11oel J.!rlio úc Almeida Gomes, aqucllll á l'-tzão do •1:000300(1 
o esta à razilo do 5::J33$3:l:3 mensMs. 

Alem destas foi ta1nhom t•eeohi•ht uma outra. do citlntlflo FrancoEno c,tmeu. lento tle 
:;tonogmphia no Instituto Corr.met·ci~t. i razão do G:OOO~OUO mensnes, que nüo foi tomada 
om consitlomção pot' urro so achat• mm :ts rormalidados logaes. 

Examinadas aquellas pl'opostas, preferiu a mesa da Camal'a dos st·s. Deputados :t do 
eitlad[(o At•thur ltozembm•g-, com o rp1al sc tirmou contracto om 1-í <le setembro do cor-
rente armo. 

Foz a doYida communicar;ti:r> ao ur. Directot' da Socl'etal'ia do Finanr;as, por ollicio 
11. :2:.J8, do ::o do rol'crirlo mcz, t•emettellllo-so-llw, para os devidos Iins, uma eop1a authon-
tica do respectivo con.tracto. 

Abriram-se na Camara dos srs. l>t}putados tres vagas occasi0riadas pcln. oloiçiío do 
Deputados ao Congrosso Fodot'<tl, <los; cxms. st·s. Eduardo Augusto Pimentel Barbosa~ 
tlr. Fr~.neiseo l\IcnJes Pimentel o r'·. Augusto Clomontino cltt Silva, rcproscntn.ntes <.la::; 
primeira, quarta c quinta circumsorip..:ões eteitoraos do Estudo. 

Por decreto do ü de junho do corrmrte anno, foi designado pelo oxm. St'. dr. l'rcsitlento 
tlo Estado o dia JG do agosto p::u·a. proect[et·-sc :\. eleição nas primcit•,J,, ctmtrta o quinta 
circumscl'ipções cloitoracs do Estado. atitn de preenchorom-so as vagns acima referida\:. 

Do conformiuado com o parecei." n. 252 da. commissão do ropt•oscrttações, reqtw; .·mentos 
o petições, approvado em sessão de 7 ~to julllo, foi concedida Jiccn(;a do um mez, com 
sub~idio, ao sr. deputauo Pcur() ColeEUno ltodrigues Chaves, pm•a, tt·atamento do saudo. 
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Scct•ctaria 

Por acto •lo l7 de julho foram conceuillos polo sr. coronol A~ostinho Jofô I'eroir·, pri-
lllciro SCC!'etat•io da camara sessenta dias do licença ao servente tle:::ta secretar. a, cluad;\o 
I~o~wrio Jose das Neves, pnr'a tratamento do saudo, reassumindo esse funccionario o exer-
CICIO de sou cargo a 'l do agost~. . . , . 

Em cumprimento do disposto uo § :3. · do art. 21 do regimento mtorno, 1~t 1~ 'meado 
pelo sr. presidente da crl'nara, em sessão de G do setembro,_ o sr. deputado dr. Sahmo Bar-
roso .Junior para occupar o logar do secretario . duranto o mtorvallo das sessões, do CUJa 
nomeação deu-se conhecimento ao governo do Estado. . 

Com relação ao serviço J.osta secretaria, cabe-mo o agradavel doyer do V03 llifonnar 
que tem sido ello desempenhado satisJ'actoriamcnto e com a regularlllado do costumo. 

Hibliothc•~a 

Continúa depositada no Danco da Republica a quantia de Yinto e cinco ro?nt_os do reis 
(25:CJ0$000) destlilada á compra de livros para a bibliothoca do Congresso ?llmoti o, anncxa 
á esta secretaria. 

A 20 do junho do 1895, como já tive a ltoma dH vos informar em meu rclatorio do 
anuo proximo passado, !'oi nomeada uma commiss<io especial, composta dos srs. deputados 
AuguHto Clemontino, Mendes Pimentel o Epaminondas Ottoni, p<tl'ê1, do accor·do com a mesa, 
estudar os meios :lo fazer-se acquisição de livt·os para essa inst.ii,u~ção. . 

Esta commissão, como su bois, acha-se dosí'alcacla por tcrom sido ol01tos clor~utados ao 
Congresso Fed.erol os dous primeiros de seus mornht·os o assim parece que sei'!lt do toda 
couvonioncia a nomo<H;f":.o d.o quem os suhsUtuisso pal'a completai-a o potlor· entiw ella des-
empenhar-se da artlua tarefa que lho cabo. 

Qu:adl'o alJ,babctico •los tiisíl'icto~ tlc 1mz 

Tendo-se cxgottado n, crlição desse trabalho o attenclenrlo-so á sua grande utiliuade, 
achei de convenicnc:a. rcimprimil-o, o desejoso do fazcl-o com a ll)<IÍor conecc.ão po:>sivel, 
sanando enganos que sempre se dão em primiLivos set·viços dc3sa lliltl~l'I.?Zlt; c mcw1? 9l~e
rendo collocar em ordem ebronologica os distt'ictos do qnc so eompoc cada ntUIIICIPIO, 
dirigi-me por circular de 7 do outubro do anno proximo passado a todas as camaras rr.u-
J?-icipaes do Estado, por intermedio lios respectivos pre>Jidontcs, pedi11rlu-~li0s. remottorem 
a esta secretaria, com a possível brovidauc, uma rolnc;fío complcca dos tl!striCtos eompo-
nentes. 

J~ão produzindo, infelizmente, o oll'eito almejado essa circular, visto como poucas foram 
as cama.ms que a~udiram a tão justo appel!'o, expedi, por i!ttermodio ~los respectivos 
socrotarws, nova circular om H de fevereiro do corrente armo as quo havwm do1xado do 
fazel-o. 

Mais feliz desta vez, recebeu a secretaria granuo numero t!e relaçr"es, faltando, entre-
tanto, as referentes a 1? camams municipaes para completai-as. . 

A estas vou expeLiu· pela torceir·a vez nova eii·cui;Lr no mesmo sent1do e logo quo 
sejam f'ornecid~ts á secretaria todas as relações de <listrictos, oncotaroi.o serviço de reimpressão 
desse trabalho, quo, estou certo, muito convid, ao sontço publico e pl'incipalmonto aos 
srs. congressistas. 

Foram recebidos tolegrammas dos exms. srs. coronel ltodolpho Abreu c dr·. (ionçalvos 
R: :nos, oougratularuJo-so com a Camam tio:> srs. Deputados pela vict.oria do oxoi·cito hra-
sileir·o contra os inimi;::os das instituições o, em virtude de rcquct'imonto do sr . .Juscelino 
Barbosa, aprowntado c approvatlo em ~essào do 2:~ do j11nho, !'oi lançado na neta um voto 
do jubilo pela victol'ia das armas republicanas contra os ftmaticos da l:ahia. 
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Aunacs c synoJ,SC 

Com o tlm de tornar se bem conhecido o serviço legisLativo,. romettermn-s.o _!lai~t os ar-
cltivos do todas as camaras municipaos do Estado e para os das secretarins tJm; Camaras e 
Assembleas Legislativas dos demais Estatlos da Uuião os annaos o synopse t1os li'iilJaUJOs 
da Camara dos srs. Deputados, referentes á terceira sessão· ordinaria da segunda. legisla-
tura do Congresso I\Iineiro. 

Sessões 

Durante o period(l decorrido do 12 uc junho a 17 de setembro liouve 72 sessões, senllo: 
no mez de junho, 5 preparatorias nos dias 12, 13, 14, 15 e 16, o 8 ordinarias no.s di1ls 1!1, 
:~1, 22, 23, 25, 2G, 28 e 30 ; no mez do .iulllo, 2G ordinarias nos dias I, 2, 3, 5, ti, 7, 8, D, 
10, 12, 13, 15, IG, 17, HJ, 20, 21, 22, 23, 24, 2G, 27, 28, 2tl, 30 o 31 ; no mez i!e ;~gosto, :?5 
ordinariag nos dias 3, 4, 5, G, 7, V, 10, li, 12, 13, 14, 16, l'Z,. 18, 19, 20, 2J, 23, 24, 25, 2G, 
27, 28, 3? o 31 ; e no moz do ~ctembr.\ 8 ordinarias. nos dias 1, 2, ~~ .. . t, G, n,. H/e ]7. 

No dw 2 de agosto e nos dias li, 1.:>, 14, 15 o 16 de sotemhro nã<> lwuvC' i5esslio em 
vista do artigo 60 do regimento interno. , 

l<'usão 

Houve apenas duas sessões do Congresso, sendo um.a a 18 do junlto JlUra snn inslalla-
ção o outra a 18 do sctombt'o para o encerramento tlos trabalhos_ · 
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CORRESPONDENCIA OFFICIAL 

Foram expedidos pela Camara dos srs. Deputados no corrente anno ; 

Oflicios 

AO SENADO 

N. 145. De 1,! do junho, communicando não haver numero legal para a installação do 
Congresso ; 

N. 146. De 16 do mesmo mm:, communicandojá ltaver numm·o legal para a installação 
do Congresso ; 

N. 147. !Jo W do mem10 mez, commnnicando a eleição dos membros da mesa; 
N. 148. De 22 do mesmo mez, communicando a eleição dos membros da commissão 

julgadora nos concursos de magistrados ; 
N. 149. De 26 do mesmo mez, enviando copia authentica da mensagom apresent~.da 

ao Congresso pelo presidente do Estado ; 
N. 150. ll;t mesma data, devolvendo o projecto n. 84, do Senado, sobro auxilio à la-

voura, acompanhado do cinco emendas oiTetecidas pela C:unara ; 
N. 151. De G de julho, enviando, com um doeumcnto, a proposição n. 103, auctori-

zando o govorno a ceder á camam municipal do Rio Novo o predio em que funcciona a 
eadea da mesma cidade ; 

N. 152. De 7 do mesmo mez, eommunieando a nomeação dos membros da commissão 
mixta para o lim de elaborar o projecto do peculio legal dos funccionarios publi-
cas· N. 153. Do 8 do mesmo mez. enviando, acompanhada de documentos, a yropos1ção do 
loi sob n. 10'1. auctorizanrlo o governo a conceder ao cidadão Ilonorio Esteves do Sacra-
ment"~, ou á companhia lJOl' olle organisada, privilegio par.~. estabelecer, un, nova Capital, 
um regulador - electro-chronometro ; . . . . _ . 

N. 154. De lO do mesmo mez, teansn11ttmdo as provostçõos : n. lO.:>, mclnindo no 
quadro dos empregados do Archivo Publico Mineiro o servente duquella. repartição e n. 
106, com o documento que lhe serviu de base, auctoriza.ndo o governo n, coneed~r um 
anno de licença ao llsca,l das rendas do Estado, Verissimo Antonio da. Silveira ; 

N. 155. Do mesmo mez, remettendo a proposição de lei sob n. 107, auctorizando o 
governo a fazer as primeiras nomeações do pl'Ofessores para as escolas normaes da Janua-
ria e Cata.guazes, intlepetHlente do concurso ; 

N. 156. De 20 do mesmo mez, remettontlo com os documentos que lhe servi a.m do 
base a proposição de lei sob n. 108, concedendo licença a varios funcciona,rios do Es-
tado · 

N'. 157. De 23 do mesmo mez, transmittindo com os documentos que lhes serviram do 
hase as proposições do lei soh ns. 109, 110 e 111 : a primeira fixando a força publica do 
Estado p1ra o exercício de 1893 ; a segunda auctorizailllo o governo a conceder licença ao 
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escrivão de orphãos da comarca de Dores do Inuayá, Miguel Jose Barbosa, e ao lente de 
geometria e trigonometria do Externato do Gymnasio Mineiro, João Julio do Proença, 0 a 
terceira declar:tndo nullos os actos e resoluções tomados e praticados pela camars muni-
cipal t!o Baependy, de 1895 om deante ; 

N. 158. Do 18 do agosto, transmittindo as proposições de lei sob n~. 112, ll:l e 1 I.1 
a primeira, acompanhada do documentos o tabellas impro~sas, orçando a receita o lixau-
do a desposa do Estado para o exercício de 1898; a segunda, cJm os documento' quo lhr• 
serviram do base, auctorizando o governo a conceder um anuo do licença, para tmtamcnt~ 
do saudo, ao desembargador Amador Alvares da Silva, o a terceira restabelecendo doode 
ja, o Ioga r de procurador fiscal do Estado ; ' ·· 

N. 159. Do 19 do mesmo mez, devolvendo, acompanhada das emendas oíTcrecidas pelo 
Senado, a proposição n. 28, sobro instrucção publica, por terem sido upprovadas al{)'umas 
das rei'oridns emendas e rejeitadas outras ; b • 

_N. IGO. Do 20 do mesmo n;oz, t~·:msmittmdo, _com os ,documentos respectivos, a pro-
posição n. 115, concedendo aos lunccwnarws publicas do E::;tado, nomeados postet·im·mentc 
ao decreto n. 803, do I! de janeiro de 1895, lotes do terreno e mais favores para con 
strucção de casa ou chacara na nov~ Çapital ; . -

N. IG!. Da mesma data, transnuttmdo, com documentos, a proposição do lei sob n 
llG, suppl'imindo os conselhos districtaos das cidades ou villas, s<iues das camaras mu: 
nicipaes; 

N. IG2. De 21 do mesmo mez, romottendo a proposição do lei sob n. 117, fixando os 
vencimentos do administrador da cadea de Ouro Preto, do seu ajudante e do carcereiro 
da cadêa de Diamantina o croando o Jogar do carcereiro da cadca da cidade de 
Minas; 

N. IG3. D~ ~4 do mesmo mez, devolvendo, com os documentos quo lhe serviram de 
base, <t propos:çao sob n. 108, acompanhada da emenda oll'erecida pelo Senado o rejeitada, 
pela Cnmarn, na, pnrte relativa ao oHicial do registro geral do hypothccas da comarca d~ 
Juiz do Fó1 a, Mano e I Francisco de Assis ; 

N. JG4. De 25 d? mesmo mez, transmittindo as proposições: u. 118 acompanhada do 
docun;entos, auc~o~lí~ando o govemo ~ conceder do_us annos do licençn, pnra tratar de 
negoc10s, ao escr1vao da comarca de PJUmhy, Frauc1sco Alves Couto; n. 1!9, ncompanll·\-
da de documentos, releva nu o o colloctor de Manhuassú, Frederico Antonio llolabolla do 
pagamento da quantia do :3:080:.058, roubada do corro ostadoal a sou cargo ; n. 120, 'ele-
vando. a 5:000$000 ,a ve!tm, cyus1gnada no orçamento para o auxilio do asylo de orphãos 
desvalidos~- em S. Joao ti bl-l{oy, o. n. 121, revogando o art. 2.· da lei n. 1!8 do 7 do ·u-
~1,10 de !Hil<>,. s~bro co12cursos de mag1strad?s ; o communicando quo subiu a sancção, se h J 11 u.?, a prop?s1çao n. 8u_, do ~ onatlo, aucto1:1zan~o o goveruo a entregar à d. Maria Jose Al: 
v1m I•.err~ra Alves,. vmva d? dr. Carlos I• orre1ra Alvos, a quanria do 30:0008000, como in-
dommsaçao do sorv1ços metllcos pelo mesmo prestados ao Estado · 

N. IG5. Do 2G do mesmo moz, transmittindo as proposições:' n. 122, modilicando a 
loi n. 5, de 30 do setembro do 1891, sobro a reforma do o11iciaes o praças da llJ'i"'ada p 0 
licial do E~tado. o n. 123, auctorizando o govemo a organisar a comarca da capital na ci~ 
dado do Mmns ; 

N. IOG. De 27 do mesmo moz, remettendo as seguintes proposições : n. 124 tratando 
d~ nomeaçãJ de substitutos de~Ientos o pro~ossoros, quand? ausent~rom-se por m~is do oito 
thas ; n. l2v, tratan~o do acoe~so t~e mag1stndos; 11. 121~, auctor1zando o governo a con-
tractar com o dr. Alll'cdo Mor01ra Pmto ou com quem mawros vantagens ofl'erecor a or"''t 
nisação d? Diccionario Geograpbico ~lo Estado do 1\Jinas Gentes ; e 11. 127. prorogando b' ~ 
anno IoctJvo nas escolas normaes ato 15 de m-1io do 18U8 · 
. _ N. IG7. Do 28 d.o mesmo mez, transmittintlo, acompa;1hada <lo documentos a propo-

Siçao .n. 1.28, ~!uc,torJZtmdo o g_ovorno a prorogar por mai~ oito mezcs o prazo c~noedido à 
ComJMII_llla «.B. I•. Oeste do Mmas» para entregar· ao tralego o ramal do-Pitanguy, e con-
tendo d1spos1ções sobro as estradas do forro do Turvo a Prados Supucahy o a do que trat 
o· art. 4·. da lei n. r:m do 20 de julho de 1895 . ' a 

N. IG8. Do30 do mo.smo moz, tra!lsmittindo a proposição sr·h n. l2U, estabelecendo 0 modo do _votaç~os !JUS ol01ç~o~ de prosulonte do Estado, sonatloros, deputados voroado , 
conselh01ros d1strwtaes o JUizos de paz. ' ros, 

N. IG9. D~ nwsmn: ~ata, communic_;mt!~ que, tendo sido accoita pela Camara. a omon-
da d? .sonatlo a proposiçao n. li!, relativa. a annullação tio a c tos praticados pela cam 
mu~l!Clpal ~lo. Baopcntly,, e q~o, nrro tondo soiTritlo. nl_tor~tção alguma a proposição n. 27, ad~ 
Sen<~~lo, r~ldtlva _a comp,~rec~monto do partes em JUIZO mdopendonto do licença, foram ro-
mottldas a sancçao, a pr1me1ra soh n_. ?4 o a segunda soh n fi5 ; 

N. 170. Da. mesma data! transmJttmdo as proposições n. 130, acompanhada do docu-
mcn.tos, auctor1zando o pros1der~to ,do Estado a conceder no amanuense da Directoria do 
Hyg10no, Xenophote Ronault, ate iJ mezes do licença, com motarle dos vencimentos, e n. 

I 

( 
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131 declarando a commissão que devem percoher os synrl.icos provisorios e definitivos nas 
liqt~idac,\ões forçadas e fallencias ; . . 

N. 171. De 31 do mesmo mez, transm1ttmdo, acompanha~as dos docuwentoe que lhos 
serviram de base, as proposições ns. 132 e 133, aquolla a~10t~r1~ando o gove_rno do Estado a 
fnzor a innovação do contracto firmado com a Con~panlJJU; E. l• Oes~o de Mmas, em 24 ~te
abril do 1890, o esta isentando de direitos esta~loae~, ~te CJl!e SeJam p_roduzltli•S n? Es-· 
tado, as matarias primas necossarias ás industna:> ~nmlaros as oxtJ•angeJras o quo 1owm· 
importadas para os respectivos estabelecimentos ; . . 

N. !72. Do 2 de setembro, transrnittindo a proposição so)J n. 134, croan~o !1a Capi_!.nl 
do Estado o Instituto Militar de Menores Artífices, e c_ommumca:Jdo quo subm tt sancçao,. 
sob 11 • 56 a proposição n. 108, soiJre licença ao ollic1al _do rog1s_tro gorai do h~pot!1ecas 
da comar~a do Juiz do Fóra o ao J.o oJiieial da Secretaria das Fmanças, Antomo Carlos 
Felicíssimo; . d 

N. !73. De G do mesmo mez, eommunicando que, tendo a Camara se _confur~na Õ' 

com ·1 d<Jeisão do Senndo relativamente à proposi<;ão n. !!~~. que orça a rec01ta o llxa a 
dospe'sa do Estado para d exercício tlo 18U8, a enviou à sancç_ão s~b n. 57_; 1': 

N. 174. Da mesma data, communicando quo foi remott1da_ a sn;n?çao so~ n. u~ a 
proposição n. 28, de 1895, modilicativa das leis ns. 41 e 77, rola~1vas ~a mstrt~cça? pu;Jh,c~, 
visto tel' a camnra approvad•' as emendas do Senado sob us. <1;., e 4D e confirmado a su.'l. 
decisão antcJ•ior sobre as demais. 

N. 177. Do 10 do outubro de ISDG, ao Sccrrtario do _Interior, remettendo o_m _dupli-
cllta 0 , anuaos de 18U:l, inclusive os d~ se~são extra~n·dmarm do CongTe,sso ~~~n~1:·e em 
llarhacena, do 18U1 o J8~l5; o co~nuJurll?ando-lhe a nao remessa dos de l?:íUl a 1892, po~ 
ach·1rem-so ox"'ottadas as respect1vas od1ções; 
' 'N. !78. n~ ~li do mesmo mez, ao Director t~a Secretaria das Finanças, romettcndo a 
folha do pngmnento dos empregados da Secr~tnr1a ; ,. . . · . 

N. liV. De 11 de novembro, ao Secretario das l<Jnanças, reqms1tando a quantm tle· 
71 ~900 para pa"amcnto de despesas feitas pela Secretaria da Cau,ara; 

- N.' 180. Do "20 do mesmo mez, ao Secretal'io das Finanças, communicando qne O· 
stenograpl.o Arthur Rozemhurg continua, em virtude de innovação do contracto, en· 
cnrTo"ado do ap:mhamento tachigraphico dos trabalhos da Camara e do Congresso ; 

N~ 181. De 30 do mesmo mez, ao Director da Secretaria das Finanças, remcttendo n 
follm de pagamento dos empregados da Secretaria; . . . 

N. 18'~. De 28 de dezembro, ao Secretario das Finanças, roqumtando a quantm do 
75!3000 para pngamentv de despesas feitas por conta do expediente da Camara ; 

N. 183. Do :~1 do mesmo mez, ao Directo1' da Secretaria das Finanças, remett~ndo a 
folhl1 de pagamento dos empregados da Secretaria; , . . 

N. !8-1. Do 29 de Janeiro do 1897, ao Director da Imprens~ OITJCml, env1a!ldo ~ :r:e--
quisitando a encadernação de diversos volumes impressos destinados ao arcluvo d.1 Se-
cretaria. ; · d F' . · d N. 183. Do I.o de Fevereiro, ao Diroctor da Secretaria as •tnanç •. ts, env1an o a 
folha do pagamento tios empregados da Secretaria ; . . . . . " _ 

N. l8G. De :w de janeiro, ao Diroctor da Imprensa OJilcJal, rcqu!Sltando a unpressa~ 
do 150 exemplares de cartas circulares ; . . . . · · · 

N. 187. Do 10 do fevereiro, ao ::>ecrctarJO das Fmanças, reqms1tando pa~amento da 
quantia de 1 :Ul237GO, para satisfazer as despesas com as compras do expodwnte da Ca-
mara ; · t J I Oii' · I · "t I N l8R De 17 do mesmo mez, ao Dtrec or r a mprensa JCJa, reqms1 ant o a. enca-
dernnÇrro (ie ,1 volumes do Diari? Of!icittl o bem assim a do :c5 exemplares da Synopse 
dos trabalhos da Camara, de l89v ; . 

N. 189. Do 2 do março, ao Director da Secretaria. das Finanças, env1ando a folha de 
pa"'amonto dos empregados da· Secretaria ; 

"'N. I !lO. De !7 do mesmo rnez, ao Secretario das Finan~~as, requisitand~ pagamento 
da. quantia do 3-173100, para satisfazer as desposas com as compra:> de exped1onto para a 
Ca.mara ; . · . . . tt d N. li) 1. De :n do mesmo m ez, ao D1 rector da Secretana das Fmanças, r em e en o o 
folha de pa"amento dos empregados da Secretaria; 

N. 102. b Do 30 do abril, ao mesmo, enviando a folha de pagamento dos empregados tl'a. 
Secretaria ; 
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N. ID3. Da, mesma data, ao Director da Imprensa O!Ilcial, rcmettcndo 250 1 
em ht·anco, para otllcios, o requisitando a impressão dos mesmos. enve oppes 

N. W-l. Do 20 de maio, ao Secretario do Interior, communic~ndo que foram eleitos 
bDe~utados I~eue~·aes o tomarã? assento os srs. deputados: U:duardo Augusto Pimentel Bar-
os<~, dr. Fl·ancisco l\IendGs Pimentel e dr. Augusto Clementlno da Silva. 

~ N. lD3. De 31 do mesmo moz, ao Diroctor da Secretaria das l•'ina'nças enviando a 
olha do< ~:Jgamento dos empregados da s_ecrctaria ; . ' < 

N. Wb. Da _m(sma data, ao Sec_rotarw da Agrwultura, agradecendo a participação 
flUe fez do ter stdo nomeado o assunudo as funcções do Secretario Interino da Acrricultura 
e congrutulando-se com o Estado por tão acertada escolha : " ' 
• N. 1!)7. Da 2 do junho, ao Director da Secretaria do Interior declarando em resposh 
a su:t consulta, que a verba destinada ao pessoal r; expediente desta Seo{·etar;a' ó d' 
·12:700 .000, inclusive a grntitlcaçiío de 300_;000 ao empregado oncarrc"arlo do res'umo d e 
debates ; " os 

N. Hl8. Da 11 do mesmo moz, ao Secretario das Finanças, requisitando o pan-amonto 
da quant·n do 1'10~3,10, para satisfazer as despesas com as compras do expetÍlento d 
Camara· a 

N. lUa. Do 14 do mesmo moz, ao Secretario do Interior, communicando não haver nu 
moro legal pura :t installação do Cong1•osso; -

N. 200. Do lf> do mesmo mez, ao Dircctor da Imprensa Otllcial, solicitando a romes~·t 
diaria. do 51 nu meros ·do Minas Geraes para serem distribuídos pelos senhores n~'
putados; 

N. 201. Do W do mesmo mcz, ao ~?crotario do Interior, remettendo uma rolar;ão dos 
Dc~utados presentes, pela qual se YOrlhca haver, na Camara, numero legal para a instai-
laçao do Congresso ; 

. N. 20.~ •. De 17 do mesmo mcz_, ao Secretario do Interior, communicando que está de-
Signado o <lla 18 para ter logar a mstallação do Congresso : 

N. 2o:J. De 30 do mesmo mcz, ao Dircctor da Secretaria das Finança~, romettondo 
a folha de pagamento dos empregados da Secretaria ; 

_N. 204. I?<t mesma data, ao Secretario do Interior, enviando ao Presidente do Estado 
cop1a autbontwa da indicação n. 10, fazendo ver a necessidade urgentíssima da conti-
nuar-se os trabalhos do prolongamento da E. F. Contl·al do Brazil · 
1 . N. 2ü5. ?o 1. 0

, do jullt~, ao, Secretario da Agricultura, romotte'ndo as proposições do ?.' s?b ns. 24~ o 2h l, relat1,vas. a. concoss,ão das estradas de feno do Ouro Fino á Poços de 
~aldas c ~lo I_ ouw ,\logre as dJvtsas do Estado de S. Paulo, o pedindo informações quanto 
a conventoncta que possa ter a concessão do taes estradas · 

~- :!OG. De :J do mesmo moz, ao Diroctor da lmpren'sa OJI!cial, solicitando pl'ovi-
dcnczas soht•o Crt'OS nos trabalhos da Camara publicados no Minas Ge1·aes · 

N. 207. Do 8 do mesmo nwz, ao Secretario do Interior, romettondo 'copia authontica 
do }Jat·occl' n. 2G I, relativo a questões de limites entro as Comarca~ da Leopoldina ~ 
Alem Put·ahyba, c solicitando, com urgencia, ns respectivas inl'ormnções ; 

N. 20H. !Jo l:l do mesmo moz, ao Secretario do Interior, enviando um <'xompla!' im-
presso do par('cor n. 2ií4, relativo a uma representação da camara municipal do Patr·ocinio 
sobr·o questões de limites com a do Carmo da Bagagem, o requisitando a remessa po{· 
copia, do diversas leis provinciaes ; ' 

N. 20D. De 15 do mesmo mez, ao Secretario do Interior, l'omottondo com um docu-
mento o requerimento do d. Guil!Jorminl l~osa Torres, inspectura do alumnas da oscoh 
normal do .Juiz do Fora, solicitando um anno do licença. para tratar do sautlo · ' 

N. 21_0. Do 17 do mesmo mez, ao SooJ•ctm·io das Finanças, requisitando 1';agamento 
da qua~tra tio 1:720.000 ao Deputado BeHvomtto tia Silveira Lúho, pl'ovenionto elo subsidio 
que dCJ;·wu de receber na sessão passada ; 

N. 211. De 19 tio mesmo mez, ao Seorotar·io das Finanças romott.ondo a !'olha do pa-
gamento do subsidio o ajuda do custo aos srs. Deputados · ' 

_ N. _212. Da mosm~ u~ta, ao Secretario .da. Agricultura, ~nviando as seguintes reproson. 
taço.es ·,~o consel~to d1strwt.a1. do c_amro M!stt.co, fazendo ver a nocessidado de umn. estrada 
de ~o~.a7 o1~1 que lt~?uo o ro!orrdo dts~~·1cto_ a. c1dado do Ouro Fino; do Club Littot·urio e 
Altru.tst,t d.1 Conq':rsta, pod!ndo mod1floaçao do traçado da. E. F. do Helio Horisonte á Oeste 
do Mmas, o d~ dtvorsos ctdadãos residentes no districto da Solodade pedindo qu 
ponto ~o r>m:trdn: da E. F. Paraopoba seja da estação do Con rronhas, para ;orem attondi ~a 0 

como fOl' de Jus ttça ; "' t s 
N. 213. Do 31 do mesmo mez, ao diredor da. Secretaria das Finanças enviando 

folha de pagamento dos empregados da secretaria . ' a 
• N. 214. De :J do agosto, ao diroctot• da Impron'sa Oficial requisitando a enca<lernaç'io 

d? 35 volum~s, cons~antcs do annaos, synopsos, relatorios o 'regulamentos para 0 uso \ 
d1rcctor da Secretaria da Camara dos Deputados; ' t 0 
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N. 215. De 4 do mesmo moz, ao Secretario das Finanças, requisitando o pagamento da 
qu:mtia de 5323:8':0, para satisl'azor as despesas com as comp:·as do expediente pam a cn-
mara; 

N. :no. De 18 do mesmo moz, ao Secretario das Fin:mças, enviando a follia tlo pnga-
monto do subsidio dos srs. deputados; 

N. :.:17. da mesma data, ao Secretario da Agricultura, transmittintlo, para ser toma•lo 
na consideração que merocet•, um o !li cio da c amara municipal tle Grão 1\Iogol, podin do croa-
çlio de uma verba especial para a construcção de duas pontes no respectivo município; 

N. 218. De lD do mesmo moz, ao Secretario da Agl'icultnra, romettondo uma n~prcsen
tação do conselho districtal do Morro do Gaspar, acompanlradtt de dois cxomtJÜ\rcs im-
pressos tio:; pareceros ns. 2\J:~ o ~2\JS, podin•Jo a construcção do uma P?nto sobro o rio Santo 
Antonio no Jorrar denominado - Ribei!'fio dos I'orcos -, o o t'OlJUet•tmonto do cidntlüo R. 
Joyoux 'potlintl~ privi!oo·io para estabelecer uma linha tolopltonica em !Jollo IIDt'isonto ; 

N. '21\J. De 28 do me~mo !l1('Z, ao Secretario das Finanças, requisitando o pa:wmen toda 
importanoia tle 21G$, para satisl'nzor as desposas com ~s compras_de OXJ?otlicllt~ da c;m~:.ll'a; 

N. 220. De :25 do mesmo mez, ao Presidente do hstatlo, onviantlo tt snncr;ao o PI'QJecto 
de lei sob 11. 5:3. 

N. 221. Do :20 tlo mesmo moz, ao Secretario das Finanças, requisitando o pagamento 
da quantia do I :24tH. ao n·. tlepute.do Carlos Forroi1'a Tinoco, rolatint ao subsiLiio do 
;;egu ntlo mcz do sessão ; 

N. 22l~. Do 27 tio llJesmo mcz, ao Secretario do Interior, romettcndo acompanhado de 
documentos o requerimento do dr. Manoel Simões do Souza Pinto, juiz tle tlil'oib da co-
marca da Campanhn, solicitando sois mezes do licença; 

N. :!2:l. Da mesma data, ao t!il'ector da Imprensa t 1fficial, romettontlo o requisitando 
a impressão do uma caixa com papel diplomata, para o uso dtt camara; 

N. 224. Do :lO r.lo mesmo moz, ao Presidente do Estado, enviando á sancção os projcctos 
de lei ns. 5t o 55; 

N. 225. Do ill <lo mesmo mez, ao diroctor da Secretaria das Finanças, romettenuo a 
folha do pagamento Lios empregados <la secretaria ; 

N. 226. Do 2 do sGtemhro, ao Presitlente do Estado, enviando á sancçlto o projecto 
do lei sob n. 5G; 

N. 227. Do 3 tlo mesmo moz, ao diroctor da Imprensa Olllcial, requisitanllo a remessa. 
do 20 exemplares tio rolatorio do Intoriot•, apresentado nos ta data; 

N. 228. Do :1 do mesmo moz, no Secretario da Agricultura, transmittinrlo a rcpre::cn-
tação do conselho tlistrictal tle Santo Antonio do Gorutuba, para ser attemlitla como for 
do justiça; 

N. 22\J. Do G do mesmo mcz, ao Presidente <lo Estado, enviando á sancção o projecto 
de lei sob n. 57 ; . 

N. 230. Da mesma data, ao Presidente do Estado, enviando á sancçilo o projecto da 
lei sob n. 5S ; . 

N. 2ill. Do 11 do mesmo mez, ao diroctor da Imprensa omcia1, remottendo e requi-
sitando a impressilo de duas caixas com papel diplomata e respectivos envoloppos ; 

N. 23:2. De 18 do mesmo mez, ao Secretario das Finanças, remettendo a folha de pa-
gamento do l'úbsitlio dos sr:l. deputados ; 

N. 233. De 17 do mesmo moz, ao Secretario das Finanças, raquisita11Llo o pngnmento 
ela quantia <lo :JOO$, ao ollicial desta secretaria, João Baptista do Froita~, oucarrogado 
do resumo tios debates ; 

N. 2:H. Da mesma data, ao Secretario do Interior, communicando a nomeação do de-
putado Sahino Barroso .Junior par·u servir de secretario durante o intorvallo das sessões; 

N. 2:.l5. Da mosma tinta, ao Secretario das Finanças, oommunicando a nomoa<;ão do 
deputado Sabino 1l1Troso Junior·, para servil' do secretario durante o intorvallo das sessões; 

N. 23G. l'a mesma data, ao Socrota;io das Finanças, requisitando o pagnmento da 
quantia do 1:2403 ao sr. deputado Epanunondas Ottoni, relativa ao subsidio do segundo 
mez do sessão; 

N. 237. De 18 do mesmo moz. ao Secretario das Finanças, requisitando o pagamento 
da quantia do 200:, para o pagamento do' despesas feitas por conta do exvodiente da Secre-
taria da Camara dos Deputados ; 

N. 2:i8. De ~20 do mesmo mcz, ao director da Secretaria das Finanças, remet.tomlo 
copia authontica do termo de contracto celebrado com a mesa da camam pelo ~tenogra.
plto Arthur Rosomburg ; 

N. 230. De 21 do mesmo mez, ao director da Imprensa OJTiclal, onviantlo uma relnçflo 
dos srs. deputados, com as indicações das respectivas resrdoncias, para lhes ~or feita, com 
regularidade, a remessa do Minas Geraes; 

N. 240. Do 30 do mesmo mez. ao diroctor da Secretaria das Finanças, romottcntlo 
a folha de pagamento dos empregados da secretaria. 
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N. ,G7. De 7 do outubro do 18\JG, ao Secretario da Camara dos Deputados do E~bd 
-do Par<t e as dos demais Estados da União, remettendo volumes •.mpressos de annao~ 's 0 

nopse e rolatorio dos trabalhos desta Camara, relativos á primeira sessão ordirnri'd x-
segunda legislatura do Congresso Mineiro; e solicitando os daquella Camara 0 be;n as · a 
tres exemplare~ da Constituição daquelle Estado. ' ' 81lll 

N. G~. De 27 do mesmo mez, ao Direclor· Geral da Repartição de Estatística in~ 
.mando que a bibliotheca do Congresso Mineiro ainda não se acha or·ganisada. ' or-

N. 6\J. DJ 14 üe dezembr·o, ao Dir·ector da ~mpreusa ü!Ilcial, ro<[Uisitando 'a impre"'" 
de tresentos exemplares brochados do relatorw c synopse dos trabnlhus desta car;~~'t? 
relativos ao anuo de ISOG; ar,t 

N. 70. De 17 do mesmo mez, ao ~·ecrotario do Congresso de Santa Catharina enviand 
para ta~er parte da bibliotheca do Congresso daquelle Estado, os annaes do Con:•resso M?' 
nciro, relativos aos annos do 1803 á lt!D5 ; as mensagens do Presidente do Esta~lo de 18~i a ~896. e uma collecção de synopses dos trabalh~~ desta camal'a, o communicando quo s 
ue_1xa do remottcr os annues do ltl!Jl c 1892 por Jn se acharem cxgotudail as edições resp ~ 
cttvas; o 

N. 71. De 17 do mesmo mez, ao presidente tia camara municipal da Barrarrem .
1

rr 
decendo a remessa da col!Gcção de !ois da respectiva municipalidade e onvi\~do '0~ .,ra-
uaes desta camam do 18ll3 ú 1895, deixando de rcmottor os do l8Dl o '189.2 por'J·.; s. 11 an-

tt j ' j' - ' • ' "• u UVOl' .exgo Uf o as re;peet!vas. ot Içoes, o os de l8!JG, por não se ~>ohar·cm impros~os; 
~·. 72. Do 2 do .Janon·o d.e 18.D7 ao agente .da ostac;ão da E F. Central om Ouro Pret 

roqursit~ndo _mr. :Qa~so de prun~mt classe do Ida e volta desta cidade á Capital Fede .?i 
para o Cidadao Allredo Furst, thrector desta Secr·otaria; 1 a 

N. 73. De 2~ do mesmo mez, ao secretario dn camara municipal do Abro Campo a _ 
cusn~do o recebimento d" todas as leis da(JUelle mnnicipio, o scientillcando-lhe ;1u 0 

Archtvo do Congresso e independente do Arcilivo Publico Mineiro· 0 0 

N. 74. Oc I.· do maio, a? cidadão Bclisario do Padua Mont1Ji;·o, agradecendo os so. · 
(,;OS prestados. a o~ta secretaria dando sempre prompta cxpedir.;üo aos telo"ramm·ls 1 Vl-J.he eram cnvwdos; o ' quo 

N: 75. I!e. 8. de fev?reiro, ao ~e.cretario da camara municipal do Ouro Preto, 0 d 
doml!-r~ J?UlllCiptos do Estado, whcitando uma relação dos distr10tos de quo so cotniJll os 
muntCipw. 0 o 

N. 7G. De 18 d~ mai~, a?s secretaries do diversas camaras municipaes, solicitando as 
relações dos respect1 vos tlistr10tos; ' 

N. 77. De 1.· de junho, ao stonographo Artltur Rozomburg, communicando-lbe 0 d' 
em quo se deve roa~isar a primeira sessão proparatoria da Camara dos Deputados· Ia 

N. 78. Do 4 de junho ao presidente e agente oxeoulivo municipal de Ouro 'Pret 
solicitando a necossaria limpeza em frente do edificio do Congoesso; 0 • 

. ~· 7D. Do 14 do mesmo Jne;,_, ao coronel command rnto gc~al da brigada policial ro-
qmsrtando '1 praças para o sorv1ço da camara o da ~ccretarm durante o pcriodo' da 
sessões; s 

. ~· 80. De 15 d? ~esmo mez, ao encarregado da c~taçã:o tolcgraphica do Estado ro-
qms.ttando .a transm1ssuo do telcgrammasaos si'S. deputa(los: Raul Penido, Pinto de Mo~u·a 
Carltndo Pmto, Severiano tlo ltezonde, Coelho de Moura o Alberto Furtado: ' 

N. 81. Do 1~ ~o mesmo moz, ao encarregado da. estação tolerrraphica do Esta![O em 
Ouro P!·o.to, requiSitando a transmissão do um tolegramma ús rodacções d'<<O Paiz óàzet· 
de NotiCias, Jornal ([o Commercio o Republica>>. ' <t 

N. 8:~. Da mesma data, ao encarregado da ~staç'io telo"raphic•t do Estado em o I )roto re · ·t l · t · · - d ' · o - '· uro . , qms1 anf o a. ransmissao o um teJcrrrHmma a redacçao d'A Capital» n 11 Hortzonte; "' em e o 
N. 83. De 22 do mes:no .mez, ao Presidente da Relnção, communicando a eleiç'" d 

membros pam u commtssao Julgadora nos c0ncur·~os de mngistmdo~; ,w os 
N. 84. Da 11 esma data, no dr. Cmnillo Maria do Ilr·itto, communicantlo-lho qu . 

mura o clogou supplonte do oxnminador nos concm·~os do magistrados· e '1 ca-
N. H5. Da mesn~a data, ao ([J•, Francisco Luiz da Veiga, commnnic'antlo-llio qu 

mura o elegeu para Jazer parto da commissi.io julgadora nos concursos de liHl.cristr· da. ea.-
N. SG. Da m sma data, ao Deputado Eduardo Augusto Pimentel Barbas'; '1 J.~, 1 . 

em nome da cam.ara, para, em corumissão com os srs. c0ronol ltodolpho Al;rot;c rn~t· 
Augusto Cl?montin.o tla Silva, representai-a na commissão cívica om, homona"em .1 ° M r. 
rechal FJor1ano l'oaoto; "' 'o a-

i 
' 
I 

I 

r 
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N. 87. Da mesma data, ao coronel Rodolpho Abreu, pedindo, em nome da Ca.-
marn., para, em ~onnniRsilo r!om m: Rrs. Depntarlos: dr. Edunr<lo Augusto Pimentol Tlarhosa 
e Augusto Clcmcntiuo da Si! v a, r·cprcscnt.a l·a nu commemorn.ção c i vica, em homenagem ao 
Marechal Floriano I'oixotr>; 

N. 88. D<t mesma data, ao dr. Augusto Clemontino da Silva, solicitando, em nome da 
camar·a., para, om commissão com os srs. Deputados Eduardo A?~usto Pimentel Barbosa e 
coronel ltodolpllo Abreu, representai-a na commomOI'açüo ctvica om lwmouagcm ao 
Mareehnl Floriano Peixoto; . 

N. 8D. Do 8 do jttlho, no Deputado Pedro Celestino Rotlrigues Chaves, commumcnndo 
quo ll camaru couecdou-llw um UICZ de licença com subsidio; 

N. PO. Do a do mesmí> mez, no f:ecrctario da Camara dos Deputados ao Congres_so F~
deral, enviando copia authentica de uma indicaçlto no sentido de ser alterada a d1spost· 
çao do art. 18D do deoi'eto do 2 de maio do 1890; 

N. 01. Do la do mesmo mez, ao sr. Deputado Simoã.o Stylita Cardoso, dando pezé!.mos 
pelo passamento de seu irmão; . . ,... , ,, 

N. 02. Do 2:l do corrente moz, no presidente da camar·a mn.ruCipal f~o. S. Jo,w ti El-H.ey, 
requisitando copia authentica das netas das Rossõos da asscmbloa municipal. par:t que o 
Cong1•esso possa resolver sobro uma reclamação do municipes da respcctrva comarca, 
contra actos da mesma camara o conselho d•strictal ; . . . 

N. \Xl. De :3! do mesmo mez, ao director do Archivo Publico MtnOJ:o, r.emcttondo u.m 
volume da synopsc dos tr·abulhos fia Camara, relativos á 2." sessrro oedmana da 2." legrs-
Iatura do Cong1·esso Illinoiro : 

N. \Jc1. Do 2 de agosto, ao encarregado da estação tolegrapltica em Ouro Preto, re-
quisitando a transmissão de tolegramma aos srs. deputados : Silva Fort'ls, lUbeiro de 
Oliveira., Thnophilo Marques, Alhor-to Furtado o Desiderio do Mol'o ; 

N. V5. De 4 do !llO$lllO lll<JZ, ao encarregado da ostaçilo telogntpltica em Onr·o Preto, 
requisitando a tr·<~nsmi~síl.o do um telegramma ao Sl'. <leputad~ lgua~io. Murta i .. 

N. \JG. De l:l do mesmo n1ez, ao director do Ar·chivo Publtco Ilhnon·o, sollcrtando a 
remoss<t do parecer n. 89, da Camara, de IH05 ; 

N. 01. Da mesma data, ao director do Archivo Publico 1\linoiro, devolvendo o pare-
cer 11 • 8\J acompanluvlo dos documentos quo lho serviram do baso; .. 

N. as: Do 25 do mesmo mez ao juiz do dir·eito da comarca tio Ouro Preto, sohcrtnndo 
dispensa dos trabalhos do jury para os cidadãos .Josê .Jacintlto Fagundes e Fnwcisco 
José rle Araujo, po1-tciro e continuo dc~b n:partiçlto ; 

N. 0\J. De 213 do mesmo mez, ao COI'OtlOL comnutndanto da I3r'igada Policial, commu-
nicando quo o sold;tdo Bonodieto ,Jose do Oliva deixou do comparecer a esta sect•etaria, 
c solicitando a substituiçrro do mesmo ; 

N. 100 .. De 1·. do setembro ao oncaraegado da estac;rro tolegmpltica em Ouro Prot:?, 
requisitando a transmissão do um telegr·amma ao sr. deputado federal, coronel Joao 
Luiz· N. 101. Do 2 do mesmo mez, ao encarregado da estação tclcg!'apllic!l- em Ouro Preto, 
requisitando a tJ•ansmissão do tclegl'ammas aos srs. deputados - Scveriano de Rezende e 
coronel Agostinho Pereira ; :> 

N. 102. De 4 do mesmo moz, ao agente da estação da E. F. Cent:al em Our~ I !'~to, 
requisitando um pa~so de ida o volta, om J.a classe, des~a c'tação a General Carnetl'O, 
para o ompl'egado desta secretaria, Josó Pedro da Fonseca !larreto ; , , 

N. IO:.l. De G do mesmo mez ao agente da estação da I<..strada de Ferro_ Ce_ntral em 
Ouro Preto, requisitando um pass~ de ida o volta, om J.a classe, d?ssa ostaça.o a Goi,lüral 
Carneiro para cada um dos segumtos empregados desta secretaria : .Joaquim Ildolonso 
Pinto Co~lho, Jose Jacintho Fagundos, Francisco Jose de Araujo o Quintiliano Teixeira de 
Oliveira ; . . . 

N. HH. D,t mesma data, ao agente da estação de Genora.l Carmorro, requtsitando um 
passo do ida o volta, em pl'imeira classe, d':~quella es.tação p~tm Bol.lo Horizonte, a .cada 
um <los sorruintes empregado~ desta socretarta : Joaquim lldolonso Pmto Coelho, Jose Ja-
eintlto Fagundos, Fmncbco Josê de Araujo o Quintiliano Teixeira do Oliveira ; 

N. 105. De 11 do mesmo moz, no agente da e$tllçito d;t F. F. Contml em Ouro Preto, 
requisitando um passo, em J.a classe, de ida o volta dessa o:-taçüo ú. General Cm·notro 
para Alfredo Furst, empregado desta secretaria L , . . . 

N. lOG. Dtt mesma data, ao agente da ostaçao de General CarneH'O, rcqutsitando um 
passo do idtt o volta, em primeira c~as~o datjuella estação á Bollo Horizonte, para Alfre-
do Fl!l'st, empregndo desta secretaria; . 

N. 107. Do 17 do mesmo rnez, ao agente tia estaçrro da E. I•'. Centl'a.l do Brazrl em Ou-
ro Preto, r•oquisitando um passo om J.o. clas.so de~sa ostaçlto ao Cr·uzeiro para o empre~~
do dcst:t ~ecrotaria, Francisco Josê do At·auJo, o, bom asslllt, o despacho da rospectna 
bagn,ge~n ; 

S, C, -c! 
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N. 108. Da mesma data, ao ngente da E. F. Central do Brnzil em Ouro Preto, requi-
sitan:lo um passe em J.a classe de ida o volta entro ns estações do Oul'o Preto o General 
Carnoü·o, para o empregado desta repartição, João Baptista do Ft•oitas ; 

N. 109. Da mesma dat:•, ao agente da estação de General Carneiro, requisitando um 
passo de ida o voltn, em J.a clas~e, entro aquella estaçllo o a do Minas, para o cmpt·ega-
lio desta secretaria, Jorro Baptisttt do Freitas ; · 

N. 110. De :~o do mesmo mez, ao coronel commanrlante geral da lll'igada Policial 
fazendo apt•csentar as praças que cslivor.un no serviço da Camara dut•ante as se:>~ 
sões. 

Foram recebidos pela Camara dos Deputados no corrente .anno : 

OFFICIOS 

N. I. Do 14 do junho, communicando quo pnra instnllação do Congresso, a 15, ainda 
niío ha, em Ouro Preto, numero legal de senadores ; 

N. 2. Do 15 do mesmo moz, communicando quo ainda não !ta numero legal do sena-
dores para se realizar a installação do Congresso ; 

N. 3. De IG do mesmo mez, communicantlo não lmvct• ainda numero legal do senado-
res para a installação do Congresso ; 

N. 4. De 17 do mesmo mez, communicando já haver numero legal do congressistas 
presentes, o designando o dia 18 p:u·a ter lognr a installação do Congresso; 

N. 5. De ]\) do mesmo mez, communicando a eleição lia mesa respectiva, o a da com. 
missão julgadora nos concursos do mngistr·ndos ; 

N. o. De :Jo do mesmo mez, communicallllo a rejeição da proposição n. :l7, da Cmnaru 
do 1894, autorisando o governo a conceder privilegio para construcção do uma E. F. que' 
partindo da Central, vá à Santa Ilarbarn, passando pot• Caethó ; ' 

N. 7. De J.o do julho, communicando a rejciç1lo da prol!osição n. 90, da Cam:.u'J, do 
l89fl, sobro creação de charqueadas no Estado ; 

N. 8. Do 5 do mesmo mez, communicando cjue o Senndo approvou um requerimento 
convidando a mesa da Camara a nomoat• uma commissão mixta para elaborar o pt·ojeeto 
do peculio legal dos funccionarios puhlicos ; . · 

N. D. De 7 do mesmo mcz, c:ommunieando quo subiu à sancção ::;ob n. 101 a provosi-
ção 11. 84, do Senado, sobro letras hypothecarias para auxilio á lavoura do Estado, visto 
ter o Sonado se conformado com as emendas oJferccidas pela Camara · 

. N. 10. Da m~sma data, communicando quo foi adiadn, por tempo indotorminatlo, a 
dtscussílo dos pro.Jectos da Camara, ns. 42, elo l8D5 o •15, do l8D6 sobro croação do cadei-
ras de instrucção primaria em diversas localidades · ' . 

. N. 11. Do 8 do mesmo moz, communicando a n3meação dos membros da comm!ssão 
mtxta que tom do elahorar o projecto do peculio legal dos funccionarios pulJlicos, o ac-
cusanclo a recepção do ollicio da Camara no mesmo sentido· 

N. 12. llc. :26 do mesmo moz, communicamlo a rejeição ~lo projecto n. 107, da Camara, 
do l8D7, a~ltortsandc, o governo a J'azer as primeiras nomeações para as escolas normaes 
de Januarm e Cataguazcs, independente do concurso· 

N: lil .. Da mesma data., communicando a rejoic;ã~ do projoeto n. lOG, da Camara, do 
1807, mclumdo o servente do Archivo Publico i\lineiro llf) quadro dos I·cspectivos empre-
gados; 

. N. 14. Do 4 de agosto, romettendo a proposição n. 87, do Sena·!o, sobro alterações da 
l01 n. 17, do 20 d~ !_lOVembro do 1801, o communicando rJue, não t.cnd'> soll'rido alteração 
al12uma a propos1çao n. 100, da Camarü, sobro 1lxação da força public<t, subiu olln. ú san-
cçao sob n. I O~! : 

N. lii. Da mesma .data, dovolvondo, acompanhado do emendas oll'e1'e0idas o approva-
dns pelo ~enado, o prq)ccto n. 28, da Camnra, do 1805, sobro modilicaçõo':l nas leis ns. ,11 
o 77, do mstrucção publica; 

N. lG. Do 12 do mesmo moz, devolvendo acomnanhad:t de uma cmond~ oO'ercci1h 0 
approvada pelo Senado, <~ proposiçllo n. lll, 'da cairrara, do 1807, declarando nullos di~er
sos neto~ da camara muntcrpa~ de ll:~cpondy, o communicarido a r·qjoição do projcoto 11 • 
110, da Camara, sob:e coucess~w de licença ao oscrivllo do orphãos de Dores da lndayá 0 ao lento do geometria o do trrgonometria do Externato do Gymnasio Mineiro ; 
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N. 17. Do 18 do mesmo mez, communicando quo o prajecto n. 106, da Camara, do 
1897 autorisando o governo a concodet· licença. ao ofllcia.l das rendas do Estado, Veris-
simd Antonio da ~ilveim, nílo tendo sollHdo alterac;ilo alguma, subiu à sa.ncçílo sob n. 
103; . l .1 fi' 'd N. 18. De I 9 do mesmo mez, romet.tcndo, acompanhauo 1 o uma ct~lenua o o r~ c r a o 
approvada pelo Senado, o projecto n. 108, da Camara, de 1807, soln·e ltcenças a dtversos 
fuuccionarios publicos ; 

N. 10. De 21 do mesmo mez, commuuicando a rejeição do projecto n. ll,J, da Camara, 
de 1807, que restabelece o cargo do procurador tiscal; . , ~ 

N. 20. Da, mesma data, clevolvondo novamente o proJecto n. '2i:l, da Camarn;, de l89o, 
aeompnnltado das emendas oJToreeidas pelo Senado e rejeitadas pela Camaea, vtsto ter o 
~enado con1irmado unanimemente a approvaçiio de todas ellas ; . 

N. 21. Do 25 do mesmo mez, romettendo a proposição de lei n. 88, do. Sonado, autort· 
sando o governo do Estado a gar.antir jUl'os aos ompr~stimos que contralm·em as camaras 
municipaes de Santa Luzia do Rw das Velhas e Car·atmga; 

N. 2:!. De 20 do mesmo mez, rcmettendo a proposição de lei n. 80, do Senado, crean-
do o monto-pio dos 1'unccionarios publicos; . 

N. 23. DJ 27 do mesmo mez, communicando a rqjeiçilo do pro.Jecto n. 117, da ~~mara, 
de 1897 lixando os vencimentos do atlminis tratlor da cadoa do Ouro Preto, o parttctpand.o 
que, níl~ tondo sotl'riclo altemçã.o alguma .a pt•opo~içiio n .. 113, da_ Camara, concedendo lt-
cenc;a ao tloseml>argador Amador Alves da Stlva, subm o lia a sancç1~0 sob n. 104 ; 

N. 24. De 28 do mesmo moz, remettendo novamente a propostção n. 108, da camara, 
de 1897 sobro concessílo do licença a diversos funccionnrios publicos, acompanhada de uma 
emenda' ofl'erecida pelo senado, por ter o mesmo mnntido a npprovação relativamente ao 
oJ!icial do registro do llypothecas lia comarca do Juiz de Fora, cidadílo Manoel Francisco 
do Assis; 

N. 25. De 31 do mesmo mez, devolvendo a proposição n. 112, da camara, orçando a 
receita 0 fixando a despesa do Estado para o oxercicio de 1898, acompanhada dos do-
cumentos e emendas otl'erecidas o approvadas pelo senado ; 

N 26. De 1 de setembro, communicando a rejeição do projecto n. 118, da camara, 
concedendo licença ao escrh·ão da comarca de Piumhy, Fmncisco Alves do Couto ; 

N. 27. !lo 3 do mesmo moz, remcttendo a proposição n. 90, do senado, autorisando o 
"Overuo do Estado a mandat' constnlir, na nova Capital, casas pam diversos funccíonarios n • . publtcos ; 

~. 28. De 4 do mesmo méz, romettendo a proposição de lei n. 91, autorisando o go-
verno a conceder licença a d. Guilhormina Rosa Tl.ll'l'es, inspec.tora de alumnas da Escola 
Normal de Juiz de Fora, o communicando quo a pt'oposição n. 120, da camarn., elevando 
n verba consignada no orçamento do Estado para o Asylo S. Francisco, om S. João d'El-
Rcy, não tendo sofl'rido modi1icação alguma, suhiu á sancção soh n. 105; 

N. 20. Da mesma. data, communieando a rojoiçfio do proj~ct.o n .. 21G, :·da c~ma.ra, 
autorisando o ~ovCI"no a contractar a ot•ganisação do um dtccwnarw g0ographtC'O do 
Estado; 

N. 30. De 13 do mesmo mcz, devolvendo a pi'Oposição n. 115, da camara, acompa~hada 
de emendas otrerecidas o approvadas pelo senado, sohre conccss~o de lote~ a funccwna. 
rios publicas nomeados dopeis do doer. n. 803 ; enviando a proposrçlio de lct n. 02, do se-
nado relevando o c •llector do Juiz do Fora do paga monto da quantia roubada do cofre 
estadual a sou c·1rgo o communicando quo subiram it sancção sob ns. 106, 107 e 108, as 
proposições do leis ns. l ~3, 119 e 12~, da camara, a primeira creundo a conun·ca de Bello 
Horisonto; a segunda relevando o collectot• do 1\Ianhuas~ú, Frederico Antonio Dolabella, 
do pa"amento da quantia roubada do coft•e estadual a seu cargo, o a teri!cira reduzindo 
0 pra~o para a rcl'ot•nut dos olliciaes o praças da Brigada Policial do Estado ; 

N. 31. Do 14 do mesmo mcz, communicando quo, não tendo soJl'l'ido alteração algum?, 
subimm á sancção sob ns. 109 e I !0 a.s proposiçlí?s de lei ns. 116 o 12~, .da camara, a prt-
meit'<t supprimindo os conselhos lhstrwtaos das seJos das camaras munrc1pacs, o a segunda 
prolongatHlo o anno lcctivo das Escolas. Normnes; e enviando a pl'Oposiçüo do loi n. 03, d..o 
senado, prohibindo aos praticos funccwnarem como agrimensores nos pt·oeossos de dt-
visllo e demarcação do terras ; 

N. 32. Do 15 do mesmo mez, commt~nicanLlo '[Ue as proposições ns. 128, 130 e 1.32, .da 
camara, não tendo soJl'l'ido altoração,.sub1ram á sancção ~ob ns. 111, 112 o 113; a pwn01ra 
sobre prorogaçfio de prazo à Companhia «~. p'. Oco te do Minas», para ~ntreg~r no traf~go o 
ramal do Pitanguy; a segunda con?odendo l1cença ao amanuense da DtrectorJa d~ Hygteno, 
Xcnophonte Honault, c a terceira mnovando o contracto d:t E. F. Oeste do l\llllas colo-
bt•ado om 24 de abril de 1890. 
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Envianuo a mensao-em lia Pres'd ·. b t: · 
Idem, informado, o" requerimo~tgn3~a,l ~~~ ~e Ia or9a eubltca do E~tado, para 1898 . 

tlindo licença.; . • 1 gnacw argas, professor do Cunha, 'pe-
Idem, copm da decisão proi'orid·t pelo T 'l 1 1 1 -

para o suu.lm.ario de culpa o julgt>~ento d:Ic:~~~ ~(;1 sl;3i~~~o.' sobre competencia do Cõro 
lllem, mtormado, o requerimento lo d l\1 · E r' · ç, ' 

dado du Bomtlln, pedindo licença ; t • arm • u alta da Conceição, professora da ci-

teci~e~:~~ ~~~~:P;~::~~~çJ~0 ~~~~~~~~~~r;~ody~~;f~~~a.l de Forros, pedindo auxilio para 0 abas-
~~em, copta au.thentica do diversas lei~ requisltadas por esta cam·1ra . 
• em, o requerrmento do major Jo'Io IO'nac·o d c t s t ' ·' tempo par:a sua reforma ; ' "' 1 a os a an os, pedmdo contagem de 

Idem mformado o pedido desta '· r· · poldina d S. Josó u'Àleru Parahyba. camara soure rmrtes entro os municípios !lo Leo-
pedi~~deomii~e~~~~erimento do amaduonse da Diroctoria do llygieno, Xenophonto Renault 

Idem documentad·t a in~ · · ,,.. t ' sobre di visas entre os-~ 'm . .0~ m,tçao pres a~! a pela camara municipal de Loopoldin" 
. ::s UIIIc 1piO o o do S. Jose d' Alem Parahyha; .... , 

ell'oo~~:~~n~o a mensagem t.l~_!residencia do Estado, pedindo credito para as dos , 
Rio do Jan~i~~ ~~~1 o c?t~ms.~<,~o e.ncarreg:ada do comhiiHII' com o governo do Est~t~i~'l.sda 

mo. H> vzven(lt quo sirva de base Jl'tr·t •t co'·r·an•"t do 1'u1 t 0 
e para outros actos a !11 · · t t· · · ' ' ' u "' pos o de c· ,.. 
l ·t· · 't llllls ra I VOs ou )Udiciarios CJUO se tenh·tm de pr"tt' , ate 1 1gwsas ; · , · ' ' " c,tr nas zonas 

Declarando estar o governo sei t d· d 
.Junior· para servir tle secretario des~n o. a.n?m.?a~~o o sr:. deputado dr. Sabino Barroso 
seguinte a c,un.tr,t uuranto o mtorvallo desta Jl"ra a _ ' · ~ sossao 

no Sccr·ctario elas l<'inauças 

/ Cari~.,O~~Wc~~;i~~~~r;eag~·dg 1r~~~~~iimento do I.o otncial da respectiva Secretaria, Antonio 
IdCI.U, o do chefe da flscnlisaçiTo das rendas do Estado .Jose B do Paula A · 

do g{ftJ!Jcação addiccionai, por contar mais de ao ~nno~ do. ser~iço . ' roeu·a, pediu-
da r~c~%aao~~~~~!~~~od~Jt~~~~~eanr~{al~rf8 ~stauo, acompanhada da p~·oposta do orr;amonto 

Idem a mensa"em da n . 'd ' · . sob sua responsab'''ilidad~ a\es.ma prest edi_J.cta, pedmdo approvação de sou neto pelo qu I 
prensn, O !li c i. l : , JrJo um cro lto suppiomontar, de~ tina do ao cu:,;t'oio d· Ia , 

"' ' , <t lU-Idem a mensagem da m. . 1 . . . 
do omprostimo contrahido es~a preslt encta, J?C~hndo crodtto para pagamento do . , 
Estado ; pe a camara. mumc1pal de Cataguazes, com garantdu1J~ 

Enviando o requerimento do fi, 1 1 do casa em BeiJo Ilorisonte : Isca am JU!ante, \Valter Heihulth, pedindo constrncção 
Idem, informado, o requerimento do J ; J ·t" , 

da ~3sma Secrotari~,. o da do Torras, pedÍr~d~ nuu;r~~~to dâ~ v~~~~~~~o~t~~~ros, empregados 
om, com os piOJectos de ns 94'J 0 'JI'J ·.r ' _por os ta Camara i . . N N N > , as m armações, sobre os mesmos, pedidas 

) 
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Idem, a mensagem da presidoncia !lo Estado pedindo credito supplementar para pa-
gamento de d.espesas com as obras da Alfandoga do Juiz de Fóra ; . . . 

Idem, informado, o requerimento da companhia E. F. Oeste de Minas, pedindo proro-
gar;ão de praso para entregar ao frafego o ramal ferreo de Pitanguy ; 

Itlem, a mensagem tla presidencia do Estado, petlindo decretação do credito necessa-
rio para conclusão das obras do trecho da E. F. Bahia e Minas ú cidade de Theopbilo 
Ottoni ; 

Idem, o requerimento da companhia E. F. Oeste de Minas, pedindo para incluir-se no 
seu capital garantido a importanoia despendida com a construcção do trecho compre-
hendido entre a estação de S. Francisco e a Barra do Paraopoba; 

IJo t!r. Francisco Antonio tle Salles, communicant!o haver assumido interinamente~ 
para o que l'àra nomeado, o cargo de Secretario tl' Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas; 

Do Secretario d'Agricultura, enviando 48 exemplares do relatorio apresentado polo 
Iuspcctor Geral do ensino agrícola do Estado, para serem disbribuidos aos srs. De-
putados. 

Dos s1.•s. J)cputaclo"" 

Padre Snturnino Dantas Barbosa, communicando não ter podido comparecer às sessões 
por doente ; 

Dr. Raul Penido, communicando tor faltado ás sessões por motivo de incomrnodos em 
pessoa da sua família i 

Dr. lJelphim Mor·eira da Costa Ribeiro, communicando sua falta ás sessões, devida ao 
desastre de que roi victima na estrada de ferro ; 

Dr. Carlos Ferr·eira Tinóco, communicando não poder comparecer á algumas ses,:;õcs 
por motivo de molestia ; 

Dr. Francisco Augusto Pinto llo 1\lonra, communicando quo, por motivo de mole~tia 
em sua pessoa o a. consolho medico, deixa do tomar parte nos trabalhos da. Camara JlOl" 
alguns dias ; 

Pedro Celestino H,odl'igues Cl11we::;, communicando que, por incommodo de saúde em 
sua pessoa o na de sua família, deixa de vir tomar parte nos trabelhos da Camara, depois 
de terminada a licença que obteve · · 

9oron?l Agosti!lho .Jose Pereira: communicando que, ten.lo de ausentar-se por moti-
vos ImperiOsos, dotxa de comparecer às sessões por alguns dias · 

Coronel lgnacio Carlos Moreira Mur·ta, communicando quo, p~r motivo de força maior, 
deixa de comparecer ás ultimas sessões i 

Dr. Juscelino Barbosa, 2. 0 secretario desta Camara, communicando que, tendo de 
trausJ'orir definitivamente sua rosidencia par·a o Norte d•> Estado, não porle licar encaiTC-
gado do expediente da mesma dumnto o mtervallo das sessões i _ 

Eduardo Augusto Pimentel Barbosa, agradecendo aos seus collegas do Congresso Mr-
neiro as Llo!Mencias e provas do consideração com quo sempre o distinguiram, e com-
municanúo que, tendo sido eleito Deputado Feueral pelo ! 1. 0 districto, tomou assento_, 
visto ter acceitado aquelle honroso mandato. 

])c c:umn•as rnnnicipacs 

Da de Barbacena, enviando documentos sobro divisas do sou município com o de 
Palmyra ; . 

Da do S. Domingos do Prata, congr·a~ulando-se com o Congresso pelos serviços por 
elle prestados á Patria ; 

Da de Barbacena, enviando documentos sobre divisas do districto de 1\lonto Alegre e. 
ministrando informações á respeito i 

Idem, do Mar d'Ilespanha, sobre a conveniencia de crear-se no Estado uma assisten-
cia de alienados ; 

Idem, do Baependy, enviando um memorial e documentos, referentes á legalidade dos 
actos da corporação quo representa; 

Idem, do vice-presidente da mesma, enviando documentos comprobatorios da legiti-
midade do exercício da respectiva camara i 
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Ide~1, de Poços de Caldas, enviando uma reclamação de contribuintes respectivos, 

co:·. tra Imp,::>stos d~cretados pela mesma camara ; 
. Da_de Santa Rita de Cassia pedindo a creação de uma 2." cadeira primaria na resp ctiVa cidade ; ' e-

• ~Do v1i1c:-presi~e:lte da do S. João d'El-Roy, transmittindo uma reclamação apt'osentada 
a a, sem J c:t municipal respectiva, contra actos da mo~ ma camara ; 

Da .de S. J_o~o ~'El-Rey, enviando numeros do Resistente, contendo resoluções da 
respectiva mumc1palL.dade requisitadas por esta camara ; 

l~o a~entc exccutn·? ~a do Car1~10 da Bagagem, pr<:>tes~ando contJ·a a reclamação feita 
pela camara d_o PatrocinJo, sobre mvnsão de seu tcrrJtono ; 

Do de ltahtra do ..\latto Dentro, pedindo diminuição ou supprossão do imposto do ouro 
exportado; 

Idem, do Cacthe, fazendo illentico pedido; 
Idem, do Santa Barbara, fazendo igual pedido ; 

.- Idem, do Gt•ão Mogol, pedindo a d~cre.tação do uma verba especial para a construc-
çao de duas pontes no respectivo mumc1p1o; 

Idem do Sttlinas, pedindo o prolongamento da E. F. Bahia e 1\Iinas ate úquclla cidade . 
Idem, do Rio Novo, reclamando contra a simultaneidade de cortas attribuiçõos do~ 

comelhos districtaes o do camaras municipaes; 
Idem, do S. João Baptista, pedindo roctitlcaçüo do divisas entre esse munieipio 0 0 do Peçan h a ; 
Da do Piranga, pedindo crea<;ão de uma cadeira primaria em S. Sebastião, suhurhio 

da mesma cidudo ; 
Da do Marianna, pedil~d.o revoga~ão da lei que elevou o imposto do ouro ; 

. D.t de Ouro Preto1 solw.Lt~ndo a remessa das actas da elei<,:ão de 30 de dezembro ul-
ttmo, para serem enviadas a JUnta apuradora. 

De conselhos clisü.·idaes 

Do de Itabira do Campo, reclamando contra o prejuízo quo lhe dá a camara munici-
pal do sou município ; · 

ld.om idem, reclaman~o contrn a dolibcraçfío da camara municipal do Ouro Preto r _ 
cusando ceder parto do m.posto de consumo arrecadado naquello districto · ' 0 

. Do _de Santa Rita do Cassia, pedindo a oroução do uma 2." cadeir·a prim~ria na respe-
-ctiva ctdado ; 
. Do do Abbadia dos pourados, enviando um protesto contra o accordam da Rolaç'to 
. Julgando o con!licto do )Ul'isdicção entro os juizes do direito do Patrocínio e tio Carn\o 
da Bagagem ; 

D? do Onçn, pedindo a croação do uma cadoim primaria, mixta, no Jogar denominado 
Capoeira Grande, do mesmo districto ; 
. Do de S. Gonçalo do Pará, pedindo creação do cadeira primaria nos povoados de 

Ripas o Quiloir,bo ; 
. D~ ~o Morro de Gaspar Soares, pedindo auxilio para construcção do umn ponto sobro 

~ X:tbe!I'a~ dos Porcos, na estrada que liga este districto ao do S. Domingos do Rio do 
oixe o a zona da matta do Peçanlw. 

D~ conselho escolar 

Do do Barbacena, sobro conversão em mixta da cadeira primaria da eolonia « Hodri·-
go Silva» do districto daquella cidad~. ' 

Ue hiSJtCCtCH"CS escolares 

. Do do San~o Antonio do_ Rio Abaixo, informando contra a medida pedida relativamen-
te. a suppressao ou co~vcrsao da cadeira do inst!'ucção primaria do rospoetiv'o districto 
d' ~!o de Ta!Joc.a, enviando uma, relação do m'lninos existentes uo « ltiacho do Barr~ » 
~stuc~o de. Curunatahy, com o ILm de crcar-sc no mesmo lorrur uma cadeil'a de instl' ' 

çao prunarta. ' " ' uc-
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Do de S. Caetano do Clwpot?, onvi~ndo um_a re})rese_ntação dos respectivos habitantes, 
pedindo a creação de um!l ct~demt do mstrucçao prnnana no Jogat· tlenominudo « RilJOirão 
tios Farins », do mesmo dtstL·Icto. 

Do da cidade do Peçanha, declarando som ell'eito o podido quJ fez r ela ti v o à tram-
J'ol'oncia de cadeira primaria daq uella cidade. 

Do da mesma cidade, pedindo a creação do uma cadoil'a primaria no povoado « Mara-
nhão », daquolle município. 

nc clivci•sos 

Do .Josô Joaquim Bornartles, expondo a illegalidade do aclo da camnra municipal do 
Daepondy que o privou da presidoncia da mesma. 

Do promotor publico da .Januariu, pedindo licença para processar o sr. doputauo Ca-
m illo Pn1 tes. 

Do Antonio da Silva Couto o outros, do Club da Lovoura do Mar de Ilespnnhu, pedin-
do proviJcncia :10 sentido do attenuar a crise por quo att·avcssa a lavoUL'c\ naquolla 
zona. 

Do 1·. sccretal'io do Congresso do Estauo tio Santa Catllarina, Josó Arthur Boitcux, so-
licitando os annaes do Congresso de 18\Jl a 18\JG o mais tl'abalhos impressos ; 

Do directot· do Lycou de Artes o Ollicios do Ouro Preto, Miguel Antonio 'frcgcllas, con-
vidando a dit·ectoria o os empregado'! desta secretm·ia pat'a assistirem á inaugur<.lçfí.o tlo 
novo cdi1icio constl'uido á rua do Tiradentes : 

Do dil•cctor da secretaria do Senado do Estudo do I'ornambuco, Jose Antonio de Al-
meida cunha, remottendo dous exemplares dos annaes dos tL·abalhos ortlinarios o cxtra-
ordinarios claquo!Ja corporação. do l89G ; 

Do 1·. secretario d>t Camara dos Deputados do K>tatlo da Da h ia, Hnmir·o Olympi() 
Pinto de Azevedo, communicando a eloiç:1o da rospecti nt mesa ; 

Do D. Silvot·io, Dispo eleito de Murianna,communieanLlo quo pretende tomar posso do 
bispado a \J de m:lio elo l8D7, e a IG do mesmo mcz J'azcr a cutrnt.la solcmne un. Cathcdral: 

Do escriYão da Camat•a Ecclesiastica [!O bi:>paclo tle 1\lari:lnEa, :\lomonlwr Concgo .Julio 
Bica lho, cnvi<tndo dons o !li cios para serem entregues, um ao pt·osillonto da Camara o ou-
tro ao do Senado ; 

Do Vigario Gorai, Monsenhor .Jose de Souz:1 Telles Guimarães, communicanc.lo que foi 
nomeado c cntt-ou em exet•cieio do cargo do vigario geral da diocese de l\Iarianna; . 

Do padl'e Domingos Alhancllo, convidando a Camara para assistir ao Certamen musi·· 
co-Iittcr:t!'io, o!l'orocido em homenagem ao Congresso Mineiro, no dia do auniversario da 
inaugUl'nção do collogio de d. João Bosco ; , 

Dos sr~. pnclre Marcos Penna, Fclippe do Mello, .Josó Alvos llc Souza Cunh.a, .cm:Jos A_n-
gusto Ribeiro Campos o .João Pinto do Souza, convidando a Camara para aS:listn·. as nns-
sas, quo mandam celebrar, por alma do marechal Floriano Peixoto, no dia :30 do JUnho do 
181)7 . 

D~ Jloraeio Guimarries, pedindo para distribuir-se aos srs. deput:Jdos os l'olhct.os que 
envia junto ao ollicio ; 

Do pt•ovedol' da Santa Casa do .Mi.sericovr.lia l!c Ouro Preto, ~rancisco do !>:.mla Bat·bo-
sa, convillando a Camara par~ ass1sttr aos testejos. que aquella Irmandade vai eclebrar em 
louvor do Santa Annn, padroen·a dacllwllo ostabelocnnonto ; 

De Carlos l\lacedo, o1Iicial da secretaria da camara mnnicipal da vrlla de S. Ma.nocl, 
pedindo informa<;ões sobro nm o1Iicio daquella municipalidade, onviado a esta. socrotaria, 
acompanhado de documentos!..pat'a ser presente ao Congresso, si foi tomado em conside-
ração pot• este o qual a soluçao a resp01to ; 

Do steno"L'ttplw, Arthur Rozemlmrg, contractnnt.e do apnnhamonto dos trabalhos da 
Gamarn decl~rando, em viL·tudo do um requerimento do st·. deputado Camillo l'rates, quo 
nas not:1s taciiY"'l'nplJicas fornecidas ao mesmo sr. não consta o protesto do sr·. conego 
l\Ianocl Al\·cs, p~r não tel·o ouvido, visto na occasião terem haviuo diversos outros apar-
tes lJUO for·am tomados o publicados ; 

De Emygdio Quites, presidente do conselho districtal tle Itahira do Campo, solicitando 
informações sobre uma I'OC!amação em quo o roJ'oritlo conselho pediu u .11 teqn·ctaçüo do 
art. 58 da lei n. 2, visto estar em desaccórdo com a respeetiva camara ; 

Do dircctor da Imprensa Ollicial, communicando que está prompta u oncommeuda con-
stante do ollicio n. IH,! do 2\J ele janeiro o pedindo providencias para ser a mesma trans-
portada para e~ta secretaria ; 
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Do mesr!10, participando quo a encommen<l:t, con~tante do otncio n. G~, de 1 t 1 
zemhro, esta prompta, o pedmdo provid.encias no sentid.o do ser a mesma tra;lsp~ ~t·ddo·
p!ll."a esta secrotarm; t •t .t 

Do director do Arcbivo Publico Mineiro, enviando o parecer n. 8\J da Camara do 18\:r 
com os ~ocumontos respectivos ; ' ' c o, 

J?o dtr.ector da In:prensa, communicando quo recebeu o otlicio da C;unara, e quo v · 
IH'OVIdenctar• no sentu.lo .da reclamação constantfl do mesmo ; ar 

Oo !nosmo, co~nmumcando quo t0m empr•egado os maiores osforc;os o solicitude em 
regular1sar o servtço a seu cargo, de modo a não haver onos typographicos quo · · 
o~ trabalhos ela Camam ; mas que o aecumulo ele serviço na occasiílo das sessõe. VJCIO~n 
prd~~ com. que ~ílo elles fei~os clã? causas muitas vo~o.s a pcquo_nas incorrecçõe~ 

0
0 a r.t-

mmtas vezes sao erros dev1dos :t mcorrecções dos or1gmaes ou a lettra pouco ~Iara qduc 
tnesmos · ' os 

Do dlrec.tor da seer:etaria do lntcr.iOJ', solicitando uma tabella ou rolac;ão dns d ,. , , 
.sas nec~ssarras ao custeiO da sccrert.arw d!t Camara dos Deputados no exercício ele lS•~'I,o

Llo.Juiz sec<:ional ele Minas Gorao~, l~üuardo El'nest•J •'a Gama Cer•quoira a"'l'acl ~ ; 
o cartão do ingresso permanente com quo a mes<t de:sta Camara (\ distinguiti Juiliilit~nodndo 
·d'esto modo a assistil• a suas sessões solemnes no caracter ollicial ; ' o-o 

Do secretario da commissílo constructora do novo hospital do misoricordia da cid d 
·de Pa~~os, agradecendo aos C<_Jngressistas <[UO votaram a favor do p!'ojecto quo consi"n~ ? 
o aux1ho <lo dez contos de re1s para a conclusão das obms do referido edilicio. b v.t 

TELEGRAMMAS 

.nc DcJndatlos 

Dr. Nunes P.nheiro, communicando chegar· a 15 tlc junho pal'a os tl'abalhos do c 
grosso; · ou-

Capitão Desidcrio de l\lollo, communicando chegar a lG do junho o achar se pro t 
para os trabalhos do Con.rrosso · mp o 

Camillo Pratos, sol>r: divers'os assumptos o communicando clte~rar á lG do junh 
Dr .. Raul Ponido, commuuicnnclo chognr a 16 de junho· b 

0 
i 

.Juho !lucno Brandão, communica.ndo quo ostó pt'ompto 'para os tl'abalhos o Con"rc 
Dr. Pmto de l\loura, communicando, quo, de viagem para tomar· parte nos trtrballso; 

do Congre~so, adoeceu em Barbacena, o que só pode rã seguir para o referido fim C[Ua Idos 
res tabelec1do; n o 

Dt•. ltnul l'eniJo, communicaudo quo mesmo doente chega a l7 de junho· 
Dr. Alber·to Furtado, communicando que comparecerá a () de agosto· ' 
Dr. I~rwminonJus Ottoni, communicando quo motivos imperiosOs i;npediram 0 • 

com~arecl~llerJto desde 21 de agost'J, aguardando somontu o primeiro vapor para 0 Rio sâu 
Janell'O ali~n de :-;egnir· viagem; o 
• _Dy. Lmz Gouzaga, communicando que, por incommoJo do saude em pessoa <le sur-

1armha, não lhe l'oi possível rog1·css~u·. « 

Do p~vo ela citlalle llo :.\Iontes Claro-s, prote~tan<lo onorgica e vohementomente contr" 
a. calumma :tssacarla contra o Deputado Camillo Pratos; " 

Do llr. Cxonçalvcs Ramos, congratulando se com esta camara pela victoria <1 
lcgaes em Canudos; ns l'orças 

. Do coro;wl [{odolpho Abreu, congratul<rndo se com o Congr·csso l\Iinciro pela victo-
na do oxel'Clto republicano contm os inimigos das instituição:-:; 

_ Da população de Grão l\logol indignada, protestando oner·gicamonte contra ·t · · • 
çao e:tvillt•Sa procedent~ tio Janunria em tolegl'<\!lllllas publicados na <<Gazeta do' ~n~.~~~~ht
contra o Deputado ~:~nullo !'rato~; ' o 1C1.tS» 
Cl _Da camara mumr.1~al do Contendas, mnnil'e8t:tndo-so solidaria com o povo de :\I t 

_atos co~tra o procedimento do promotor tle justiça da Januaria, rclativamcnto .; on os 
iJtdo de l10cnça para processar o Deputado Camillo Pratos. '
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REQUERIMENTOS 

De tleputatl.os 

Do sr. Pedro Celestino Rodrigues Chaves, pedindo licença para faltar ás sessões, por 
doente; . . . Do sr. Dr. Bonvonuto da Silveira Lobo, pe<lmdo pagamento do subsrdiO a que tem 
direito; . Dr. Epaminondas Esteves Ottoni, pedindo pagamento de subsidio. 

De tlivcrsos 

De Alberto Bressano Lopes e outros, pod.indo privilegio para a construcção da E. F. 
<le Tres Corações do Rio Verde a S. Gonçalo do Sapucahy; 

De Vorissimo Antonio da Silveira, pedindo licença; 
De d. Hoririqueta <le Souza Neves o outras ah~mna~ da E. Normal de Diamantina, pe-

din<lo a manutenção da mesma escola na respectiva ctdade; 
Do Jose Irrnacio dos Santos, professor do Externato do Gymnasio Mineiro, pedindo lote 

de terras e c~nstrucção <lo casa em Bello Horisonte; 
Do Sosthenos Cesar de Mello e outros, tabelliães de Ouro Preto, pedindo parn, sepa-

rar-se do ollicio que exercem o de escrivão do jury e execuções criminaes; . 
De Jose Flavio de Lima, escrivão de paz de Araguary, pe<lindo se-lhe fixe voncunen· 

tos, arrecadando-se as custas que vencer como ren<la <lo Estado; 
Do dr. João Julio Proença, professor <lo Gymnasio, pedindo licença; 
Do major Nicolau Antonio Tassara de Padua, director <la Colonia Correccional do 

«Bom Destinv», ped.indo para ser consid.orado em com missão, conservando-se-lho as rega-
lias <le ollicial d.a llriga<la policial do Estad.o; 

De João Antonio <lo Souza e outros, habitantes do districto de Crystaes do Campo 
Bello, ped.indo transferencia desse districto para o d.e Doros <la Boa Esperança; 

De d. Verginia dos Reis Chaves, professora do Itinga, pedindo licença; . 
De d. Marianna Ramos Soares professora substituta em Setubinha, de Tlleoplnlo Ot-

toni, pedindo pagamento a que sd julga com direito ; . 
De· Astrogildo Mineiro de Menezes, pedindo permissão para concl.un' o curso normal, 

de accordo com o regimen anterior á lei n. 41 sobre instrucção publica ; 
De Amaro Carlos Nogueira, prorossor aposentado, pedindo melhoria de sua aposenta-

doria. Do <lr. l\Ianool Simão do Souza Pinto, juiz de direito da Campanha, pedindo mais seis 
mozes do licença, alem dos que já obteve da presidencia do Estado; 

De Tiburcio Henrique Dias e outros, residentes no districto do Serro Novo, pedindo 
croação de cadeirn, primaria no referido logar; 

Do Domingos Luiz Barbosa o outros, do districto de Paula Lima, pedin<lo mudança do 
nome do mesmo districto para o de «Chapeo d'Uvas»; 

Do Jucundino Julio Santiago, pedindo augmento do vencimentos; 
Do Manoel Wbeiro da 1\lotta e outros engenheiros, propondo-se a fazer no Estado ser-

viço de medição o discriminação de torras devolutas, mediante favores especilicados ; 
De João AJTonso Diniz e outros, olliciaes do .Justiça <la comarca <lo Pomba, reclamando 

c?ntra a or<lem d.ada de restituição <lo custas, que receberam, om processos crimes, o pe-
dmdo providencias a respeito· 

De Antonio Mcnd.es Barreto, propon<lo-sc a contratar com o Estado a construcção do 
uma E. F. de bitola larga, entre a Nova Capital de Minas e a estação de Lafayete ; . . 

De Josó Agostinho Vieira e outros, habitantes do logar denominado Fazenda do .Ribe.I-
rão, do districto de Olhos d' Agua, reiterando pedido sobre creaçfio de cadeira prunar1a 
no mesmo rogar ; 
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De E. ~cluniut & 9omp ..• ind~stl'iaos em Juiz do Fóra, pedindo isenção de direitos para 
us respectivas materws pr1mas Importadas; 

De Fr~_,dori~o ~Anton_io Dolabella, colloctor de M?-nlmassú, pedindo 1·elevação de paga-
mento de • :080-1i0<.>8, retirados do cofre da collector1a a seu cargo, por occasifío da revolu-
ção havida naquella cidaue ; 

. De R. Joyeux, _electrista, peuindo privilegio para o estabelecimento do linhas telcpho-
mcas na nova capital; 

De Braulio Pinlleiro de Almeida o outros, residentes n'Agua Quente, do districto do 
Rio Pardo, pedindo a creação de duas cadeiras primarias no respectivo Jogar; 

De Joaquim Pereira da Silva, carcereiro do Diamantina, pedindo augmento do venci-
mentos; · 

De Cecilia Lopo Montalvão o outros, do Santo Antonio da Manga, pedindo a croação de 
uma repartição telephonica ou tolegraphica, nesse districto, communicando-so com outros 
pontos do Estado ; 

De Urbano Lopes Pontes, professor provisorio u'Agua Vermelha, pedindo serem reco 
nheciuos os exames por ollo prestados no Estado da Bahia, afim do ser consiuorado pro: 
fessor etroctivo neste Estado ; . 

De Avclino Fernandes e outros, commerc1antes <lo Ouro Proto, ropresentanuo contra 
actos da respectiva municipalidade e pcdin<.lo a nnnullação <los mesmos ; 

Do uesombargador Amauor Alves da Silva, IJCdinuo licença; 
De d. Joanna Baptista Difis Simim, professora <lo Santo Antonio <lo Gramma, pedindo 

licença ; 
. Do bacharel Eduar~o. Machado de Castro, pedindo a confecção d~ uma !oi que auto-

rtse o governo a adqmru' duas obras, que compoz, sobro goograph1a o Instaria do Mi-
nas· 

bo Jose Joaquim do Carmo Gama o outro, tabelliães <la comarca do Rio Novo podin 
do creação de cartorio privativo do jmy, na respectiva comarca; ' -

Do Luiz Teixeira Bittencourt Sobrinho, engenheiro, propondo-se a comprar to<.Ias as 
guias de café, proce,Jento <lo Estado, mediante os favores quo podo; ' < 

Idem, idem, pedindo privilegio para construcção do uma E. F. quo do Uberaba v:t ·\ 
margem do Rio Grande, abaixo tia Cachoeira do Maribonuo ; ' ' 

Do Francisco Alves Couto, tabellião da comarca do Piumhy, pedindo licença· 
Do Olympio Liberal, auvogado, pedinuo autorisação pura continuar no exer~icio dos 

sa protlssilo nos auuitorios das comarcns do Estauo ; -
Do d. Josophina Eufrasia Vieira, professora tio Cambraia, pouinuo licença· 
D? I~tel>:ino Caldas Filho, professor da Barreira do Triumplw, pedindo a' croação d 

um dtstmct1vo para sua classe i 0 

De Cassiano Avellar, prime1ro tabollião da comarca de Tres Corações <lo Rio Verde 
pedindo licença ; ' 

Do tl. Elisa Nogueira de Anrlrade, professora da escola mixta do Caxambú, podin<.I.o ro 
visão da classillcação das ca<.leiras primarias daquollit localidade ; -

Do dr. Quirino Ribeiro Monteiro de Rezende, pedindo ser reconlwcida, como porton 
cento á comarca de Alem Parabyba, a sua fazenda da Ped1'a ; ~ 

De Antonio Martiniano Ferreira, professor da E. Normal dosta cidade, pedindo ro 
mio yolo seo compendio de gymnastica, approvatlo p,olo conselho tliroctor Jo Instru~çü~ 
Publica ; 

. Do dr. Carlos Pereira de Sa Fortes, concessionario da E. F. do Turvo a Prados 0 _ 
dmdo relevação da multa, quo lhe foi imposta, o prorogação do prazo para o inicio' dos 
trabalhos respectivos ; 

De Josó AI:xand~ino de Assis Toledo, partidor, contador o distribuidor da comarca do 
Ayuruoca, pedm<.lo ltcença; 

Do dr. Gabriel Corréa H.((hollo, lente do Gymnasio Mineiro, em Ouro Preto, pedindo 
construcção do casa em Bollo Horizonte · 

.De d. ,Guilhormina Rosa Torres, inspe'ctora de alumnas dtt E. Normal de Juiz do Pór"t 
pedmdo lJConça ; ' ' 

De d .. Etolvin3: Auceria da Cunha, professora de Campo Bollo, pedindo licença. 
De 1\hgue_l Jose ~urbosa, escrivão de orphãos do Dores do Indayá, pedindo licen<,~~. 

. De. Joaqmm l\~ar1a Alvornaz, professor e advogado provisionudo, em Abro Campo' po-
thndo mtorprotaçao do art. 121 § 4.o dtt lei n. 18, em face do art. ;G,1 da do n. 77 . ' 

Do dr. _Alexandre Jos.o da Costa Valente, juiz do direi to do S~nta Rita. do 'Cassia 0 d? rospocttvo fóro, podmuo a creação do uma segunda cado1ra primaria 11:\(lUoÍh 
c1dade; ' < 

I 
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REPRESENTAÇÕES 

De cu Jna ••as Jnunici}Htes 

Da do Carmo do Patrocínio, reclamando contra a invasão de soo territorio por func-
cionarios da do Carmo da Bagagem para cobrarem impostos ; 

Da de Entre !Uos, enviando representações de contribuintes seus, pedindo revogação 
de disposições do leis da respectiva municipalidade ; 

Idem idem, pedindo auxilio para reparo do predio destinado ao Instituto do ensino 
secundaria, por ella ali croado ; 

Da de Villa Nova do Lima, pedindo reducção do imposto sobre o oJ.ro exportado; 
Da do Carmo do Parnahyba, pedindo a decretação de uma !oi, no sentido da constru-

cção de uma E. F. que de Bello Horizonte vá a Patos: 
Da de Sabará, pedindo modi!lcação do imposto sobre o ouro exportado ; 
Da de Juiz <.lo Fóra, enviando um memorial, sobre a utilidade da suppref~ã) dos con-

selhos districtaes nas sódes dos municípios ; 
Idem de S. João Nopomuceno, sobre o mesmo assumpto. 

])e conselhos tlistJ•ictaes 

Do do Itabira de Campo, sobre o mau estado da estrada desse districto ao de Parao~ 
peba; 

Do do Gorotuba, pedindo verba para construcção de uma ponte sobre o rio do mesmo 
nome; 

De «lilreJ•so~ 

De Antonio Eulalio e outros, residentes em Diamantina, pedindo, em nome do povo 
respectivo, u conservação da escola normal da mesma cidade ; 

De Geraldo Chaves, fazendo ver a crise da lavoura e lembrando a conveniencia da 
decretação do imposto territorial e do outros na actualidade ; . 

De José Ferreira de Andrade Brant, provedor da Santa Casa de Diamantina, pedmdo o 
restabelecimento e a consignação no orçamento, da verba constante da primeira parte do 
art. 1.0 da lei provincial n. 2333 do 12 de julho de 1870; 

De José Maria Ferreira e outros, residentes no districto de S. Thiago, fazendo ver a 
necessidade da creação de uma cadeira pt'imaria, mixta, no referido Jogar; 



PAPEIS PRNDJ!NTE:S 
DE 

SOLUÇÃO DE DIVERSAS COMMISSÕES 
PERMANENTES 
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PAPEIS PENDENTES DE SOLUÇÃO 

Ficaram pendentes. de lmlução das commissõos permanontes abaixo mencionadas as .. 
seguintes: 

Da ale representações, •·c~luet•hncnto~ e })Ctiçõcs 

OFl'ICIOS 

Da Secretaria do IntorioY, enviando o requerimento dos amanuensas do Internato e 
do Externato do Gymnasío Mineiro, Josó Guanabarino Freida e Francisco do Paula de 
Magalhães Jacques, pedindo equiparação de vencimentos · 

Idem iucm, os dos secretarios da Escola de Pharm~cia e do Gymnasio Mineiro, Leo-
pold~ Barbosa Ferreira Alvim e Candido .Tosê da Silva Botelho, pedindo augmento tle · 
vencunentos ; 

Idem idem, da Agricultura, enviando o requerimento de Josó Pedro Teixeira de Souz.a 
e outros, amanuonses da. respectiva secretaria o da Repartição de Torras, pedindo eqUI-
paração de' vencimentos ; . 

Idem idem, das Finanças, enviando o de Augusto de Almeida Magalhães, tlwsourmro 
da recebedoria de Minas, na Capital Federal, pedindo augmonto de vencimentos ; . . 

Idem idem, da. Agricultura~ transmittindo, informado, o de Alvaro Astolpho da SJlvmra 
e Augusto Cesar do Vasconcellos, engenheiros, chefes da commissão de limites do Estado, 
pedindo augmento de vencimentos do pessoal technico; 

Idem idem, da Agricultura, enviando, informatlo, o de .Josó Justino dos Santos e outros, 
empregados da respectiva. secretaria, pedindo augmento do vencimentos ; 

Idem idem, das Finanças, enviando o do José Bornardes de Paula Aroeira, chefe da. 
tlscalisação das rendas do Estado, pedindo g.ratificação addicional aos seus vencimentos,. 
por contar mais de 30 annos de serviço. 

(I) Ollicio do Secretario do Interior, enviando o requerimento documentado da pro-
fessora d. Francisca de Souza. Costa Santiago, pedindo annullação do sentença contra si 
proferida pelo govorno, e reintegração na sua cadeira, de S. Gonçalo da Ponte, município-
do Bomtlm. 

REQUERHIENTOS 

De Jucundino Julio Santiago, contador da Secretaria das Finanças do Estado, pcllimlo · 
augmento de vencimentos; 

De Jollo AJTonso Diniz; e outros, ofiiciaes do justiça da comarca do Pomba, reclamando 
contra a restituiçfio de custas ortlenada pelo Secretario das Finanças o podiJl(lo Jlroviden-
cias a respeito. 

(I) Esta peça não voltou :i secretaria. 
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PARECER 

N. 282, de 1897, com o requerimento em que o bacharel Eduardo Machado de Castro 
JlOde a decretação de uma loi que autoriso o governo do Estado a adquirir ou ma~dar 
Imprimir duas obras suas, sobre geographia e historia de Minas Geraes. 

])n tle o••çautento e contas 

Ol'FICIOS 

·Da camara municipal de S. Sebastião do Paraíso, transmittindo uma reclamação de Jo:-
Paulo de Lima, relativa a questões de impostos; ao 

Do Secretario do Interior, transmittindo uma mensagem da Presidoncia do Estado 8 r 
citando credito para a execução da lei n. 50, de 1894 ; ' 0 l-

Do Secretario da Agdcuitura, enviando, informado, o requerimento em que a c01 nhia Navegação Sul Mineira pode subvenção para melhorar e manter o serviço rospcctrpa-
Do mesmo, enviando uma mensagem, em que a Presidencia do Estado pede cre~?t i 

para despesas com a Junta Commcrcial ; 1 o 
Da camara municipal da cidade de Palmyra, pedindo isenção de diroitos para 0 m t 

rial a importar, destinado ao abastecimento d'agua á mesma cidade ; a o-
Do Secretario do Interior, em i ando o requerimento do diroctor do collegio do c 

nhas do Campo, pedindo pagamento do pensão de alumnos admittidos alli por contngo
1

-
Estauo ; . a lo 

Do mesmo, envianuo o requerimento de d. Maria Virgem Avolina do Amaral 
sora do Sucuriu, pedindo pagamento de vencimentos em exercício findo . ' Profos-

Do d~'> Finanças, en~i::mdo o orçamento definitivo do 1892 e, bom ussi'm, a propost 
approvaçao das respectivas contas ; a Para 

Do do Interior, enviando um requerimento, em que a mesa da casa de Carida 
Montes Claros podo um credito equivalente ao que prescreveu, destinado á mosm; do do 

Do Secretario da Agricultura, enviando uma mensagem da Prosidencia do Estad casa ; 
(lindo credito para os serviços de immigração c colonisação no futuro exerci cio • 0 • Po · 
. Do Secretario do Interior, enviando uma mensagem da PPosidoncia do Estad'o p d' 

-elevação de crodito ú verba do n. 12, § I.·, art. 2. · da lei n. 147 ; ' 0 llldo 
Da camara municipal do Itajubá, representando contra a olevadissima taxa cob 

pelas estações iiscaes sobre o fumo quo so exporta no Estado ; · < rada 
Da camara municipal do Pará, pedindo se converta om lei o projecto quo conc<>d 

-subvenção á casa de caridade da respectiva cidado; " 0 Uma 
Do Çlub da Lavoura do ~ar do IIospanha, com o parecer n. 278, pedindo provido . 

no sentido do attenuar a crise por que atmvossa a lavoura naquolla zona. llCias, 

REQUERiliiENTOS 

Da carr_1ara municipal. do Villa Nova do Lima, pedindo roduccão do imposto do our·o 
Idem, ~dom do ~ahara, fazendo idontico pedido: 
ldem, ~dem do S. Barhara, fazendo identico pedido · 
Idem, ~dom de Caotó, fazendo idontico podido · ' 
Idem, !dem do Itab!ra, fazendo idontico pedid~ · 
Idem, !dom de ~ar~anna, fazendo idontico podi~lo ; 

. Idem, Id.om da. Santa Casa .do Miscricordia do Diamantina, com o parecer n. 2ü5 dt?do o ,~ost<tholocun.onto, cons1gnando-so verba no orçumcnto da disposição d t 1• •. P.?a-
lei n. 2333, de 12 de .Julho do 187ti, J.a parto . ' 0 ar · u 

Dt.0 co1nselho os colar de S. Geraldo, sobro 'verba para. livros o mohilia da escola d spec 1vo ogar ; · o J'O-
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Do club da lavoura do Angusturn, contra o impo~tn do 11 o(o sobre o cnfe : 
Da carnara municipal do Pa,rá, annex;t ao parecer n. 121, de l8üG, pedindo subvenção 

para a manutençil>> do ex to mato c!'eaJu por lei municival na respecti vu. ciuade ; 
De William Newlanus Junior e outt·u, annexa ao pat•ecer n. 18(), do 180G, propondo-se 

a fundar um banco para a conversrro das guias de café ; 
Dos Jml.Jitantes do Fonseca, mudicipio do Alvinopolis, annexa ao parecer n. 40, do 

l8D5, sobra verba para construcçao de um odiftcio destinado á escola primaria do respe-
ctivo Jogar· 

Da carn~ra municipal da Bagagem, annexa ao parecer n. G-1, de 1805, sobre auxilio 
para construc~'ão do um edificio de~tinado á escola primaria da respectiva cidade ; 

Do Athenou de S. Luiz, fundado em Lima Duarte, annexa ao parecer n, 114, de l8DG, 
pedindo uma subvenção para o respectivo estabelecimento ; 

Do conselho districtal do S. D.nningos do H.io do P~ixe, annexa ao parecer n. 42, de 
1805, pedindo um auxilio para torrninar as abl'as do pl'edio destinado ás escolas do re-
spectivo districto. 

REQUERIMENTOS 

De Alberto Silva o Comp., industriaes, pedindo isenção de impostos para os productos 
importados com d0stino á sua fabrica ; 

Do Marcos Antonio Teixeira, pedindo isenção do impostos para os productos importa-
dos com destino á linha :lo bonds em Poços de Caldas ; 

Do Custodio Netto e Comp., industriaes, pedindo isenr;ão de direitos para a matoritt 
prima importada com destino á sua fabrica ; 

De Antonio Martiniano Ferreim, prol'~ssor da escola normal do Ouro Preto, annoxo ao 
parecer n. 158 do 1806 pedindo verba pttra tt impressão do seu compendio do gymnasti-
c~. afim de te~ direito 'ao premio rio que trata a lei n. 41, de 3 do agosto do 1892 ; 

' Do Theophilo Pereira da Silva e outros, praticantes collaboradore:> da secretaria do 
Interior, annexo ao parecer n. 140, de l8!H, pedindo verba para pagamento das gratifica-
ções que percebem quando substituem os amanucnsos ; 

Da mesa administrativa da casa de cal'idade de Bom Successo, annexo ao parecer n. 
79, de 1892, pedintlo subvenção para o mosmo estabelecimento. 

PRO.JECTOS 

N. 52, do 1805, sobro cobrança do sellos em certidões de exames de preparatorios ; 
N. 42, do Senado, sobre creação de cadóas contraes ; . . . . . 
N. 77, do 1805, sobre cobrança do imposto de novos o velhos d1r01tos pela transioroncw 

de immovois ; 
N. 75, sobro verba para o hospital de caridade do S. Sebastião do I'araiso ; 
N. !JG, de 1805, sobre verba para a casa do caridade da cidade do Pará ; 
N. Dl, do 18D5, 11xando taxa para lt cobrança do imposto d.o cafõ ; 
N. 70, de lB05, subvencionando o asylo de mendigos do Juiz de Fóra; 
N. 1:37, do 1805, equiparando os vencimentos dos empl'egados da .Junta Commorcial ; 
N. 6-1, de 1804, creando uma secção de estatística na Secretaria do Interior; 
N. 12, de ISD.!, sob,•e auxilio ás auctoridades policiaes, a titulo do expediente ; 
N. 30, do l8D4, sobre auxilio á municipalidade do Pouso Alto, pam canalisação d'agua 

potavol; 
N. 86, do 180,1, elevando a 50 contos do reis o capital de que .trata o n. I, do art. I·. 

da lei n. 4G, do l8!l3, relativa á E. f•'. de Montes Clüros a Sal to-Grande ; 
N. 287, de l8D7, sobro ompPestimo aos agricultores das quantias depositadas nas caixas 

economicas do Estado ; 
N. 27:l, de 18D7, sobro croação do serviço do estatistica annexo ao Archivo Publico Mi-

neiro ; 
N. 7:l, do Senado, sob1•e exposição do pro duetos agrícolas e in,lnstriaes. 
S. C.- G 
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J)a «lc c:unaras JuuniciJ,aCs 

OFFICIOS 

Do presidente da do S. Domingos do Prata, annex<? ao parecer do n. ül, do 18D5, envi-
ando copia das emendas o supprossões do alguns art1gos o paragraphos d? estatuto 1nu-
nicipa1 respectivo para quo possa o Congresso resolver ssbro o recurso mterposto pelos 
contribuintes do ~esmo município ; · 

Idem, idem da mesma cumara, junto .ao parecer do n. ül! do 1893, enviando, à l'OlJtlisi-
ção desta Camara, uma certidão. do c~mtr1bumtes seus o copm da acta da assomhlua lllu-
nicipa1 respectiva, em quo se thscutm o esta~uto do quo se trata ; . 

Do agente executivo da do Cara~gola, e!l':Jando poç?-s referentes a a!lnullar;ão do do-
cisões suas pela respectiva assemb1oa mumc1pal, e podmtlo o pronunciamento do Con-
gresso a respeito ; -· . 

no presidente da do Pomba, enviando tros ropro~ontaçoe~ ~m ~uo contr1tluintos seus 
pedem ·1 suspensão de diversas resoluções da respectiVa mumc1pahdade ; 

( 1 ) Ollicio do presidente ~la c.a~nara municipal do .Ri~ Novo, ropres01.1tando .c<?ntra a 
simultaneidado do col'tas attnbmçoos de conselhos thstrJCtaes o de cama1as muntcipaes. 

RE!'RESEi'\'l'AÇÕES 

Do cluh ropublicanc constitucional, do Carmo do Rio Verde, pedindo ao Conrrt•ess 
para lho ~er presente uma reclamação do contribuintes do município da Cilristina, ~ont~·~ 
actos il!egaes da assembléa o camnra respectivas ; ' 

Do conselho districtal de Itttbira do Campo, reelamanc.lo contra, deliberação da canu:n"t 
d? O~n'o Preto, recusando-se a ceder parto do imprsto do consumo, arrecadado naqu~u' 
d.Jstl'lcto ; 0 

Idem da camara municipal do S. João Baptista, annoxa ao parecer do n. 288 do 1807 podi_ndo rectiflc~ção d.o divisas ontl·e esse município o o de Peçanlla polo lallo 'do St~nt·' 
Marm do S. Feln:. '' 

l'ROJECTOS 

N. :l:lG, de 1807, declarando nullas varias taxas constantes da lei n, 2-1, do outuht•o l 
!Rüli, promulgada pela camara municipal do Om·o Preto ; c 0 

N. 88, do Senado, garantindo juros ao omprostimo quo contrabirem as municipali . 
dos l!o.Santa Luzia do Rio tias \'olhas o do Caratinga para agua potaYol daquella 0 ob~a: mumc1paos desta. as 

na de .i usti~a dvH ü cJ•inliual 

OFFICIOS 

_ Do socretario do Interior, enviando copia da decisi1o proferida pelo Tribunal da p , 
ç~w! sobro competoncia do foro para summario de culpa e julgamento dos crimos do"ott-
dtçao ; se-

Do consolbo ~istrict~1 de Abhadin dos Dourados, enviando um protesto contra 0 eordm~ ~a Rolaçao, no Julgamento do conflcto do jurisdicção entro os juizos de diroit al-
Patrocmw e do Carmo da Bagagem. 0 to 

( 1 ) Esta peça não voltou :\ Sccrclar!a. 

~ .· 
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REl'RESENTA<;;ÕES 

De Josó Joaquim do Carmo Gama e outro, tabelliãos da comarca do Rio Novo, polin-
do creação de oilicio de escrivão privativo do jury na respectiva comarca ; 

Do Sosthenes Cesar de Mello e outro, escrivi'Les do judicial o notas da comarca de 
Ouro Preto, pedindo creação de olllcio de escrivão privativo do jury em cada uma das co-
marcas do Estado ; . 

Dos mesmos escrivães da comarca do Ouro Preto, pedindo para separar-se <lo omcio de 
judicial o notas que exercem o de escrivão do jury e do execuções criminaes. 

De Joaquim Maria Alveenar., proí'essoe publico e a'.lvogado provisiona,rlo em Abre 
C:.tmpo, pedindo a interpreta,çiio do art. 121 § 4. 0 da lei n. 18, em J'aco do aet. 21 da !oi n. 
77, de lü de dezembro de l8D3. 

PRO.TECTOS 

N. 138, de 1805, sobre croação de rogisteo policial no E~tado, e contendo outras dispo-
sições a respeito; 

N. 128 de 1805, sobre competencia dos juizes substitutos para presidirem a tollos as 
diligencias' quo se tenham de realizar fóea da sóde da comarca, e coJlton•lo outras dis-
posições a respeito; 

N. 297, do 1807, sobre creação e provimento de dons cargos vitalícios de avaliadores 
judiciaes na comarca de Juiz do Fora ; 

N. 89, do Senado, sobro creação do montepio dos funccionarios publicos do Estado. 

na «le ()onunei•cio, J~st~itisti(~a, Imlnstl'ias c Al'tcs 

REPRESENTAÇÕES 

De João Vieit'a da Cunha o outros, criadores o negociante~ de A1fenas, pedindo provi-
dencia, no sentido do serom protegidas as respectivas industr1as; 

Da camara municipal do Patrocínio, annoxas aos pareceres de ns. 251 o 207 do I8g7, 
reclamando contra a invasão do sou torritorio por empregados da do Carmo da llagagem 
para cobrarem impostos; 

Do Domingos Luiz Barbosa e outros residentes no districtos do Paula Lima, antigo 
«Chupou d'Uvas», pedindo revogação da lei (tUe mudou o nome do mesmo districto; 

De Quirino Ribeiro l\Ionte.iro de Resende, annex~ ao parecer de n. 201, pedindo s~ja re-
conhecida como pertencente a comarca do S .• Tose d' Alem Parahyba a sua fazenda da 
«Pedra»; 

REQUJ•]RIMENTOS 

(I) De João Rod!'igues Caldas o outros, propondo se a fundarem um banco do credito 
real para fazer emprestimos á lavoura. 

(I) Esta peça :.:ão vollou :i secretaria. 
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PROJEC'rO 

N. 80, do Senado, concedendo promios aos cultivadores de cacau e aos fahricantes de 
seda, lã o tle outros productos industriaes. 

ltEPRESEN'l'AÇÃO 

Da camn.ra municipal de Santa Luzia do Rio dai! Velllas, 
creação de uma escola agrícola, districto de i\Iattosinhos. 

))a tlc Fot•ça l:.nblic:t 

PROJECrO 

sobre a conveniencia d a 

N. 332, do 1897, creando Companhia de Bombeiros no Estado de l\Iinas Gerao::;. 

na tlc Obt•as Publicas, Vi:u;ão i"ct.•J•ca <L\>: 

REQUERDIEN'rOS 

De Antonio Soares do Azevedo Sobrinho, sobro privilegio para uma E. F. que da 
Espírito Santo e Minas, no trecho de Santa Barbam á Ponte Nova, vá entroncar-s'c nn, do 
Cuiethé i c do 

De Antonio Nogueira Penido, sobre garantia de juros para a E. F. de Santa Barbara 
do Rio Novo, de que o mesmo é conccssionario; 

De Alberto Bressane Lopes, sobro privilegio para uma E. F. de Tres Corações do IUo 
Verde a S. Gonçalo do Sapucahy ; 

De Antonio 1\Ienues Barreto, sobro a construcção de um ramal ferrco de bitola h 
entre a nova capital e a estação Lafayete. c rga 

De AITonso Frederico de Alvarenga o outros, pedindo privilegio para uma E. F do 
ponto conveniente da Central do Brasil ao arraial da Lagoa Santa. • Utn 

OFFIC!OS 

Do Secretario d'Agricultura, enviando informado o requerimento do dr. I uiz do 8 l\Iontoiro de Barros, sobre privilegio par<t o prolongamento da E. F. projoct·~da· do 1?uz.a 
russú a Bom Jesus da Cachoeira Alegro ; c c · apl-

Da camara municipal do Santa Rita do Cassia, chamando a attenção do Conrrrcss 
a E. F. que do Lavras vá ter á respectiva cidade, requerida pelo cidadão .JosÓ ca1?1 Padra 
Sant' Anna· · os e ' .. Da camara muntctpal do Salinas, sobro a convoniencia do prolongamento da. E. F. 
«Bahia o Minas» á respectiva cidade. 
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(1) Olllcio do Secrotari? interino d'Agricultura, enviando informações, pedidas por 
esta camara, sobre os pro,Joctos de ns. 2,12 e 261, referentes-a concessões de vias ter-
roas. 

JtgPRESENTAÇÃO 

Da camara municipal do Carmo do Parnahyba, pediJ!dO a de?retação de uma lei qu~ 
autorise a construcção de uma E. F. que, de I3ello IIortzonte, va a Patos. 

· PUOJEC'rOS 

N. 123, de 1895, sobre auxilio para construcções do linl.1as f~rreas !nais urgentes. 
N. 295 de 1897, sobre prorogação de prazo ao concesswnano da E. F. de Turvo a 

Prados. 

nu tlc Snútlc Publica 

REI'RESE~TAÇÕES 

Dos habitantes da povoação das ~age~, do district9 de Santo. Antoni.o, .d~) CurV(•llo, ])e...:. 
dintlo modificação na lei n. 14·1, de 23 de .JUlho de 189;), no sent1do de 1aCJhtar o estabele-
cimento de pharmacia nas pequenas localidades i 

De Laurindo Jtodrigues Martins o outros membros do conselho districtal de Itama--
raty, annoxa no parecer n. 156, de l89G, pollindo um auxilio pare~, o saneamento do respe-
ctivo districto. . 

(2) Ollicio do presidente da <·amara municipal de Mar do Hespanlm, representaml~ 
sobre a necessidade de crear-so, no Estado, uma assistencia de alienados. 

))a «lc constituição~ legislação c 1•mlm•cs 

RECURSOS 

Da c amara municipal de Piumhy, sobre conflictos, entro esse município o o tle 
Passos; 

De Custodio José da Silva Martins e outro~:~, habitantes do Bem1lm, sobre alistamento 
eleitoral. 

REPRESENTAÇÕES 

Do desembargador Adolpho Augusto Olyntho e outros, magistra,Jos e funccionarios 
publicos do Estado, pedindo derogação ou interpretação dos arts. 104 e 109' da Constituição 
do Estndo, sobre aposentnções e concessões de licenças remuneradas ao funccionalismo 
publico i 

Da camara municipal do Carmo da Bag1tgom, contra o projocto que declara franca C· 
livre de pedagio a ponte sobre o rio das Velha~, no município' do Sn.c1•amento i 

(I) Esta peça niio voltou á srcrctaria. · 
(2) Esta peça niio voltou á secretaria. 
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Das camaras municipacs de Araguary, Ouro Preto, Paracatú, Patrocínio, Bomlim e 
Cambuhy, sobre a conveniencia do restabelecimento das aposentadorias dos funccionarios 
[lllhlicol5. 

OFFICIOS 

Do sr. deputado Simão da Cunha, renunciando a sua cadeira no Congrc:-;so 1\!i-
neiro. 

Da camara. municipal de Palma, sobre a necossidado do modificações na lei n. 2 
do 1891: ' 

Do Secretario <lo Interior, transmittindo livros de assigna.turas de eleitores do Salinas 
requisitados por esta camara; . . . . . ' 

uo vice-presidente dn camara mumctpal do Sabara, no sonttdo do obrtgar-so a rcsvo-
ctiv;t intendencia a prestat· contas i. . _ . 

Do secretario do senado, tmnsnuttmdo a represontaçao do agente executivo do muni-
cípio do Pomba, pedindo interpretação sobro duvidas encontradas na cobrança do imposto 
do sollo do Estado ; 

Do Secretario do Interior, tran~mittindo um protesto o uma representação dos hahi-
tantes da Conceição da Boa Vista, rcforanto ít posso do um cemitorio no referido 
Ioga.r; 

Do Secretario da Agricultura, transmittindo, informado pela repartir;ão de torras 
uma representação da camara municipal de Caratinga. con.tra disposições da lei n. 27: 
de 1892; 

D:t camara municipal da Diamantina, pedindo a suppressão dos conselhos districtaes 
das sédes dos municípios ; 

Da camara municipal de S. Jouo Nepomuceno, transmittindo uma reclamação de con-
tribuintes, ~obre alteração da divisão administrativa do município ; 

Da assemblea municipal de Carangola, transmittindo para serem resolvidas pelo con-
gre:::so reclamações de contribuinte~ do respectivo município i 

Do senado, transmittindo o da camnra. municipal do S. João Nepomuceno, acompanhado 
de uma representação de diversos contribuintes, contra o modo por quo e feito o htnç·t-
Tnento de immovois ; ' 

Do Secretario do Interior, transmittindo uma representação de contribuintes do Ouro 
Fino, contra alguns impostos lança,dos pela respectiva camara; 
. Do. ~ecretario do Interior, transmittindo alguns alistamentos do oleitore~, em solução 

:a reqmstção desta cama.ra; 
Da camara municipal da Conceição, pedindo tixaçã'> das disposições do art. 8. · ~ <) • 

da lei n. 2, sobre t•ecursos de penas de multa; · -· 
Do agente executivo districtal do Itahira do Campo, reclamando contt·a prejuízos (lUa 

lhe dá a camara municipal de Out'O Preto, sobre arrecadação e distrilmição de t;endas. 

REQUERIMENTOS 

Do. -~r. João Vi~ira da Cu!1h~, juiz de direito da comarca de All0nas, pedindo roYogação 
da de01~ao quo o prtvou do dm:nto de antiguidade; 

De Augusto P_ar~tal~ilo, contra equívocos contidos no parecer n. 40, sobre sou podido 
do reparação de lllJusttça; 

De Augusto , de Almeida Magalhães o outros, pedindo modificação da lei n. 9G B, 
do 1894; · 

Do tenente-coronel Olympio Liberal, pedindo autorisação para continuar a advoaar 
nos auditorias do Estado. ~ 

PllOJECTOS 

N. 9. De 1803, vedando às camaras municipaes o lançamen-to de impostos sobre 
:funceionarios publicas fedoraes ou estaduaes i 
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1\'. 51. Do sena•lo, sobre aptidão dos bacharois formados nas faculUatles olliciaos da 
Republica para concorrerem ás comarcas de J.a entl'ancia; 

N. 277. De 1897, sobre organisação do serviço domestico o ropresssão da vadiagem_ 

INDICAÇÕES 

Do sr. Bernardino do Lima, no sentido de tomar· a Camam dos srs. Deputados conhe-
cimento do acto da camara municipal de Sabará, supprimindo o distcicto da Varzea da 
l'antnna.. 

Do sr. Ribeiro Junqúeira, no sentido do pronunciamento dtt commissfio sohre a ologi-
bilillado dos I'ocem-l'ormad.os em academias do outros Estados. 

ImPRESEi'\TAÇÕT<:S 

De halJitantcs u't\gua Limpa, de Minas Novas, sobro creação de cadeiras }Jrimarias na 
mcsnm localidade; 

'Do habitantus do lt:ttiaya, sobre ere:1çiio do cadeiras primarias 1m mesma Ioc~lidado ; 
Do af.ionte oxeeutivo distl'icta! de Congonha.s d~ Can~p·J,. sobre ct·eaçfio do escolas pri-

marias nos logat·es- Esmeril e Pa·.es -, do resJlOcbvo ~llstrtcto; _ . 
Do presidente o agente executivo do S. Pedr-o de l• e nos, sobre creaçao do mats uma. 

cadeil'a llo sexo mascnlino no respectivo Jogar ; ' vo al"uns alumnos do Internato do Gymnasio Mineiro, sobro a creação de uma cadeira. 
do italian'O no respeetivo estabelecimento ; · 

Do eonsolho distl'ictnl de Santa Cru/\ da Chapada, sol1r'o cren.ção do uma c:.deira mixta 
do instn!CI,:fio pi'imat·ia no lognr denominado Bo:t Vista., do respoetiYo districto ; 

llo conselho districtal de S. Jose da Rossaquinha, municipio do Bar!Jacena, sobro crca-
çfio de uma cadcil·a pl'imaria no lagar uenominado Pinheil·o ; 

Do conselho districtal da cidade do Pcr;anha, representando contm o impatriotico pro-
cedimento do Polycarpo ue Souza Normanha, que JH'opoz a transferoncia da sogunua ca-
doim ela referida cidadn para outro ponto do Estado : . _ . 

Dos prolessoros do Baependy, o de Pouso Alto, sobro oqtuparaçao do seus voncnncn-. 
tos aos dos professores normalistas ; . . . 

Do ?llaximiano do Souza Pereira e outros halntantes no lagar denomma!lo- Chmelo,. 
sobro creação ele cadeira primaria mixta na mesm:t localidade ; 

no Jll'08idonto do conselho districtal do Porto Seguro, sohre a neces.sid:Hlo ,de crear-so 
uma cadoirJ. do instrucção primaria no logar denolllinado -Dom Roermo 'lo Corrego <las. 
Posses; . . . 

Do .Joaquim Jose do Oliveira o outros moradores no lo~ar denommado- Florentmo, 
sobro cre:.tçüo de uma cadeira pt·imaria para o s_oxo mnscult!'lC? 1~0 mos1~o Jogar; 

Do dele(l"ado litterario do districto de Braí\ l'tros, do mumc1p10 ilo Piranga, sobre crea-
ç'ío do cad~ira do sexo feminino na referida localidade ; 
' Do Emílio Joaquim de Oliveira Quites, sobro a ct•eação de cadeira primaria no Jogar-

denominado Bassão ; 
Do diversos pr·orcssores do município do Baepondy, pedindo :t revogação do art. !JO~ 

tabella n. 12, da lei n. 41, do 189.2 i 
Da cumara nmnicipal da Viçosa, sobro OI'eaçtto do cadcieas primaria'3 om district')s 

ele seu município ; 
De divel'sos habitantes do S. João da Vigia, sobre creaçlto de c:vlciras na povoação de 

Pcdt·a GI'ando do mesmo districto ; 
Da camara municipal de Passa-Quatro, sobro creação do cadeira no logar denominado 

- Pinheir·o · 
Do presidente o chefe executivo districtal do Inhauma, do Sete Lagoas, solJre creaçií> 

de cadeira pl'imaria no mesmo districto ; 
De habitantes do Taboleiro Grantlo, do mesmo município do Sete Lagoas, sollre crea-

çlto de aula nocturna no mesmo districto i 

1 
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De habitantes da freguezia do Inhauma. sobre a creação de uma cadeira primaria na 
povoação dos Maias, da respectiva froguezi.a; _ . . . 

Do conselho districtal de Lençocs do Rw Verde, sobre creaçao do cademt prnnarut em 
um arraial do mesmo districto ; 

Ua camara municipal do Tiradentes, sobro conversão c croação do cadeiras primarias 
no respectivo município ; . . _ . 

De habitantes do districto da Conceição do RIO Acuna, sobro creaçao de C:tlleml pri-
maria no Jogar denominado Vigario da Vara; 

Do habitantes do districto da Serra Nova, município ~o .Rio P:trtlo, ~obro croação do 
cadeiras primarias no respectivo logar o verba para edlllciO destmado a mesma escola ; 

Do lavratlorcs o negociantes da povoação ucnomin~da s .. Dot~ingos do Aventureiro, do 
:município !lo :\lar do Hospanha, sobre crcação de cadetra prunarm na mcsnut povoa,.üo; 

'Do conselho <.listrictal da ci!lado do Parit, sobre. a croação de mais uma cadeira pri-
maria na mesma cidade; _ 

Da camara municipal do Sete Lagoas, sobro a croaçao de cadeiras primarias na mesma 
cidade· -

Do 'ltabitantol'! da cidade de Itabira, sobre a rostauraçao da primeira catleira primaria 
da respectiva cidade ; , . . 

Da camara municipal do Entre Rios,. s.ol!re transierenCJa o croar;ão de cudon·as pt·i-
marias em diversos lugares de sou mumctptO; . , . 

Da carnara municipal da oitlado tio Pita~guy, no senttdo, de fundar-se alt ut~ estabe. 
lecimento de instrucção secuntlat·ia o podmdo um ramal itJrroo, r[uo, da estaçao de Pi-
tanguy, vá à mesma cidade ; 

Uo to. juiz do paz de S. Francisco !lo Gloria, sobro croação do diversas cadeiras !Jri-
marias uo rufol'ido districto ; 

no habitantes do logar denominado Bastos, do districto do Dionísio, sobre a creação 
de uma cadéira primaria alli ; 

De habitantes da cidade do Carmo do l'aranahyba, sobro a creação do uma 2.a cadeira 
primar·ia na mesma cida1lo ; 

Do presidente o agente executivo municipal de Cabo Verde, sobeo a restauração da 
.cadeit·a de latim e ft•ancoz da mesma cidade ; 

De habitantes da Set•rtt do Marinho, sobre creação !lo ca1loiea na respodiva loca-
~; . 

Da camara municipal do Araguary, sobt·o a creação de 2." ca!lotra na respectiva 
·eidado; . . · 

Do conselho districtal do llraz Pires, sobre creação do cadetra prtmarta no respectivo 
distt icto ; . . lU · l s · Do conselho escolar da Cachoeira do Campo, tnwsmt~ttda por o tciO, to ecrotario d.o 
interior, sobro transl'eroncia da cadeira primaria uos Hennquos para os 1aboõos ; 

·· Do agente executivo ua mun.icipalid:~u~ .do Pouso Alto, sobre transi'et·oncia o creação 
. de t:adeiras primarias no rospoc.ttvo munt?tpto ; . , . , , .. 

De .agricultores dos municiptos do Alvmopolts o S. Dommgos do I r ata, sobro croação 
de cadeit·a primaria no logar denominado Arerw ; _ . . 

De lwbitani:es do districto de ·Poruõos, sotJro conversao, trans1erencm o suppressilo do 
cadeiras primarias do mesmo districto ; _ . . . 

Da camara municipal ue Soto Lagôas, sobro croaçao do cadomt prmHtria na povoaçilo 
denominada Fortuna, do seu município; 

Da camara municipal do Piranga, sobre a croação ele cauoira primaria no bairro d.o-
nominado Taquaros~ú, do districto do Pinheiro ; 

Do habitantes do arraial do S. Josó da Ilha Alegro, tlo município do Arassuahy, sobro 
crcação do caueira primaria no mesmo logar ; . 

Oa camam muntcipal da Itnbir·a, pedindo a croação do cadotra para o ensino d.o Pt'o-
paratol'ios necossilrios à matricula no Instituto Agronomico; 

Do dit'ect,or da escola normal da Capital, no sentido uo melhorar-se o ensino o modifi-
car-se a organisação da respectiva escola ; 

Oe ltabitllrttes do logar denominado ltaóca, do município da Ayuruooa, solH'e rreação 
do escola primat·ia na respectiva loealidado ; 

De habitantes do lagar denominado Lagoinha, do 1\lontes Claros, sobro ct·enção do os-
cola primaria na respectiva localidade · 

De habitantes da povoação dos Fcrrbnuos, do município do l\!arianna, sobro croação 
de cadeira primaria no mesmo logar ; 

no consellto uistrictal do Cumlmlty, sobro croação de cadeira primaria na mesma. 
~idade ; 
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De habitantes do districto de S. Thiago, município de 13om Successo, fazendo ver tt 
nocessidatle da creaçã.o de uma escola mixta no mesmo logar; 

Dos habitantes de S. Caetano do Chopotó, pe·lindo a crea.ção do uma cadeira rural 
para o sexo masculino no lagar denominutlo Ribeirão dos Farias, do município do Alto 
Rio Doce; 

Dos habitantes do logar denominado Fazenda do Ribeirão, do districto de Olhos d' Agua, 
reiteranuo o peditlo de creação do cadeira. primaria rural naquella localidade ; 

Da curnara municipal do Piranga, pedindo croação de cadeira primaria em S. Sebastião, 
suburbio daquolla cidaue ; . 

De habitantes do districto do Serro Novo, do lUo Pardo, peumdo oreação de cadeira 
primaria nessa localidade ; _ . . . 

Do Foro de Santa Rita de Cassia, pedindo croaçao do cademt prrmarta para o sexo fe-
minino naquella cidade ; _ . 

Do povv d~ Diamantina, pedindo a manutonçao da escola normal daquella otdado, 
supprimida por lei do Congresso ; 

Dos alumnos da escola normal da Diamantina, protestando contra a suppt•oss11o da 
escola normal daquella cidade e pedintlo a manutenção da mesma; ~ 

Documentos ns. 1 o 2 não protocollados, annexos ao parecer de n. 2<>8, sobro transfe-
roncia do cadeira de instr'ucção primaria nn. cidade do Poçanha; . . 

Documentos não protocollados, sob as letras A, B e C,. so~re a transferenCJa. da cade1~a 
primaria da povoação das Lages para a do Engo_r~.ho, do dtstrtcto de T.aquarussn, e creaçao 
do cadeiras primarias nos pov?ados .- S. Sebasttao do Ç)f!ç;;, Cachoe~ra do Canta~a.llo e 
Pedra Furada, do districto do S .• Tose da Lagôa, do mumctpto da Itabtra. 

OFFICIOS 

Do conselho distl'ictal do l{osar!o, do munic_ipio !lo Juiz de Fót'a, sobre croaçã.o de ca-
deiras primarias nos lagares ~o!lommauos Pn;ltmtal o .lh~rra ; _ .. 

Do arrento executivo nmntctpal de Caotho, transmtttmdo uma r:presentaçao do habi-
tantes dl' povoação do Ilahú, pedindo para não ser approvado o pl'OJecto quo transfere a 
cadeira prunaria desse logar par;1 o Tinoco ; 

Do inspeotor escolar da Cachoeim do K<i.gado, transmittindo uma representação, ~m 
que diversos babitantes uo respectivo logar pouom para alli a creução do uma ca!len•a 
primaria, olferecontlo para isso commodo apropriado ; . 

Da camat'a municipal de Montes Claros, kansmittirJdO uma representação de habttan-
tes da Fazenda Daixa, sobro cl'oaçã.o do catleira primaria alli ; . . . 

Do conselho districtal do S. Sebastião !lo Cul'I'al, sobro a croação de cadetra prunarta 
no logar denominado Serr'!' Negt'a, ue. s~u district~; . . . . 

Do Secretario do Interior, transnnttmtlo o pedt!lo da camara muntc.t~a~ do Alvmopolts 
sobro a c reação do cadeiras primarias em diversos lagares do seu ll1';1lliCtptO.; . 

Do mesmo transmittindo um<t proposta do Internato do GymnasiO 1\hnotro, sobro dt-
visão de cadei;·a. do respectivo estabelecimento ; . _ 

uo conselho districtal dos Pinheiros, do município. do ~~ra~tga, sobre creaçao do escola 
primaria no logar denominado Taquarassú, do respocttvo du;trteto ; 

Do Secretario do Interior) trnnsmittindo uma ropreset.ttação do ~onsellto escolar da Ca-
pital, sobro croação do cadeira primaria no logar tl~nomtnado llota!ogo; . . 

Da camara municipal de Araguary, sobre crtJaçao do uma cadotra prunarta na mesma 
cidade o auxilio para fundar alli um collogio <.!e instrucção ; .. 

Do Secretario do Intoriol', transmittintlo uma ~·epres~ntaçU.o, em que a ca.m.ar::t mumct-
al do Carmo da Bagagem pede a creação do cnd01rus prnnartas em seu mumctpw; 

p Do mesmo transmitt.iudo um peuido da camara municipal do Carmo !la Bagagem, sobre 
croação de cadeiras pt•imarias em distl'icto ue sou município; 

Da camal'a municipal do .'>'. Domingos do Prata, :,;obre CI'eação rlo ct~deiras primarias 
no loo·ar denominado- Coollt• s; , . . 

Dn dH Pas~os, sobro a restauração da cadoil'a de httim o i'r•ancez da rospec~1va ctda~e; 
Da cama.t·a municipal de ltajubá, sohre a necesst~a~le. ll<t cr·oaçrtJ do caden·as do tn-

struce<:to primar:ia em divo!·sos logares. d? mes.rno mumctpw; _ • , . , 
Do Secl'etm•to do Inlet'!Ot' tt•<ttwmtttndo mfol'macLt a ropresentaç;w •lo,; ltahttn.ntes ua 

Capellinlut ele S. Bonto, do t;r:!nicipio d•J Alto H.io DJce, solieitandJ crea•;fLO do um..t ca .. 
oadeit•a primaria no t•espoctivo Jogar·; . . .. 

Do Padt'e Dornin"OS Alves de Fi«ueirodo o outros, o do conselho dtstt·tctal d~ Sucurt~r, 
domunicipio •lo MitH; ~ov.ts, so'Jt'tl ~ crea.;.:io de u n'l sogctnrl..t CJ,L[oit•a de mstrucçao 
primaria no respectivo dist1 icto; 

S. C. -7 
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Do Secretario do Interior, enviando um otncio do inspector escolar municipal do Pi-
ranga, sobro a creaçilo do uma cadeira do instrucção primaria no povoado do llom Re-
creio rJ'Agua Limpa, do districto do Porto Seguro; 

Da camara municipal do Carmo da Bagagem, sobro croação do uma segunua cadeira. 
primaria na referida cidade; ' 

Do inspector escolar do Poçanha, fazendo ver a necessidade da transforoncia da se-
gunda cadeira mixta da mesma cidndo, por ser dosnocessarin; 

Do inspoctor escolar do ilaedendy, sobre a convoniencia do ser convertida em Illixta. a 
cadeira do sexo masculino de S. Antonio do Piracicaba; ' 

Do Secretario do Int0rior, enviando um requerimento em quo o presidente da eamara 
municipal de Villa Nova do Lima pode se converta em mixttL a cadeira do sexo masculino 
do districto do Macacos; 

Do presidente da camara municipal de Ferros, pedindo, om nome dos habitantes do 
Cacunda, do mesmo município, a creação do uma cadeira primaria do sexo masculino rm 
rospecti v a localidade. 

. Do Secretario do I1:_tel'ior, oi:viando uma ~·epreson.tação d<:_ cama_ra n?unicipal da Con-
ce1ção, pedindo a creaçao de mms duas cadmras de mstrucçao pr1marHt na respectiva 
cidade; 

Do conselho districtal da cidade de Passos, sobro a rostaurução Lla cadeira do latim 0 francoz na respectiva cidade; 
Da camara municipal do Pará, sobro croaç[o do cn,ueiras primarias em seu município· 
Do conselho districtal do Santo Antonio da Lagoa, sobro croação de uma cadeira pri~ 

maria no Jogar denominatlo-Villa; 
Do Secretario do Interior, sobro o pedido da camara municipal de Juiz de Fora rela-

tivo à crenção do uma cadeira primada em S. Pedro do Alcantarn; ' 
Do mesmo, trausmittindo o requerimento em quo Fabiano Noguoira Alvos pode crea-

ção de uma cadeira primaria na sua l'azenda denominada-Constituição; 
Da camara municipal ue S. Domingos do Prata, sobro creação de uma cadoira prima-

ria no logar denominado-llastos, do seu município; 
Do.juiz do paz do Ilello Horizonte, sobro croação do uma. cadeira primaria no logar 

U.onommado-Pampulha; 
Da camara municipal do Lavras do Funil, sobro croação uo cadeiras primarias no lorra,r 

U.e_nomina~o:-~orto dos Mendes-o verba para um odificio destinado ás escolas do resrl~
ctivo mumciplO; 

Da U.o Ilal'llacona, transmittindo o pedido do dologaclo littorario de Romedios, sobro a 
creaçilo do unut cauoira mixta no logar denominado-Cunha; 

Do govomo, transmittindo uma representação do U.ivorsos habitai~tes U.e Muzambinho, 
no sentido do ser a mesma cidade contemplada no numero das que tem do ser dotadas de 
predios para escolas primarias ; . 

De João Gualberto do Aguiar, professor do Coromandol, no. sent1uo do ser removido 
para Agua Suja, logo que ~o veriflqu? <;vaga ua respoctiva cadomt; . 

llo Secretario U.o Interior, transtmttmdo dmts representações, em t[Uo ? pre~1dento da 
camara municipal de Caethó o o delegado littorario da Ponlla pedem alh a creaç[o do 
uma cadeira primaria ; . . . 

Do mesmo, enviando o requerimento em que o pharmac.out!Co Lmz Antonw Soares 
pctle tlxação de vencimentos do Jogar do conservador dos gabmotes do scioncias, biologia 
e historia do Gymnasio l\lineiro· 

~o mesmo, transmittindo o' peuido da camara municipal U.o Ubà sobre oreaçfio do uma 
cademt primaria no districto do Santo Antonio das Mal'ianna.s; po presidente do conselho districtal do Furquim, sobi'O cronção U.e uma cadeira pri-
mana na povoação dos Fomandos· 

Da camura municipal d<1. Diaihantinu, transmittindo uma representação, em quo di. 
versos habitantes <.lo Curimatahy podem cre<tção do uma cadeira no mesmo Jogar; 

r~a camara municipal do Domtlm, sobro croação do duas caueiras primarias na mes-
ma cidade; 

Do Secretario rio Interior, transmittindo o podido da camara municipal tlo Marianna, 
sobro restauração Lla cadeira primaria na cadõa da mesma cidade; 

Do ~nesmo, on.viando uma proposta do externato do Gymnasio l\lineiro sobl'o U.ivisão 
do cade1ras; 

Do mesmo, enviando uma representação do dircctor U.a escola normal da Iúamantina 
sobro creação do uma c:1deira do hüim annoxa t\ mesma escola; 

Da camara municipal do Cambuhy, sobre croação do cadeiras primarias em disti'ictos 
de seu município; 

Relação de meninos do districto do Ipiranga, no logar denominado Bananeira, nas 
condições U.e frer[uentar escola, 
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ldom da Itavorava, do município de Queluz, sobre o mesmo assumpto· 
hl.em do Formoso, sobre o mesmo assumpto; ' 

. Oti!cio do iusp.ector municipal de Juiz do Fora, pedindo a trJ.nsferoncia da cadeira 
primaria da colo ma «D. Pedro» pn.ra o l\lorro da Gratidão. na mesma ciliado· 
.. Relação de me1:inos, em ida.de escolar_ existentes. no ·Riacho do ll<trro, 'onviada elo 
.JUIZ tle J!aZ de. Curunatahy, pedmtlo cr~a9a.o do c~ade1ra primaria naquollo Jogar ; p 

omcw do l!lSpector escolar do mumc1p10 do Peçanha, pedindo croaçito de cadeira pri-
maria, no povoado 1\Iaranhão, daquello município ; 

Do inspector escolar da cidade do Poçanha, declarantlo sem eJtoito o oJiicio em quo 
pediu a trans!'erencia da cadeira primaria daquolla cidade; 

Do conselho dist!'ictal da Onça, pedindo a creação de uma cadeira primaria mixta no 
logar denominado C<tpoeim Grande, do mesmo districto; . 

f?o ~onsolho distrital do S. G~nçalo U.o .Pará, apresentando ao C,mgrasso 2 mappas do 
estat1sttca escolar dos povoauos lüpas o Quilombo desse distrieto, pedindo ctoac~ito do ca-
deiras primarias em cada uma dessas localidades; , 

Do inspector escolar de Santo Antonio do Rio abaixo, informando contra o pedido de 
suppro,;são ou conversão da cadeira primm·ia do scx<) masculino do respectivo lo"'ai'. 

Da Caman municipal de Santa Rita de Cassia, pedindo <t croação de uma cadeira' do 
instrucção primaria do sexo feminino naquella cidade; 

Do conselho districtal da cidade de Santa Rit.t <lo Cassia, pedinuo a creaçãó de uma 
segunda cadeira do instrucção primaria, para o sexo feminino, naquella cidade· 

. Do inspecto_r escola!' do municlpio. de B~rb~c?na, p0din<lo quo sejam conv~rtidas em 
mixta as . cadeiras dos sexos masculino e 1ommmo, do nucloo colonial «Rodr igo Silva» 
naquella cidade. 

REQUERDIE:\TOS 

De Luiz da Paz, professor U.o Hotiro, em Sete Lagoa;:, sobro indomnização de venci-
mentos ; 

Do João Felisborto Caldeira e outros, de Alvinopolis, sobre creaç[o do ca<loira primaria 
no povoado -Rio do Peixe ; 

Do Adeodnto Netto de Souza. e outros, do l\Iorro de S. Sebastiito desta capital sobre a 
croação do uma. cadoir.a mixta .do instru~ção pl'imaria no respectivd logar ; ' ' 

D? Bornardmo J?se do Qu~n·oga, pr?iessor da l'?<~L'a ltedontla, sobre pagamento de seu 
ordenado, po1· ter Sido absolvido do cl'Ime do que iui accusado · 
, De Henrique Itibire e outro, propondo-se a publicar uma r~vista de ensino mediante 

favores do Estado ; · ' 
De d. Claudia Josophina de Araujo, professora da escola normal do Arassuahy pedindo 

equiparação do vencimentos ; ' 
Dns atljunctas das escolas normaos da Capital e Juiz de Fora, d. Anna Guimarães o 

d. Alexandrina Nogueira da Conceição, pedindo serem respeitados seus direitos o equipa-
rados sous vencimentos aos das inspectoras das respectivas escolas ; 

Do llraulio Pinhoiro e outros, pedindo croação tlo duas cadeiras primarias no respe-
ctivo districto; 

Do {:!'bano Lopes Pontos, professor provisorio do districto d'Agua Vermolhn, pedindo 
serem reconhecidos validos os exames quo prestou no Estado da Bahia, atlm de ser consi-
derado oiTcctivo na. cadeim que rogo; 
. Do d. Ouilhormina. tla Silva Pinto Foi'nandcs, profossoi'a da cadeira mixta do Caxa·111lú 
pedindo revisão da classiílcação das cadeiras primarias do respectivo logur. ' 

RECUHSO 

De Eduardo Jose do Oliveira narreto, professor avulso do latim o fl'ancoz no sontirlo 
U.e ser equiparado aos professores dos extinotos externatos, com direito a r[unlquer cadeira 
das eseolas normaes elo Estauo ; 

PIWJI.:CTOS 

N .. ·10. De 1804, sobre vantagens concedidas a professOI'es não normalistas nomeados 
por mo1o do concurso; 

N. IJ:l. De 180-1, contonuo mediJas sobro o concurso do ngrimensnra annoxo às escolas 
normaes o exigindo que o professor do districto elevarlo à citlatlo se mostre habilitado 
para continuar, si quizer, na regoncia da I'cspectiva cadeira; 
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N. 88. Sobro croação de cadeira primaria no Jogar denominado Patys, do município 
de Contendas ; 

N. 99. De J8~J4, refundindo e transferindo cadeiras primarias ; 
N. G7. De 1895, transferindo a cadeira primarih das Furnas para o bairro lio Rosario 

do município de Caelhé; ' 
N. 25. De 1805, supprimindo os Jogares de inspectores ambulantes, crealios pelas leis 

ns. 41, de 1892, e 77, lie 1893, o dando outras proviliencias a respeito; 
N. 17. Do 1895, restaurando as cadeiras lie latim e t'rancez da cidade de Grão 

Mogol; . 
N. 227. De l8!JG, creando escolas prunarias nos bairros dos l'viarcellinos e lia Faxina, 

do município do Tres Pontas ; 
N. 248. De 189G, creando escolas om Poções, Sueco Redondo, Mimosos, Jabotic:.üuba<l 

narra de Santo Antonio, Santo AntoiJio da Cachoeira e em Pirapora, todas no municip~ 
do Curvello ; 

N. 230. De 1806, transferindo as calieiras primarias da Contagem, do município de 
S. João Baptista, das Gangorrinhas, lia cidade de Araguary, do S. Bento, município do 
Montes Claros e de outros lop1res; 

N. 121. De 1805, croantlo cadeiras primarias no llairro dos Protestantes, do município 
de PousQ Alegre, no arraial do S. Luiz, e em Pirapetinga, do município do Manhuassú . 

Ns. 162, l65, IF-6, l6í, 171, 180, ISG, 187, 188, 190, 101, 20:3 c 204, creaudo o conver-
tendo diversas cadeiras do in8trucção primaria; 

N. 148. Do 1805, creaudo caliciras primarias na cidarlo do Pará, no Capim Branco de 
Santa Luzia do Rio das Velhas; no município do Sete Lagoas, uma na cidatle rcspecÚva 
uma no povoado do Tamanduá, uma mixta no povoado «Machado>>, uma mixta no povoad~ 
«Mattos», uma do sexo masculino no povoado «!\laias», do districto do lnhaúma, uma no 
povoado «Furna», deste distrícto, uma mixta no povoalio «Lagoinha», do districto do Tubo-
loiro Grande, uma mixta no povoado «Pontinha», desse Jistricto; 

N. 250. De 189!3, creando cadeira primaria em S. Pedro do Jequitinhonha, do Aras-
suahy; 

N. 246. De 189!3, creando cadeira. primaria om Lavrinhas de Itatiaiussú, do Bomtlm 
em Barreiros, do districto liessa cidalio, o uma na Barra do Inhaúma, desse districto d~ 
município de Sete Lagoas; ' 

N. 244. Do 1896, creando calicira primaria no districto do Rio do Peixe, de Entro 
Rios, o mais duas nos logaros denominados - Bom Jardim o Dornellas, do mesmo muni-
cípio; 

N. 219. Do 189(3, croando calioira primaria no - Tripuhy, do Ouro Preto; 
N. 251. De 1896, crcanlio · calioira primaria no- Barreiro, distri'lto da cidade do 

Tremedal; 
N. 2!33. Do 189!3, creando cadeira primaria nos lagares denominados - Pouso Ale-

gro, Palmeiras, Salto Baixo, Comitorio, do rnunicipio de Jaguary ; 
N. 257 Do 1896, croando cnlieiras primarias nos logares denominados- Aldea do 

S. Simão, Bocca da 1\Iatta, no districto de Arcos, Pouso Alegre, no bairro do Serradinho 
do município da Formiga; ' 

N. 25'1. De 1896, crcando cadeira primaria mixta no Jogar denominado - S. Chris-
tovão, districto de Dàres do Turvo, do Alto Rio Doce ; ' 

N. 258. De 189G, crcando cadeiras primarias, mixtas, nos logares denominados_ 
Vi.lla lia Fama, districto da cidade lio All'onaH, e em Santo Antonio do Bom .Jardim, dis-
triCto da cidalio de Tres Pontas ; 

. N. 26G. De 1896, creanlio calieiras mixtas, do instrucção primaria, nos lagares deno-
mmados - Meirolles e Limas, do município do Pará; 

N. 2!38. De 189!3, crcanlio o couvortcndo cadeiras primarias no bairro da Senhora do 
O', de Sabará ; 

N. 260. De 189!3, crcando cadeiras primarias do sexo feminino em Santo Antonio da 
CoJumna, do Peçanha, o do sexo masculino no povoado do S .• rosó dos Coirnbras, districto 
de Ara.ssuaby ; 

N. 271. Do 1896, creando cadeira primaria om Santo Antonio dt~ Bicuiba, district 3 do 
Santo Antonio do Matipoó, de Abro Campo ; 

N. 288. Do 1807, creando uma segunda cadeira do instrucção primaria do sexo 
feminino, na cidade do Santa Rita do Cassia; ' 

N. 27~· Do 1897, crea~lio calioiras primarias no povoado S. Fornanlio, districto da 
n.oa .Fanuha, o outra no d1stricto do Santo Antonio, do município do S. Paulo do M~
rlaho; 

N. 334. Do 1807, supprimindo a Escola Normal do Juiz do Fora e contendo outras 
disposições ; 
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N. 311. De 1807, autorisando o recenseamento escolar em todo o torritorio do Es--
tado; 

N. 200. De 1897, considerando vahdos para matricula nos cursos de agrimensura, 
annexos ás escolas normaos do Estado, os exames nellas prestado::;. 

J)a tlc ncgocios intcl•·cstathutcs 

( 7 ) Do dr. Christiano Pereira Brasil, juiz de direito do Ouro Fino, representan d.o con-
tra a invasão, por auctoridarlos paulistas, do torritorio minoiro no respectivo muni c i pio. 

( 7 ) Es!a peça não voltou á Secretaria. 



TRABALI-IOS 
D..ll_ 

CAMARA DOS DEP.UTADOS 
Relativos à a. a sessãm nrdfnarim no Congresso Mineiro em 1897 



TRABALI-IOS DA CAlVIARA 

Durante o período decorrido de 18 <le junho a 18 do Setembro do corrente anr;.o, occu-
param a attençilo da Camara dos srs. deputallos os tr·abalhos abaixo mencionatlos, cujos 
assumptos se acham minuciosamente desenvolvidos na synopso respectiva. 

Leis d(~ I B97 

Foram remottidas á sancçiío e estiío sanccionadas as seguintes : 
N. 212, de 9 de julho, g<trantindo juros de 7 o/') ao anno ás lettl'as hypothecarias para 

auxilio à lavoura ; 
N. 21'3, de 7 de agosto, org11.nisando a força publica do Estado para o exercício de 

1808 ; 
N. 214, do 25 de agosto, conc,Jdendo licença atê um anno, com metade dos vencimen-

tos, uo !isca! das l'endas do Estado, Verissimo Antonio da Silveira; · 
N. 211, do 27 do mesmo mez, anctorizan<lo o governo do Estado a, mandar cntt•egar 

á d. Maria .Josê A! vim Ferreira Alvos, viu va do dt'. Carlos Fol'l'eira Alves, a quantia do 
30:000~000 ; 

N. 21G, de 3 de setombl'o, concedendo um anno do licença ao desombarg;tdor Amador 
Alves da Silva ; 

N. :d7, da mesma data, concedendo liçonça ao ollicial do registro geral de hypothocas 
da comarca do Juiz de Fónt e ao 1·. ollicial da socl'otaria das Finanças, Antonio Carlos Fe-
lioissimo ; 

N .. 218, da mesma data, doclaran<lo nullos os actos o resoluções praticados pela camara 
municipal de Bacpendy sob a prcsidcçcia llo dr. Josê Seerano 1\Ioreira lla Silva ; 

N. 210, <lo G do mesmo mez, declarando que nas cttusas sujeitas á jurisdic<;ão volunta-
ria, nas Cl'iminacs e nas da competencia do juiz de paz, poderão as partes comparecer em 
juizo e defender seus direitos sem depondencia de licença, o contendo outras disposições a 
respeito ; 

N. 220, do 13 do mesmo mez, elevando a 5:00$000 a verba consignadtt no orçamento 
do Estado para auxilio ao asylo de orphiíos desvalidos- S. Francisco do Assis - em S. 
João d'El-H,cy ; . 

N. ;~21, do 14 do mesmo mez, contendo disposições relativas á instrucção publica pri-
maria o secundaria; 

N. 22:~, do 15 do mesmo moz, reduzindo a 30 armos do serviço o tempo para reforma 
dos o1Iiciacs o praças da Brigada Policial do Estpdo ; 

N. 22:3 da mesma data, oroando dosuo já, na cidade de Minas ( NoVtL Capital), uma 
comarca d~ quarta cntrancia com a denominaçiío de« Bcllo Horizonte» , 

N. 224 do G do mesmo mez, supprimindo os conselhos distri•:taos das ciliados ou vil-
las - sódo~ das camaras rnun icipaos, e contendo outras disposições ; 

N. 225 do 17 do mesmo moz, prolongando o actual anno lectivo das escolas not'maes 
atê 15 do 'maio do 1808, e contendo outras disposições ; 

N. 220, de 18 do mesúlo mez, concedendo ao amanuense da Directoria do Ilygione, 
Xcnophonte 1tenault, atü seis m(Jzes do licença com metallo dos voncimontos ; 

N. 2:21, :lo 27 do mosmo nwz, orçando a r·eceita e fixando a despesa do Est1tdo para 
o exercicio financeiro de 1808 ; 

N. 228, da mesma data, relevando do pagamento de 3:030,.,03'3 a Frederico Antonio Do-
labolla, collector do i\lunhuussú ; 

N. 2:~D, do 211 do mo~mo moz, auctol'izanclo o governo a i'azol' a inn0vaç1ío do contra-
do fiemudo com a Campanhia Estr·mLL de Fer'l'o Oeste de l\linas ; 

N. 2:30 da mesma data anctorizando o governo :1 prot·ogar, pot' mais oito mczes, o 
prazo cou~odido á Compan'!da Estrada de Forro Oeste de i\linas para entregar ao tr·ai'ogo 
o ramal de Pitanguy, e provendo sobre outras ferro-vias. 

S. C. -8 . 



/ 
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!P'J.•ojcctos d.a Cantara e Senado ••cJnctáitlos á sa:nc~ão 

Foram remettidos à sancção os seguintes : 
N. 8'1, do Se_nado, auctorizanuo o governo a g:mmtir juros ató 7 , /0 ao anno às lct-

tras bypothocarms emittilla~ do conl'ormidnde com a lcgislac;i:-to vigente para auxiliar a la-
voura c Llemais inllustrias ; 

N. 278, da Cnmara, fixando :' força publica do Estado para o exercício de 18()8 · 
N. 2irl, d1~ Cnmara, auctorizamlo o governo a concede!' um anuo do licença, dom me-

tade dos vencunentos, ao tlscnl das renuns do Estado - cidadão Verissimo 1\ntonio da Sil-
veira; 

N. 20-1, <la Camam, auctorizando o rn·esidento do Esta.Jo a. conceder um anno de licon-
ça,, sem Vllncimentos, ao desomllargador Amador Alves Lla Silva JH\l'a tt•t\tamento üo 
saude ; 

N. 28~,. da Camnra, olovnndo a 5:000~000 a verlHJ. consignada no orçamento do Estado 
para auxt!JO ao asylo do orphãos desvalido~- S. Francisco do Assis - em S. João ll'-
El-Rey; 

. N. 283
1 

da Cnmn~a, declarando quo o govemo oi·ganizarà, desde já, a comarca da Ca-
pttal na ctdade de l\Imas- denominada. . - comarca de Bello Horizonte ; 

N. élZO, da. Ca.mnra, rolcvrndo o collector do Manhna.ssú, Frederico Antonio Dolabella 
do pagamento da. quantia de 3:080$0~0 rouba.da. do corre cstadoal a seu cargo ; '' 

N. 307, da Camarn, J.1oditicando a lei n. 5, do ilO do setembro do 18CJ1, rotativa à rcfot•-
ma. de otllciaes c praçns da Brigada Policial do Estado ; 

N. 'll5, da Camara., supprimindo os conselhos districtaes das cidades ou villas ___ só-
. des das cnmaras municipaes ; 

N. 327, da Camarn, prolongando o anuo lcctivo nas escolas normacs ató 15 de maio 
do 1808, havend.o interrupção por ferias do novembro a fovoroiro ; 

N. 8G, do Senado, auctorizando o governo a entregar á d. l\Iaria Josó Alvim Fcl'I'oir 
Alvo~, viuva do dr. Carlos Ferreira Alvos, a quantia do 30:000.:':.000, como indemnisação da 
serviços medicos pelo mesmo presta.dos ao E~tado ; 

0 

N. 270, lla. Camara ( do l89G ), declarando nullos os actos o rosoluçõ~s praticados po 
la. carnara municipal de Bnoponuy, presidida polo dl'. Jose Serrano Moron·a da Silva ll~ 
novembro do 1805 em deante, salvo o direito do terceiros ; ' 

. N. 87, do Senado, declarando quo nas causas su,ieitas à junsdicção. voluntaria, nas cri-
nunaes o nas da competencia do juiz de paz, poderão as partes, por .s1 ou por procm•ador 
comparecer em juizo e defender seus direitos som depondencia d.e hronça; ' 

N. 281, da Camara, auctorizando o presidonto do Estado a concedet• licença do dou, 
an!los, par: a tratar do negocio, ao otncial do registro geral de hypothecas . da comarca d 

8 

Jm~ do Fora, Manoel Francisco de Assis o ato novo mozes, a contar do d1a I·. do m·ü~ 
ultimo, de accôrdo com o art. 1 HJ ria Con~tituição, ao primeiro otliciai da Secretaria tlas l•'i. 
nanças -Antonio Carlos Felicíssimo ; • 

N. 305, da Camam, orçando a receita o fixando a desposa. do Estado para o oxerdcio 
de 18()8 ; , 

~- U:t, da Camara ( ue 1805 ), modilicando as leis ns. 41 e 77, relativas à instruc"'io 
publica: "' 

. N. 3~1, da Cnmara, auctorizando o presidente do Estado a conceder ao amanuenso !h 
Dire~toria de llygieno, Xenophonte Rcnault, ató seis mezes do· licença com metade do's 
VenCimentos ; ' 
, N. 130, da Camara, auctorizando o governo do Estado a fazer a. innovação do coutra.cto 
Jmnado co1.n a C~mpanhia E. F. Oeste de Minas, em :-24 do abril.tlo lSCJO, fnzentlo extensi-
va a. garantia do .Juros estabelecida no mesmo contracto no cnpttal ue ~.402:080:275, em-
pregado pela mes.na compnnhia no trecho construido entro a estação do S. Francisco 0 't 
Barra do Paraopoha : ' 

N. :ll7! da. C~mara, ~uc~orizantlo o governo a prorogar por mais de oito mczes o pra-
zo concedido a Companlua h. F. Oeste de :Minas, pora. entregar ao trafego o ramal de Pi-
tanguy, e contendo outras disposiçõe:> relativas ás estradas do ferro do Turvo a Pra-
dos, de Sapueahy o a do que trata o art. 4·. da lei n. 130, do 20 d"' julho do 1805. 

-59-

lPJ.•oJ•osiçõcs «la. (:)anuu.·a J•cJnctti«hts ao Senado 

Foram remcttidns ao Senado as seguintes : 
N. 103, iniciada sob n. 25\.J, em 18\.JG, auctorizandt' o governo a ceder á camara muni-· 

cipal do Rio Novo o prodio onue funccionou :t cadüa. daquella cidade ; 
N. 104, iniciada sob n. 204, em 18\.Jô, auctorizamlo o govemo a conceder ao cidadão 

Honorio Esteves do Sacramento ou á companhia por elle organisada pr•ivilogio pnra es-
tabelecer na nova Capital um reguladot• - oloctro-chronomotro - ; 

N. 105, iniciada sob n. 249, em 18Dd, incluindo no quadro dos empregados do Archivo 
Publico Mineiro o servente daquella repartição ; 

N. JOG, iniciada sob n. 275, auctorizanclo o governo a. conceder um auno de licença, 
com matado dos Yoncimentos, ao Jiscal das rendas do Estado - Verissimo Antonio da Sil-
voita; N. 107, iniciada sob n. 230, em 18\Jn, auctorizando o govomo a fazer ns primeiras no-
meaçDes do professores para as escolas uormncs d;t Januari:, e Cataguazos, independente 
de concnrso ; N. 108, iniciada. ~ob 11. 281, concedendo licenças: do trcs annos, para tratar de nego-
cio~, a José Alexnndrino de Assis Toledo, partidot•, contador c distribuidor, da. comarca 
do Ayuruoca: de deus annos para o mesmo tim a l\Ianoel Francisco de Assis, ollicial do 
registro geral do bypothecas da comarca de .Juiz de Fóm ; o ate nove mozes, a contar do 
dia 1·. do maio ultimo, de accôrdo com o art. 11 a da Constituição, a Antonio Carlos Felieis-
simo, 1·. ollicial da Secretaria das Finanças ; 

N. 109, iniciada sob n. 298, lixando a força publica do Estado para o exercício de 
1808 ; N. 110, iniciada sob n. 284, auctorizomlo o presidento do E~tado a conceder licença de 
tros anno~, para tratar do sua sa.udc, ao c>ct•ivüo do orphãos da comarca de Dot•es do In-
dayà- 1\lignel José Bat•bosa; e de dons annos, sem vencimentos. ao lente de creometria 
o tl'igonomotria do e.:\:tcrn~t? .do Gymuasi,o 1\Iinoit•o--:- .João Julio de Proença ; " 

N. lll ( 1tesolac;ao ), IIIJCtada sob n . .270, em l8UCJ, dodarando nullos os netos e reso-
luções tomad?S e prat.icados pol<t camm•a municipal de Bacpondy, presidida pelo dr. .Jose 
Serrano l\Iorotra da Stlva, do novemhro de 1893 om doante · 

N_. .112, iniciada sob n. 305, or<;ando a receita o fixando ~\ tlesposfl. uo Estado para o 
exorctciO de JHU8 : 

N. 113, iniciada sob n. 204, concedendo um anuo do licença ao desembargador Ama-
dor Alves d<t Silva, par:t tmtamcnto do sau<le · 

N. 114, iniciada sob n. 28\ restabeleccwlo ~ Jogar de procurador Jiscnl do Estado ; 
N. 115, iniciada sob n. 324, anctorizando o governo a conceder aos funccionarios pu-

blicas do Esttulo lotes do terreno e mais fttvoros pnra construcção de casa ou clutcara na 
Nova Capital: N. lJG, iniciada sob n. 315, supprimindo os conselLos districtaos das cidades ou villas 

sedes c.las .ca.maras municipacs; 
N. 117, iniciada. sob n. :~03, lixando os vencimentos do administrndor da cadôa de Ou-

ro Preto em il:SOO :000, do njudante do mesmo em 2:800~.000 c os do carcereiro da cadê a. do 
Diamantina em 520$000 ; 

N. 118, iniciada sob n. 301, nuctorizando o governo n. conceder dous annos de licença 
para tratar de negocios ao escrivão da couutrca de Piumhy, Francisco Alves Couto ; 

N. lli.J, iniciada sob n. 320, rele':ando o collcctor de_l\fanhuassú, Frederico Antonio 
Dolabella, do pagamento da quantia· de 3:080_058, roubada do cofro ostadoal a seu 
cargo ; 

N. 120, inioi~c.~a sob n. :282, eloYan_do a 5:00~3.000 a verba consignada no orçamento uo 
Estado para anxtlw do Asylo de o!'phaos dos\'ahdos-S. Francisco do Assis- em S. João 
d.'El-Rey; 

N 121, iniciacla. sob n. 289, revogando o art. 2.o, da lei n. 118 do 7 junho de 1805, 
sobro concurso do magistrados; ' 
. N. 122, inici~L~a sob n. 307, mod_illcanüo a. lei n. 5, de 30 de setomtro do 1801, rdativu 
a reforma do olllcmes o prDças da Brigada. Policial do Estado· 

· N .. 123, inic~ada. sob n: 283, decla1'~111tlo quo o governo Ol"ganisará, dosde já, a comarca 
da capital na o1dndo 1lo 1\llnas, dcnonunada-comarea do Ilello Horizonte· 

N. 124, iniciatla sob n. 300, traüwdo da nomoaçiio de substitutos dd lentes ou pro-
fessores, cuja amoncia for superiot· a oito dius ; ' 

N. 125, iniciada. sob n. lGO, em ISCJG, tratando de a.ccosso de magistrados; 
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. N. ~26, iniciada sob n. 316, autorisando o govorno a contPatar com o dr. Alfredo Mo-
reira ?mto, ou com que~n melhores vantagens otrorecer, a organização do diccionario geo-
graplnco do Estado de Mmas Gcraos; 

N. 12_7, iniciada sob n. 327, prolongando o anno loctivo nas escolas normacs atô 0 dia 
15 de mmo de 1898; ' 

N. 128, i~icia~a sob n. 3_17, ,autoris~ndo o g~verno a prorogar por mais oito mczes 0 praso concedido a Companhu E. F. Oeste de Mmas, para entregar ao tr<lferro o ramal do 
--Pitanguy e contendo outras disposições relativas ás estt·atlas de ferro do T~1rvo a Prados 
tle Sapucahy. o. a. de que trata o art 4. 0 , tia lei n 139, de 20 de julho 'de 1805; ' 
. N. 129, micJada sob n. 292, estabelecendo o modo de votação nas eleições do presi-
dente do Est~_do, senad~res, deputado~, vereadores, conselheiros districtaes e juizes de paz 
no cuso do n.n~ formaçao da mesa ele1t~ral ou de ser. recusada a admissão do li:>caes ; 

N. 130, ~lllciad~ sob n. ~~I, Ul~ctorJsando o presidente do Estado a conceder ao ama-
nuense da D1r~ctorm de Hygwne, Xenophonte Ronault, ate seis rnezes elo licença com m _ 

. tade rios venCimontos; ' 0 

N. l:·H, iniciada soh n. 325, declarando a commissão que devem perceber os syndico 
provisorios e definitivos nas liquidações forçadas o fallencias; s 

N. 1~!2, iniciada sob n. 330, auctori~ando o governo do Estado a fazer a innova ·'lo d 
contra~to íirmado ~om a. Companhia E .. F. Oeste de Minas em 24 de abril de l8UO, f~~en ° 
extensiVa a garantia de .Juros estabelecida no mesmo contracto ao capital do 2.492:080 .27~0 empregado na construcção do trecho entre a estação de S. Francisco e a barra do P·Ír 0

' 
peba; ' ao-

~· .133, ~niciada ~oh n .. 318,, isentand~ d~ d.ireitos .esta~o~os, at,e quo sejam produzidas 
no Est~do, ,\s materws primas noc?ssarJas as mdustr1as s:m1lares M extrangoiras 0 forem Importadas para o estabeleCimento das mesmas industrias· ' que 

N. nt, inic!~da soh n. 18!, em 189G, croando na Capital do E'stado o Instituto l\lTt 
de Menores Art11Ices. 1 I ar 

PI~OJECTOS 

_Durante o período decorrido do 18 de junho a 18 de setembro foram apresentado" 
pro;ectos de ns. 272 a 3:!8, tendo a Camara dos srs. Deputados occupa!Jo-so com osiS Qs 
ns. 155, 156, 160, 181,205, 219, 228, 23G, 23U, 2,12, 244, 2-15, 246, 240, 250, 251, 254. 257 2, 0 

259, 261, 263, 264, 2G6, 267,268, 2G9, 270 e 271 do 18\Jü; ns. 70, 9:~, 99 101 138 14'> 0 145 vd8, 
1805; e com o de n. 5G de 1894. ' ' ' - e 

Destes proJectos acham-se : 
Convertidos em lei os de ns. 278, 275, 21H, 282, ;z83, 320, 307, 315, :!27, 270, do 180G, 281 , 

il05, 321, 330, 317 e 02 de 1895. · 

PENDENTES DE !JELIIlEHAÇÕES DO SEI\'ADO 

N. 289, regovando o art. 2. · da lei n. 118, de 7 do junho do 1885, sobro concu ro de 
magistrados: 
d N. 292, óstabelecondo o modo do votação nas eleições de presidente do Estado sana 
ore~, deputados, vereadores, conselheiros districtn.os c juizos de paz, no caso do n&o for--

maçao da mesa oleitoral ou do ser recusada a admissão de ílscues; 
" N. :30~, trat~ndo ~a nomeação do substitutos de lentes ou professores, cuja ausenc·a 
10r superJOr a oito d1as; • 
. N. ?18, isentand~ de ,dir:eitos e~tado.\lo~, ató 9-ue sejam ~roduzidas no Estado, as mate-

rws prnnas necessarws as mdustr1as snmlares as oxtrangoiras, e quo forem importadas 
para o estabelecimento das mesmas industrias; ' 
.. N. 325, J.ocl~rando a commi~são quo devem perceber os syndicoil provisorios o de!l-

mtlvos nas liqUidações forçadas e J'allencias· 
De 1806: ' 
N. 160, tratando de accesso dos magistrados; 
N. 181, creando na Capital do Estado o Instituto Militar de Menores Artitioos· 

. N. 2591 auc.torisando o. governo a ceder á camara municipal do Rio Novo' 0 pro-
dw onde lunccwnou a cadea daquella cidade; 

.N. 2M, auctorisandQ o governo a conceder ao cidadão Honorio Estoves do Sacramento 
ou a companhia por elle organisada, privilegio para estabelecimento na nova Capital d~ 
um regulador-olectro cllronomotro; 
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DEVOLVIDO COM EMENDAS PELO SENADO 

N. 324 auctorisando o governo a conceder aos funccionarios publicas do Estado, no-
med.os d~pois do decreto 803, de 1 I de janeiro de 18D5, lotes de terrenos e mais favores 
para a construcção de casa ou chacara na nova Capital. 

l'ENDENTI<: DB VOTAÇÃO DA REDACÇÃO FINAL 

N. 203, declarando que os olliciaes da Brigada Policial do .Estado,_ que tiver~m b~a 
fé de ofllcio e aceitarem commissuo ou emprego, ou tiverem sido demittido.s a. pedido, nao 
perderão seus postos, mas, Jlcarão adlidos aos respectivos corpos, com d1re1to a serem 
aproveitados, quando houver vagas. 

Pe:SDENTo1 DE PARECER PARA TERCEIRA DISCUSSÃO 

N. 334, auctorisn1do o governo do Estado a aceitar a doação que pelos accionistas da 
Academia do Commercio foi feita ao Estado, do predio em que funcciona a mesnH\ Aca-
demia, obrigando-se a concluii· as obras do e.iiticio e a montar a Academia de Conune~cio. 

PENDENTE DE SEGUNDA DISCUSSÃO 

N. :322, creando o logar de secreiario dos campos praticas de quo trata a lei n. 140, do 
20dejulho de 1805; 

l'[,;NDENTES DE PAitECE't PARA SEGUNDA DISCUSSÃO 

N. 27:3, crcando no Archivo Publico Mineiro uma secção de estatística da população 
do Estado; _ . 

N. 277, tratando da organisação do serviço domestico e da repressao da yad1agom; 
N. 279, creando duas cadeiras de instrucção primaria para o sexo masculmo-uma no 

povoado denominado-S. F'el'nando-districto da Boa Família e outra no districto de Santo 
Antonio, ambas no município do Muriahti; 

N. 237, tratanto de auxilio á pequena lavoura; . . . . . 
N. 288, croando segunda cadeira de instrucção pr1marm para o sexo fomimuo na c1dade 

de Santa Itita do Cassia; 
1'{. 200, declarando que para a matricula nos cursos de agrimensura annexos ás Es-

colas Normaes do Estado são validos os exames nellas prestados; 
N. 295, auctorisando o governo do Estado a. prorogar o prazo concedido ao concessio-

nario da Estrada de Ferro do Turvo a Prados para o inicio dos trabalhos de construcção, 
ató que chegue à cidade <lo Turvo a Estrada do Ferro Sapucahy ; 

N. 297, creando dons cargos vitalícios do avaliadorosjutliciaes na comarca de Juiz de 
Fora; 

N. 311, auctorisando o governo a mandar> proceder• ao recenseamento escolar em todo 
o torritorio do Estado ; 

N. 332, creando a companhia de Bombeiros do Estado de Minas Geraes ; 
N. 336 (resolução). declarando nullos o § 7.· do art. I.· e o annexo ao mesmo para-

grapho, sob a denominação- Varias taxas- da lei n. 24, de outubro de 189G, promul-
gada pela carnara municipal ·de Ouro Preto; 

De 1896. 
N. 210, creando uma escola mixta no Jogar denominado - Tripuhy -, districto do 

Ouro Preto, município da Capital ; 
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N. 2H, creando no districto do Rio do Peixe, município de Entro Rios, mais duas ca-
d~iras do instrucção primaria para o sexo masculino nos lagares donominados - Bom .Tar-
dun o Dorncllas ; 

. N. 2'1G, crcando cadeiras ruraes do sexo masculino nas seguint0s localit.lades :- La-
vrmhas da Itatyaussú, município de Hom!im, Dari'oiros, districto da, cidade, e uma na Ba~-
ra dn. Inhauma, distl'icto do mesmo nome, município de Seto Lagoas; ' 

N. 2)0, creando uma cadeira mixta do instrucção primaria na povoação o distl'icto de 
S. Pedro de Joquitinh•mha. município de Arassuahy; 

N. 251, crcanli<l uma cadeim mixta do instrucção primaria no logar denominado _ 
Barreiro - districto da ciJade da Bo:L Vista do Tremedal; 

N. 25,1, crean<lo uma escola mixta do instrucção primaria no lognr denominado - S'lo 
Christovão, districto de D<ires do Turvo, município do Alto Rio Dôco: ' 

N. 557, crcr.ndo cadcii·as mixtns de instrucçfto pritmria uns seguintes localidatlcs . _ 
Aldóa de S. Si1~1ão; no logar. dcnomit~n.do-:- Boca d~ Matta-,, no d.istricto do Areos: no Po~tso 
Alegr~, no bntrro do SciTadmho, 110 tltstncto da ctdado da I•ormtga, torlo:> no município da 
Fornu~a ; 

N. ~58, creando duas cadcii·as mixtas do instrucção primaria, son1lo uma no lo()'ar 
donomina•lo - Villa da Fama - districto da cidade de Alfcnns o outra no lo"ar dono~;i-
nado- Santo Antonio do Bom Jur1lim, tlistricto da citluue de Tros Pontas; "' 

N. 2í_3, croando as seguintes cndeiro.s do instr·ucção primaria para o sexo masculino. 
uma no lognr denominado - !'ouso Alegre - districto 1h~ chiado do Jaguary · outr·t n · 
logar denominado -l'almcirns- ; outl',l no lol!al' denominado- Salto de B;ti~o 0 0'u .0 

nç> _lo.gat' denominado - Cemitorio - districto do Santa Rita da. Extrema - todas no 1~ 1 ~ 
mcJpw !le Jaguary ; u 

N. 266, CI'OarHlo duns cadeiras mixtas do instl'Ucção primaria, sendo uma no lo"w d 
nominat'o-Motrellos- o outra no logar dcnominado-Limas-uistricto da. cidatlo do"ra :e-

.N. ~63, ereando uma cadeira de instrucção primaria do sexo masculino no lnir·r r<t ; 
Igreja Orando e convertendo om cadeira do sexo feminino a mixta existente no< mc0, da 
bairro e Senhora do O', ambas do districto de Sabará; smo 

N. ~G), C!'oando uma cadeira do sexo feminino no districto do Santo Antonio tl· 
lumna, município do l'cçanha, o umo. rural do sexo masculino no povoado do :-. JosÓt 5o-
Coimbrns, districto do Arassuahy; os 

r\. 271, croando uma ca-.loira mixta do instrucção primari~L na povoação de s 
Antonio de Bicuilm, districto de Santo Antonio do 1\latipoó, munieipio !lo Abro Campo ~nto 

N. 242, auctorisantl() o governo do Estatlo a cotltt·~etar com quom melhores vant:v: 
()fToroccr a construcção do uma ostra•la do forro, do !H tola. do um metro, do Ouro Pi ...,ons 
Poços de Caldas, mediante diver·sos favores : 

110 a 
N. ~OI, auctorisando o governo do Esta(to a contractar com qnom melhore;;; vau ta"' 

offer~cor. ;~ construcção do uma ostradiJ; do ferro! do bitola do ~o. c~ntimctros, de Pouso ~ns 
g~c as drvrsas do Estatlo no ponto mais convemcntc no mumc1p10 do Br·agança, mcuiu 1t · 
diversos favores ; ' n o 

Do 1895. 
~· 133, auetorisando o governo a amplia~ as· disposiç_õos c?nti!las no art. 42, cup 9 • 

secçao I.a, us. 5, lO o 11 t!tt !oi n. :JI), do lG do.Julho do 189.2, e tttulo 4.· do d·~~~l'eto n 'c!" • 
de !J ({<) mat'r,:o do lt'D:l, csblJO!ocontlo o registro p0licial em todos os di:>trictos do E~·t·Jl 3 ' ., <11 o. 

l'ENOE:'\1'E:S Dl1 PHI\IEIRA. DISCUSSÃO 

N. 272, determinando quo nos pontos mais convenientes, a .JUIZO do Presidente 
Estado, haverá do quatro om quatro annos uma exposição para os pt·oductos manur·t tdo 
rados, quer· com a mataria prima importada, quor com a do proprio Estado 0 •1~.c H· 
pr•od~~tos agl'icolas o pastoris, emanados dos processos modernos da. ngricultuf; a os 
.apcrlülÇOUU1ClltO das dtf!'erontos l'Ut;as do gado existentes OU !jUO forem intt•ot!uzi 1Jas , 0 rlo 

. ~· 290, c~t·oando mai'l uma cadoit•a do instrucção primaria para o sexo mase\~u'u 
·<hstrJcto do Sueul'iú, município do Minas Novas; " 0 no 

~· 30-l, cr·eantlo <luas segundas eadoit·a'l do instrucção prímnria do sexo maseulino 
arrmaos do Sautissimo Coraçflo do .Jesus o Joquitaliy, da município do 1\lontcs Chros? nos 

· N: 308, croando uma cadeira mixtn do instrucção primaria olomon'.al' no di~tr·i.<'to d 
S. Tluago, municipio do Bom Succosso ; · · 0 

. N. :JO!J, creanuo uma cadeira do ínstrucção primaria do sexo masculino no llW'H' dono 
mmado - Tamanduá-, distrieto do Guapiara, município tio Ayuruocu · o< -

N. 3!0, con\'or.t~n~lo em mixta a cadeira. do sexo masculino de L:1gc~,' om Santo Anton'o 
·da Lagoa, no municlpiO do Curvollo ; I 
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N. 312, creando uma escola primaria mixta no bairro do Mundo Novo, no distr.icto da 
cidade dtt Cümpanlla; .. 

N. :ll3, auctorisando o governo a. auxiliar o Lyccu l\Iumcipal do Arassually com, a 
quantia do 5:000;_000 annuaes; · . . _ , . 

N. :l\4, auctorisando o governo, logo quo pc~·Imttnm as co~!dJçoe,.:; ftnmweu·as,. a ue~pen
Ller annualmcnte pela verba- instrucção publtea- a quantia de 10:000,~000 ec>m a manu-
tenção do Consot'\'atorio de J'.,lusica do Barbacena ; . . _ . . 

N. 31 o ereando uma escola rural do sexo masculmo para mstrucçao prrmarm no po-
voado- s: Josu dos Coimbras - districto da cidade de Arassuahy ; . 

N. 323, croando uma escola do sexo masculino, rural, no legar donomm:.ulo- Olal'ia -
districto do L·1mim, município de Quoluz; . , 

N. :!20, creando tluas eseolas mixtas de in~tr·ucçfío primnr:a, sendo uma em S. Fnl!l-
eiseo da Sapucaia, districto do l'atrocinio, e outra ctL Sant.'Anna, dist1·icto do Nossa Senllç>m 
da Gloria município do S. 1\liguol do Guanhães; o croando tres cscol.a8 ~lo sexo nn~seulmo 
nos segui'ntos povoados do município do Sol'ro: uma no Capi vary, distrJcto. do S: r;~~mçalo, 
uma na Vm·zea do Delegado, districto do 1\lillio Verde, o outra no Mosqutto, tllstl'rcto da 
eidado: . 1,· ]' t · t N. 8:;;8, creando duas catleiras mixtas nos povoatlos- Quilombo e >tpas -no tIS rtc o 
de S. Goncalo da Ponto; . · - . l' t · t N. <l'29, croando uma escola mixta no logar dcmonunado- Conceiçao -, no t ts r1c o. 
da cidade do Rio Preto ; . . . , 

N. :-J:ll, transfor·indo para o logar dcnominatlo - Olarra -, batrro da. e.ltl.ade tlo Ctlli!PO· 
Bcllo a cadoirn <lo instrucção pr:maria do \ alladaros, do mesmo munrctpto, eonverttda 

' I' para o Foxo mnscu mo ; . . . 
N. :l33 croando uma cadeira do instrucção pnmarHt Llo sexo masenlmo no logar. d~II_O-

minado- i-'apagaio -,município do Carangola, c outra no loga.r donommatlo - 1\lborrao 
do S. João-, do tlistricto da cidade do l\Iar do Hcsp~nltn; . · 

N. :3:35, croando uma escola para o sexo ,n~a~culln?, rur~l, no poyoado donommtulo-
Pinhalsinho- districto do Capivary, no mmll~tpw do~· Jos~ do ~armso; . 

N. :l:l7, crcando umr, cadeira nocturna de mstl·ucçao prrmtn•w. para o sexo masculino-
na cidade do H.io Preto ; 

N. 3~!8 auctorisando o governo do Estado a eoncedor <'t Associaçflo de Santa Isabel do 
Ilun«ria f~mdada na cidade de Ouro Preto, o proprio estadual, sito á Rua Nova, na qual 
se a~ha,' actualmonte, installado o 5.· corpo de policia, para ncllo ostabelecol' o nsylo do· 
orphãos da mesma associação. 

SUBS1'11'PIDOS PELO PROJECTO N. 3;~,1 

N. :.!RO, f,uctorisando o governo do Estado a t.l'anferir: aos. fun~cionaríos pnl~l.i.eo.; qu~· 
tiverem rosidoneia forçada na Nova Capital as casas dos 1un~ctonarws quo na occasr,w da, 
mudança d<t Capital nrro os ti verem exercendo ei~lpro!\'o pu~Jltco; . ,•. 

N. 285 "'arantindo o ampliando a todos os tunccwnarws publlcos do Estad?•. quo p~r 
lei tiYorot{1 ~osidoneia obrigatoria na sõde do gover?o, nomeados o em e~et•ctciO . depOIS 
do decreto n. 818, de 15 do abril do 1895, todos os favores e onus cstat~mlos no mesmo 
decreto e na lei n. 3, do l7 do dezembro do 1893, em sou art. 2. 0 ns. O o '· 

ltEJEITADOS NA. CAJ\IAHA 

De 1897. 
N. 274, declarando quo as camaras municipaos do Est.atlo, alem Ll? imposto ~o nr~ .. 33 

do decreto G\JG, do 31 do outubr·o llo 1892, fic<llll obrrgadas a mandnr publicar no org~to oi!IcJal 
os alistamentos eleitoracs tlo município, dentro de GO dia~, contados da sua tormmaçao; 

N. 271i, ostabclccondo novo regimento do custas; 
N. 2\Jl concedendo auxilio de 2:000t,OOO annuaos aos l!OS;Jiiaes do carldadodoUbera'>a 

o do Itape~crica, e ue 4:0003('00 em uma só prestação ao hospital de caridade de S. Sebas-
tião do Paraíso para a conclusão tio su.as obras_; . . , 

N <Jf)8 mandando continuar em vtgor a lei provmcml n. 3077, de 6 do novembr ~ de 
1882, ;1~~ {w município do s. Miguol do Guanhães creou o districto de S. João do Farms ; 



N .. 299, declara~_do prevalecer parll; todo.s 2s efl'ei~os oleitoraes do Estado a qualillcação 
do eleitores da Umao, revogadas as disposiçao do titulo I capitul,:,s I ri !li IV e da 1 · 
n. 20, de 2G de novembro do 1891, referentes ao alistarner~to do cleito~es? ' ' et 

N. 302, declarando quo as incompatibilidades estatuídas nos arts. l0S da lei n <>O de 
2f? ?-~ novembro de lii9l e 5_5 § 2. 0 do decreto n. 5\JG de 31 de outubro de 1892, p~r~ ~le
gtbth~ade de vereadores, nao são extensivas aos lentes e professores dos estabelecimentos 
superiOres do ensmo; 

N. 30G, creando o registro para os animacs cavallaros e bovinos 
Do 189G: 
N. 155, estabelecendo a gratificação do 1:2003000 annualmento ao director da Escola 

Normal de Ouro Preto; 
N. 155, revogando os arts. 2.· c 3.· da resolução n. 3 do W do maio do 189'> qu 1 terou o regimento interno da Camara dos Deputallvs· v, e a-
N. 20\ auctorisando o governo a dar rcgulumen'to para or"anisação d"ls feiras d 

trata a .lei n. 140, ~e 20 ~e julho de 1897, art. 7.·, cstatuindo a~ hasas do ~ontracto c~ qu~ 
respectivos concesswnorws; m o:s 

N. 228, autoris.ando o governo a auxiliar, desde ,iá, com a quantia do 10:000$000 1. verba «Obras Publicas•, a montagem da~ ollicinas do Asylo-S. Francisco-em s ' J~-a 
d'El-Rey; · oao 

N. 245, auctorisando o goverpo a conceder gratuitamente a todo o cidauão bras'! · 
que o requerer, um lote do 20, .30 ou 50 hectares do torras do Estado. 1 Otro, 

N. 2G7, d~clar~ndo nu !lo o_ act~ da. camara municipal da Christina, pelo qual 0 t .. 
ctou com o 01dadao coronel Joao Sylvw do .Mom·a Ran"el o concerto de um·l. l'Ua don 1.a-
tricto do Carmo do Rio Verde em a data do 1.· do julho" de 1895· ' 0 dts-

Do 180.): ' 
N. 71J, elevan~o a 4:000 os auxílios annuaes aos ltospitaes lle Om·o Preto e na ·b . 
N. 14~, autor•Jsando o govoruo a abonar ao collcctor do .Jniz de Fora m·1 • 1 r 

1 acen~t; 
Caetano Rodrigues llorta, a quantia por ello despendida para PH"ame:lto cJdo .Antom.o 
da casa em quo funccional? as aulas da primeira escola publica de ü~strucção I>ri a~u.~ums 
sexo masculino <laquella ctdade; . marta do 

N. 145, auctorizU;n~o o Pre~idente do. Estado a auxiliar annualmcntc com 5:0oo· 
Lyceu de Artes e O(lJcios da cidade do Dtamantina; ,~000 o 

RgJElT.\DOS NO SE:-IADO 

De 1897: 
N. ;!8-t, concedendo licença do tres annos para tratar de S<tude ao escrivão do or _ 

da comarca do Dores do Indaiá, Miguel Josó Ual'IJOsa, rJ ató dons annos, sem vcncim Phaos 
ao lente de geometria e trigonometria do Externato do Gymnasio Mineiro, João Ju 01.ntos, 
Proença: to do 

N. 280, rostabolecondo, desdejá, o lagar do procurador ilscal do Estado com 0 mos vencimentos com quo ora do~ado; ' s lllcs-
N. :101, auctorisando o Presidente do Estado a concc.ler dous annos do licon 'a 

tratar do nefrocios ao escrivão da comarca do Piumhy Fl'ancisco Alvos Couto· ç, Para 
N. 30:3, fixando em 3:~00,000 os V•mcimcntos do at!t~linistradot' da cadêa d~ Ouro p, 

em 2:HOO~OOO os do seu tq~dante, em 520:1;000 os do carcereiro da cadóa da Di ama t'1 ~to, 
creando o Ioga r de carcorciro da cadê a tia cidaclo do Minas com o ordenado do <>)1J1-~'" 0 
annuaos; -·0 ~000 

N. :Jl~, auctorisando o governo a contractar com o rll'. Al!'rcdo :\[or·oira Pinto 
q~cm mawres vantagens oll'erocor, a organizat,:ii.o do dicci•Jnttrio gco.rrar>hico do I•~ .0t.u cont 
1\Imas; " ·~ .tdo do 

Do l80G: 
N. 23G, auctorisando o governo a mandar proecder ::os estudos noccssarios -

apresentados ao Congresso na sessão legislativa sa.ruin to pal'a 0 ostaboleciu;~ <tu~, ser ao 
queadas no Estado; " ' n o uo xar-

1'\. 2:JD, auctot'isando o _governo a fazer as primeiras nomeações do professor , . 
es?olas not·nHl?S da Janu~r:m e Cataguazcs, indcpondento do conem•so, rcspcita~~d~a~,~, ~s 
retto dos ca_ndllh~tos quo .Ja concorromm o l'OJ'am julgados ltahilitados· > dl-

N. 240, J~lc]ntrl'lo o sorveu te do Archivo Publico :\lmoiro no <1uad~·o dos 0 r . , . dessa reparttçao; · llptogados 
De 18\J-1: 

. N. 56, auctorisando o governo a conccdor ao cirlnclão IIenriqne Matheus r ott . 
mats v~.tntagen:> oll'erocer• privilegio por 50 annos, com gararitia do juros do 'o o;0°'~~t ~t~~~: 
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sobre o capital max:imo do 30:000B000 por kilometro, não excedendo o total a 2,000:000$000 
durante 20 annos para a construcção de uma estrada de forro, da estação de entroneamen-
to do ramal da nova Capital de Minas á Santa Barbara, passando por Cacto; 

ADIADOS NO SENADO POR TEl\IPO INDETEitl\IINADO 

Do 18\lG: N, gç), refundindo os projectos ns. 12, 15, lf3, 22, 23, 24, 35, 38, 65, O:J, GO! G1, 27, ]1, 48, 
4\l, ,f.t, 'il, :13, 30, :JZ, 2\l, :JO, 55, 58, 5\l, 40, 51, 51 e GZ, s•Jbt·e cadeiras do mstrucçao pri-
maria; . . , _ , ~ , _ N. 131, rcfundmrlo os prO,JCCtos ns. 72, 73, 70, 78, 8;~, 83, 8u,,D3, \)~, \l7, 08, 100,_101, 103, 
10~, 105, 100, 108, 110 e ll1 de 1805 e IJ8 rlo l81J4, sobre translerencra e conversao de es-
colas primarias. 

ns. 

PIWJIWTOS DO SENADO 

Foram rcmPttido,; os llc ns. 87 a ü:l, occupando se a 
73 8,1 e 85 de annos antei·iot·es. , . ' Destes projectos a?nn m se: ~ 
Convertidos orn let os de us. 84, 8u e 87. 

Ca\nat·a dos Deputados com os de 

PENDENTES DE SEGUNDA DISCUSSÃO 

N. 73 determinando que no dia 21 do ahril de 1898 inaugurar-se-lia, na ciLlade 
designatla'pclo governo, uma exposição tie protluctos agrícolas e industriaes. 

PENDENTES DI<] PARECER PARA SEGUNDA DISCUSSÃO 

N. 88, auctorisando o governo rlo Esta.Jo a garantir juros rle 7 °/o ate a quantia de 
80:000~000, polo prazo do 20 nnnos o amortização ti(J 5 lo, para aktstocimonto d'agua pota-
vel rio município •lo Santa Luzia do iUcl das V(Ji!ws, e ate a tluautia de G0:090:l)OOO nas mes-
mas 0onrlições á c<J,mara municipal de Caril.tinga cotn Jestino ás obras mumc1paos ; 

N. 80, creando o mr:-·ntepio para os funccionarios publicas do Estado. 

PENDENTES DE PIUMEIItA DISCUSSÃO 

N. 'JO, auctorisando o governo tio Estado a mandar construir n.a tlova capital do 
Bsta1lo elo conformiclarlo com os decretos ns. 818 e 810, do 15 de abril e 2\ rio agosto do 
18\J5 t~ma casa do I"Ositloncia para o rlr•. Gabriel Corrêa lüll.Jello, lente r.lo Extornat.o do 
Gyrn'nasio Mineiro, outra pura. Ft•ancisco Luiz Marüt de Brito, c!Jel'e do secção rla AgrJCu~
tum, 0 o11tra para Francisco Carlos Jmono !Joscllan--.ps de Moura, amanuense da Socrctuna 
das Finanças · N. 01 1n~torisando o gt)verno :t conceder á d. Guilllcrmina Rosa Torres, inspoctortt 
de alumnls da Escola Norwal do Jui~ do For<L, dous annos do licença, som vencimentos, 
para tratar tio sua saudo. 

PENnENTES DI<] Al'KESENTAÇXO 

N. 02, relevando o collector de .Juiz tio Fora, Antonio, Caetano Rodrigues Horta, do 
pagamont0 ela importancia elas estampilhas roub~c~ts do cofre o~t:tdu~l ~ S3~ ~~rgo.; . 
. N. 9:3, decl1tranclo rtue nos proces.sús Jo medJ~ttO. do te!'ra.s nao ~oL;etao set <tlltnJttHJ.O~ 

praticos ptu·a agrimensores sinão na !alta ele prcüssiOullos cllplomac.bs. 
s c. ·- () 
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PAP.ECERES DE COM~IISSÕES 

Foram apresentados pelas commissõos abaixo discriminadas os do ns. 2H a :305, tendo 
occupadu a attonção ria camara us do ns. 241, ~'t~ o 2~1:3, do 18~G. 

PELA DE COl\:STITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO E PODERES 

N. 24~1, reconhecor.do doputarlo eleito pela sexta circumscripçuo eleitoral do EstarJo 0 oxm. sr. tenonto-coronol Celestino Soares da Cruz; 
N. 2ti0, opinando para quo entro em discussão o soja approvada a indicaç:Xo n. 8, do 

sr •. Juvonnl Penna, apresentada em l8DG; 
N. :255, mandando archivar uma representação dos h~t!Jit_antes do districto do Cry<>taos 

da comnr•ca do Campo Bollo, podiml.o a passagem desse d1s~rtcto para a comarca o munici~ 
pio do Dores da Boa Esperança, VIsto só pouer ser attonlilda opportunamento o no prazo 
constitucional. ' 

PELA DE REPRESENTAÇÕES, REQUEllDIENTOS E PETIÇÕJ.;:l 

N. 2~!5, manlla quo so arcbivo o parecer n. 222,~ de !80G, por manter a commissão as 
mesmas razões nello mencionadas ; 

N. 2G~~. mandando soja concedida no deputado Pedro Celestino Rodrigues Chuvo, 
Jicençu pelo prazo de Ulll lllOZ, com subsidio, o uec[araudo iicar-lhe E alvo O diroit~ j,; 
renovar o podiuo com tixução do prazo ; r 0 

N. 253, requerendo em faco ua lei n. HJ~J, do 18 do sotombro do 1890, o arohivnmont 
da petição do ex-collector do Uhontha, Erno~to uu Silva Oliveira, quo serviu do base ,

1
° 

parocor n. 126, do !80G; . . , < 
0 

N. 2GG, nwndando archivnr os roq~10rimontos. do Jose Ign.~eJo dos Santos ? , dos 0111_ 
pregados do ramal forroo do Ilollo llorJsonto, podmdo col_lcoss~tO do lotes o othhcaç[o llo 
ca~as o quo so aguardo a decisão do congresso sobro Idontwo assumpto quo lho ostà 
afiocto ; . . . 

N. 257, mandando urchivar o requerimento do d. Leov1gllda Amenca .. do Castilh 
professora publica do Caxambú, pedindo auxilio para aluguel _do casa,. por ,)a torom sith; 
tomadas providencias que satisfazem em parto essa roclamaçao do CUJO assumpto trat-t . 
lei n. 41, do 3 do agosto do 18(!:2 em Feu art. 331 o paragraphos; ' <t 

N. 258, mandando sejam romottidos à commissâo. do in~trucção_pulJI~ica ~s docu 111011_ 
tos sob ns. I o 2 quo tratam de transforoncia do eadOJra do mstrucçao pr1mar1a na cidade 
do Poçanha; . 

N. 250, indoforindo o requerimento do cidadão Lauro Ignacw Vargas, professor pri-
maria d~ Cunha, municipio do 1\farianna, pedindo UJ~1 armo do ,licença par«; trat~tlllonto do 
~:mudo, v;sto ser o assumpto da competencialdo l'rosidonto do hstado, om VIsta do art ')'>~ 
da lei n. 41, do :l do agosto do 189:~: ·-~v, 

N. 260, mandando archivar o rocíuorimouto do cidallão Antonio Martiniano Ferreira 
lento ~o .gymnastica da Escola Normal do Ouro Preto, podin.do o .promio a quo se .iui;á 
com ,direito e~n faco do art. 221 do decreto u. 607, do ~2,7 do 1ovoro1ro do 1883, em vista do 
art. <127 da l01 n. 4 I, do 3 do agosto do 1802 ; 

.N. 262, mandando m'chivar o requerimento do fiscal ambulante \Valter Hoilbuth 
pedmdo concessão do lote o favores para construcção do casa. na nova Capital, visto do: 
po_ndor. do congresso assumpto congonore, consignado no proJocto n. 280 o nu omonda 
o1Iorec1da ao parecer n. 217, em l80G · 

~· 263, m~~d~ndo archivar o requerimento do d. Vir~inia dos Reis Chaves, professora 
da Itmga, mumciplo do Arassuahy, podindo um anno do ltconça para tr.ttamonto do saudo 
visto ser o assumpto rlo quo so trata da compotoncia do Presidente <lo Estado; ' 

N. 264, indeferindo o requerimento do d. Marianna namos Soares, ex-professora pro-
visaria do Setubinha, municipio do Theophilo Ottoni, pedindo pagamento do vencimentos 
om vista <la loi n. 41, <.lo 3 do agosto do l8\J2 o <lo docroto n. 655, do 17 do outubro d~ 
18\J3; 
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N. 26G, mandando n,rchivar o requerimento do cidadão Gabl'iol Corr2a Rahello, lente 
do Extemato do Gymnasio Mineiro, pedindo a construc1;ão de um predio na novo, Capital, 
visto achar-se o assumpto pondonto <lo deliberação do congr·csso ; 

N. 27!í, requerendo so romotta o requerimento do d. Guilhermina Rosa Tonos, inspo-
ctora do alumnas n:t. Esco!n, Nol'nutl do Juiz do Fora, pedindo um unno· do licença com 
vencimentos para tratar do saudo, ao Presidente do Estado para attendor como for do 
justiça; . 

N. :~7G, wanuanrlo archivar o requerimento do d. Ethelvina A~ucer1a da Cunha, l~rofes
sora pul1lica do iustrucção primaria da ciciado de Campo Bello,. pedmdo um anno ~.o licença 
pura tratamento rlo saudo, por sor o assump.to da compotencm do governo do h:stado~; 

N. 277, mandanrlo so rometta o roquol'lrnonto do dopuLrlo Bonvenuto Lobo_, podmdo 
pagam~nto tlo resto do subsidio o njuda de custo que d:ixou do porcebot' a_n~e!'IOl'J~Jento, 
quando do v:a;;em para as sossücs do congresso, ft'actumra uma perna e solicitara licença a Camnm dos Deputados, ao I.· secretario da camm'a para mandat' pagar-lhe somente o 
subsidio que reclama; . . . _ 

N. 27D, indol'orindo o requerimento do cidadão Josó Flavw de L.una, escnvao de paz .o 
delegacia da c i dado do Araguary, pedindo a docrotação do uma lot quo lho taxe vonm-
mentos, rocolhondo-so ao cofre uo Estado as custas quo perceber;~ . ,. . . , 

N. :281 mandando archivar o roquerimonto do d. Joanna Bap~1sta D1as Summ, ~roles
sara de San'to ,\ ntonio do Grannna, municipio do Abro Campo, p~edmdo um a1~no elo _licença 
para tratamento do saudo, por ser esse assumpto da competenc1a do Poder l~xocutivo ; 

N. ;~82, requerenuo so,jam juntos ao requerimento do dr. Eduardo l\Iachar.l~ do Castro, 
pouindo a decr<Jütção do uma lei que auctorizo o governo do Estad? a. acl.C[Uil'll' ou man-
dar imprimir duas ohms suas intituladas -- Licções ~o)n'o Goograplna Mme1m o .curso com-
pleto da histol'ia do i\! i nas Gorao~, os respectivos Ol'Ig1naes par<;t sot'Om. rornott~dos ao ~!r. 
Secretario do fntol'ior, afim do sor consultado o consolh~ suporwr de mstrueçao pub~tca 
.sobre sou merecimento o a convenioncia do serem ou nao adaptadas nas escolas publicas 
do Estauo ; . , 11 . · 

N "SG roquere11Llo o a reli i vamonto dos requonmentos da pl'Olessor,t pu) 1ca prnna-
ria do. s-ex~ feminino da cidade do Bomtim, d. Maria Eulalia da Concoiçfi.o Marque~, pe-
dindo um anno do licençn, com oruenado, para tratamento do saude, o da professora 
publica elo «Cambraia », munici~io. do Ouro ~P!'oto, pedindo 18 mozo~ de lieenç~ para o 
mesmo fim, ticanuo-lhes salvo o throlto do sollcltal-as do poder executivo, do accordo com 
o art. II!J da Constituicão combinado com o art. 225 da lei n. '11, de 3 do agosto do 18a2 : 

N. :287, requerendo o nrchivamonto do requerimento do I·. tabellião o ollicial do regis-
tro do hypothocas da comarca de Tres Corações do !tio Verrlo, cidadão Casimii'o Avollar, 
pedindo um anno de licença para tratar do negocio, por sor da competencia do presidente 
do Estado concedo!' a licença eequerida, em vista do art. 135, n. li, da lei n. 18 do 28 de 
novemlJI'O do 180 I · 

N. 280, rc(jUcr~ndo so rometta o o1Iicio do, camam municipal de Grão Mogol., . P.odindo 
a ceeação do verba especial pam a construcção do duas pontos no mesmo mnmcrpw, ao 
dr. pl'esidonto do Estndo para providenciar como fót' dojustiça, desde quo não sopm ~er-
viços do mol'O intm'esso local ; . 

N. 2a0, mandando archivar o requerimento do ongenboiro Luiz Toixeil'U B1ttencour,t 
Sobrinho, pedindo privilegio por 60 annos para a construcção, uso o goso do uma ostrad,t 
do l'o!'ro do um metro uo bitola, quo, partindo da cidade uo Uboral·a. o pas~antlo por Con-
cei(,!ão d;ts Alagôns o Fructal, vã terminar abaixo tia cachoeira do.l\Iarlbonclo, ~10 ltlo. Gran-
de, e l1olll assim o omprostimo do HO:OOO.íOOO, por kilomotro do linha co_nstl'Ulda, fe1to om 
apolicos do valo!' nominal de l :OOOSOOO, typo determinado pelo governo, .JUI'OS do 7 . r ao 
anno e nmmtização em 30 annos ; 

N. 2DI mandnndo archivar as peças protocolladas sob ns. 70 o 7D, em que a camara 
municipal' do EntJ·o Rios o o. consolhf dis~ri~t::I do s., Pedro dos Ferros pedem auxilios para 
melhoramentos Iocaos, em v1sta da ConstitUiçao do Estado; 

N. 202, mandando so rometta o requerimento do cidadão R. Joyoux, pedindo privilegio 
para ostabolocol' uma linl:a telophonica, som onus pam o Estado, em l3ollo IIo1·izonto, mo-
doanto diversos favores, ·ao prosidcnto do Estado paro, resolvo1' solwo o mesmo, por. sor do 
sua compotoncia, visto como não so acha clle comprehondido nns oxcopçõos da !01 n. 148, 
do 26 de julho do 18\J5, art. ]·. n. I usquo 4 ; 

N. 2\J:l, mandando archivar o t'equorimonto do cidadão Elvira Caldas, filho, professor 
publico da Ilarreil'a do Tt·iumpllo, município de .Juiz de Fora, podindo um distinctivo para 
sua classe, om vista do art. 2:w da !oi n. 41, de 3 do agosto do 18\J:~; 

N. ;[\H, indeforinrlo o requerimento do major~!lscal do 1·. batalhão da Brigada Policial 
Joflo fgnacio da Costa Santos, pedindo contar-se para a sua reforma o tempo om. quo este-
ve dispensado do serviço como alfCI·es do oxtincto corpo policial, em vista da lo1 n. 5 do :lO 
de setembro do 1801, art. J·. §§ [·. usquo 5·. o mais artigo~ ; 
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N. 295, mandando so rcmotta a representação da mesa aclministrn.tiva da Santa Casa 
de Misoricorrlia de Diamantina, pedinuo o rcstahelocimonto, com a necessaria consig-nar;ão 
de ~erha no orça.m::mto, .d:.t rli~posicjãO rlo art. .r·. dn lei provincial n. 2.333 do 1:!. r\ e j Hll:o do 
1876, La parte, a comnnssilo do Orçnmonto a que comrwte resolver sobre o assumpto; 

N. 20~), mandando archivar a roprmwnt<t<;ão de diversos moradores do districto do San-
to Anton.1~ do Manga, pedindo urna repD.rtição te!o;:rraphica 011 telephonica, que a una a 
outros riJílerentes pontos do Estado, em vista do art. IG, ns. I, 2 e i3 da lei n. 148 rle 25 de 
julho de 1805 o das leis orçamontarias na~ quaos se acha consignado, annuahnento, auxilio 
ao Govern(, Fecleral para o estabelecimento de linhas telegraphicas ; 

N. :208, manrlanrlo se remetta a ropresentação do conselho districtal do l\l0no do Gas-
par Soares, pcdiudo a con"t!·ucção de uma ponte sobre o rio Santo Antonio no lo~ar dcno-
mina!IO - IUbeirão dos Porcos-, aD d!'. rn·esi•lento do Estado pm·a attondel-a si jul•rar 
conveniente e fór da compotoncia do Estado ; · o 

N. 200, mandando arclnvar·, do cont'ormiclade com a logisl:";ilo vigente, o requerimento 
do cirlndiio Astr·ogildo Minoit•o llo Menezes, ped.inclo seja-lhe lJot•mittido concluir o curso 
normal ue accor·rlo com o regimon vigente, antes da lei n. 41 rlo :3 ue agosto do lH02 · 

N, :lOO, nHmdnndo archi\•nr o requerimento r lo carcereiro rla car\éa do Diamantina' Jo. 
sophino Pereira rla Silva, pe•lindo augmento rlo seus vencimentos, em vista da om~nda 
apresentacla ao projecto n. :J03. quo satis!'az o pouido ; 

N. 301, requorenrlo se romotta o requerimento rlo dr. :!'vlanool Simões do Souza Plnto 
,juiz do direito da comarca rl:l Campanha, solíeitallllO seis mezos de licença, ao dr. prcsi~ 
dente do Estrt.rlo, para attcnrler como fór rle justir::a; 

N. 30:2, mandnndo se •·cmetta a reprcsontaQiVJ rlo conselho •listi'ictal do Santo Antonio 
do Gorutuba e de uiH'erentes cirlarluos, tcclnmanrlo a const:-ucção dE.' uma pente sobre 0 
rio- Gorutuba -, ao poder oxocutivo do Estarlo par:1 proYirlenciar ccmó fór elo jus~ic•a . 

N. 30'3, mnwlanrln nrohivar o rerJucrimonto elo cHarl~'o :\l!un·;, Carlo.; No:::;nei:·<~ r,~·c;l'es~ 
sor da oxtincta cadeira rle latim o l'rancoz de Jlaepenrly, pedinrlo nwlhnl'iu do ap~sc-ntarlo
ria, om vista rlos arts. 10-1 o 3 § 30 rln Constitniçfw rh Estado; 

N. 30·1, mandando archivar o rcquor·imonto ll'' ongen!wlr·o Luiz Toixeir·a BittoncouPt 
Sobrinho, pedindo privilegio parr, o forncciment() exclusivo de guias purn r~s despacho,; do 
exportação de cat'é, na Capital Fe·loral, •lo JH·oceu'.l:~cia rlestc Esta!lo, por constituir tal 
privilegio um nHmopolio fllle r,~»trmgo a llkn·dndc cu,m,wr·citll i ' 

N. 3C'J, mnnrlnnrlo so remetta o requot·im.:mto dos ongcnhoiros l\lanc>ol Itiboiro da l\Tot-
ta Vasconcellos o ThoJPrtz do Aquino o Castro, porlindo privilegios por 10 annos e outros 
favores para medirem ns torras devolutas o lotes coloniaos no Estado, ao dr. presidente 
do Estado para informal-c.. · 

PgLA T,E CAliiARAS 1\IUN!Cll'Ags 

N. 2,13 ( 180(1 ), mandando quo, em vista de disp0si<;ões contidas na lei n. 2 rlo 14 do 
setembro de 1801, sejam archivaelas as reclamações o representações de contribuint0s ela 
camara municipal ele Pouso Alto i 

Do 807: 
N. 2-17, mantlanrlo nrciJiV0-l' as rep!'oscJ1tar:ãos o docu~nol_ltos elas ?amm:as munieipaos 

de Dal'lmccna e P:~L1~yra, porltnrlo rlocisão rlo Congresso Mtnoiro om !'olerencw a uma r'ues-
tüo suscitada sr hro rlivisus ~ntro os rel'ol'irlos nmnicip~os, 210 log~n· denomina•lo - '.João 
Ayros -, por falta do cumprtmorüo do art. 78 da ConstitUJ•;nu rlo hstado ; 

N. 2:18, mandando archivar as represontaçüos o docunwntos rla" cnmaras munioipaos 
d.o Al~o H.1o _Do.co o Barbacena, pedindo dccisã<J do Congresso l\lmeiro em rol'eroncia a uma 
quostao do ln.mtos entre c.s rol'ol'ith s municípios, no rlistt'ictn elo S. Domittgos do Monto 
Alegr?, ?In v1sta rlfJ dil'lpcst•J nos urts. 0·. ua lei n. 1 lO de 2:1 ele julho de 18\H o 112 da 
ConstJtUJc,:ão do Estarlo i 
. N .. 2:HJ, mandando arcldvar rept·osentaçõos o reclamaç~ies rio contribuintes aproson-

t~das a assemblett municipal do Entro IUos, contra r!echêie~ da respectiva. camára muni-
~IJ?al, por não sorom. ~ll~s contrm·ias á Con~tituir;ão o ás lois, nem a~tentatnl'ias rlos ui-
I O! tos do ~u.tros mumc1p10s o nem tão pouco oppressoras ou voxatorws aos diroit!;s elos 
seus mumctpos ; 

. N. 2? .. 1, .mandando rJUO so ~llicio ao potlor executivo rcrJttisitando copia do diversas 
lo1s proyl_llcwcs, pam P.oqor o C?ngrosso manif'est.ar-so sobre uma ropresentar;ãn ria canta-
ra mumc1pal do PatrocllliO, podmdo providencias contt'a o acto praticado pola cam·1r·~ 
municipal do Carmo da Bagagem, polo qual, ultrapassnnrlo os limites outro os dous mt;ni-
cipic.s, auct.orizou os seus l'unccionarios a invadirem o torritorio situado entro os rios _ 
Douratlos o Pordizos - portoncontos, segundo a representação, ao municipio do Patrocínio 

' 
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e lançarem alli impostos, alem rlo outros actos, alterando assim as di visas do distl'icto de 
N. s. d'Ahhadia, tr<\çadas p_ela lei n. 1.142, de 2,1 de sete~~ro de 1802.; 

N. 2G5 mandando arcluvar uma reclamação de mumcrpes ua villa de Poços de Cal-
das contr~ impostos decretados pela Nspectiva camara wunicipal, não só por nfw so 
acbhrem devirlamentr3 reconltoeidas as 1lrmas de seus siga,, tario'S, como por não terem sido 
cumpridas as dlsposições dos arts. 77, paragraplw unico da Constituição do E'Jtado, e 70, 
da lei n. :2 d<3 1,1 do setembro de 1891 ; 

N. 280, mandando se o1Iicie ao prosidonto da camam municipal de s .. J.oão rl'El-Rey, 
requisitando copias authenticas das acta~ das sessiies d't assemblea mumc1pal darJuella 
cidade em sua reunião do corrente anuo, allm de poder o Congresso resolver .com segu-
rança 'o justiça sobre uma reclamação do muni~ipes contra actos da respectiva camara. 
municipa'l e do c'onsellto districtal da referida cidade i _ 

N. 285, mandando arcltivat• uma reclamação de municipes de S. Joao. !l'El-Rey, c~ntra 
actos da respect,va camara municipal e do conselho districtal daquolla ctdado, por nao se 
acharem as allegações eonstantos da mesma, convenientemente con~proyadn3 ou documen-
tadas, de maneira a poder o Congi·csso resolvei-a com segurauça o JUS~Jça; · . 

N. 288, manuando, panl. o fim do resolver se sobre uma revre?entaçao d.a cm~ara mum-
cipal elo S. Joã.r> Baptista, pedindo tlocislto do Congr·osso l\lmorro em r~ler?t~cla a .~ma . 
questão do limites entre osso município e o do Peçanlta, pelo lado d.o dtstrw~o de S.u:~ta-
1\laria do S. Folix, que se nliicic á camara tr.unicipal do S. João Dap~Is~a, pel\llldo copias 
dos o!Iicios trocados com a camdr:t do Poçanhu relativamente aos. lu!'utes cnorc os . d.ous 
municipios, no districto t!e Santa Muria de S. Felix, e que so enne a camara mumctpal 
do PoçanlHt copia da prewnto rep!'esontação, afim de pronunctar-se sobre o quo nelta 
consb e se allo"a · 

N. 207, rnandan'do so remettam á commissão competente novos docum~n~os r~ferentos 
ao parecor n. 25:1, sobre questão de limites entre os municípios do Pa.tr•ocl!ll? e Carmo da 
na~agom, rdativos :is divisas do districto do N. S. d'AlJoadia, traçados pela le; n. 1.142, de 
21 de sotomlJ!'o de 1802. 

pgLA ])E OURAS PUBLICAS, VIAÇÃO FERREA, TIIBLEGRAPIIGS 1 NA YEGAÇÃO J)g RIOS, ESTRADAS, 
PON'l'gs E CANAES 

N. 2·11, de l80G, opinando para que se peçam informações ao governo so):>re o pro-
jecto n. 242, relativo á estrada de ferro de Ouro Fino a Poços de Caltlas, por .Julgar quo 
a concossr.o dessa estrada irit aíl'ectar interesses dus estradas do forro Sapucal1y e Mu-
zambinho, já auxiliada~ pelo Estado i . . _ , 

N. 2:12, de 1800, opmawlo pata que rolatrvn.mer.te a concessao ele estrada. de ferro ?e 
Pouso Alerrre ás divisas deste Estado eom o .do S. Paulo, de que trata _o prp.Jecto n. 2b.l_. 
seja ouvirl~ o governo sobre a iníluencia que possa ter a concessão pro.Jccta\la sohre as .Ja 
existon tes. 

De l8D7: .. 1· - d l • d c 'li p t N. 21G, opmanrlo pela approvação d.1 mutcaçao o sr. ( .opuva o am.I ? ra es no se~-
tido de se representar aos parleres foderaes sobro a nocessrdade urge~t1ss~ma do so conti-
nuarem os trabalhos do prolongamento da estrada de ferro Central do ::JrazJl ; . ·· 

N <J57 mandanrlo archivar o o1Ilcio e mais papeis rlo cidadão Pedro l\lanso Poreu·a, 
relati~-;,., ,{ nova direcçlío da estrada ~lo forro. !lo Ilello .Ií'•ri~?nte á Oest~, de modo r~ r•as·-
sar pelo município de Dé•res do Indaya, em vtsta da ler n. l3ll, de 20 de .Julho de l8Dv, que 
trata do assumpto i . · _ . . . · 

N 9(18 mandanrlo arclnvar uma. reprosentaçao da c;unara mumc1pnl da cttlado do 
Pará,· j',;;01;rlo ver :t conyeniencia do. passar po~ nquella c_irlarl~ a estrada.!lo fe;·ro quo tem 
ue Jirrar a Nova Capital tt O~sto de 1\lmas, eu~ VISta •las (l!SpO~lÇÕ~ da lel n. Uü, de 20 de 
'ulho"' elo 1805, pelas quaes Jtt se aclla. resolvi_do _o ponto de l1ga_çao. dessas estradas i . 
J N. :?GD, mandando se remetta a reprosentaçao. t!o conselho dJstrJctal de Campo l\lysttco, 
do municipio de ouro Fino, r.n<e~1elo yor ,a necesstd~!l? ~Ja construcr;ão de. um~ es~radt\ ue 
rodagem quo li~uo aquelle dr~trtcto a s~de d~ mumcip!O, ao dr. Seeretarw d Agrtcultura 
para providencttU' conformo for conve.n!ente , . . " . . . 

N. 270, mandantlo archivar um o1IICJO da eamara ]lll~I1Jcipa! tle I aracat~t, soliCitando 
modificaçilo do traçado !la estrada de forro de !lello Lor~snnto a. Oeste de.Mmas, de modo 
a pa8sar pela cidade do Pará e prolongnl'·Se ato Paracntn, em VIsta da let n. l3D, de 20. de 
julho de 18D5 que trata rlo assumpto ; . _ . . . . 

N. :a1, n{antlanclo arcllivar uma representaçao ?o agente ox~cu~rvo !llstrrc;al do Ita; 
bir·a do campo, solicitando cc,ncertos na estrada quo hga aquelle dtstrwto ao de I araopeba 
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por já terem sido tomadas providencias Jlelo Podor Executivo, ao qual compete tratar do 
assumpto; 

N. 272, mandando se remotta a representação feita pelo presidente do Club Littorario 
e Altruísta da Conquista, fazendo ver a nocossidado de passar por rJli a esteada do forro 
Bello Horisonto a Gonçalves Ferreira, ao dr. Secretario tl' Agricultuea para ser attonditla 
<:omo parecer conveniente ; 

N. 2i:~, mandando se rometta, a representação do diversos cidallãos residentes na So-
lcdade, reclamando contl'i1 o facto do pretender a companhia estrada de ferro Paraopeba 
iniciar sua linha l'orrea distante da estação do Congonhas tres kilomotros, ao Llr. Secretario 
d'Agricultura, afim de tomar as providencias qno forem julgadas noccssarins ; 

N. 274, mandando arcltivar a reproscntação tlo agente executivo municipal de Pitan-
guy, indicando como mais conveniente para o entroncamento da estrada de forro- Ilollo 
Horisonte á Oeste- a cidade do Pitanguy com· o prolongamento até a c i dado do Paracatú 
em vista dtt lei n. 139, do 20 do julho de 1895, na qual so acha firmada a deliberação d~ 
Congre.sso. 

. PELA D::) CO:\I~IE!WIO, ESTATISTICA, INDUSTRIAS E ARTE3 

N. 261, mandando, por intermoc.lio do governo, sejam ouvidas as camaras municipaes 
da Leopoldina o Alôm l'arahyba, afim do poder o Congresso resolver sobro uma reclama-
~ã..'> feita pelo dr. Quil·ino H.ibeiro Monteiro do Rezow.lo, relativamente ás divisas do dis-
tl'ict.o de paz do Espírito Santo do AgU<\ Limpa, município de S. José do Alôcn Parahyha 
e do do Providencia, município de Loopoldina. '' 

PELA m; JUSTIÇA CIVU, B CIU~IINAI, 

N. 281, indofflt'indo o requerimento do cidadão Octaviano Vianna, promotor do justiça 
da comat•ca da Januaria, pedindo licença para Jlrocossar o sr. deputado Camillo ijr·tte; 
como mandante dos assassinatos que tiveram legar na cidade de S. Francisco, nos \u.~~ 
1." c 2 do abril do l80G, por serem improcedentes os motivos allegados. L' 

PELA Im AGRICUI/I'URA, l\IINAS, COI.ONISAÇÃO, 'l'ERitAS E llOSQUWl 

N. 278, mandando so remetta a representação do Clu~ da Lavoura do município 
Mar do Hospanhn, pedindo providencias tontlontos a dobollar ou, pelo monos, atenuar•do 
crise (jUo acabrunha a lavoura o a diminuição do imposto do 11 "/o soln·o a oxport·\ç"í a 
do café, á commissão do orçnmonto e contas para sobre ollo omittir a sua opinião. L '

0 

N. 284, mandando archivar a representação do cidadão Geraldo Chaves, solicitando 
do congresso medidas que auxiliem a lavoura o fazcntlo vor a necessidade do lançamento 
do imposto territorial o hem assim <t creação tlo bancos, om vista da lei n. 212 do julho 
'(l? c?rronte anno, o por não ser conveniente por cmquanto a tlocrotac;ão do im{lüsto tor-
rttorral; 

PELAS CO!IIM!SSÕES REt;NIDAS DE HEPRESBNTAÇÕI~S, ImQl!ImiMCNTOS E PETIÇÜE~, g CONSTITUIÇÃO> 
LEGISLAÇÃO E l'ODERES 

N. 251, opinando para que soja suhmettido a discussão 0 parecer n. 217. eonjuncta-
mento com a emenda, ao mesmo apresentada om l8()(j, concedendo diversos favores .1 fun-
ceionarios pulJlicos üa nova Capital, e que seja esta approvada. ' 

Estes pareceres foram todos approvados, com oxcepção dos de ns. 251, 28:~ 0 288 c uo , 
voltaram ús respectivas commissões o os do ns. 3ü:J o ~!05, quo pendem de discussão. ' 1 " 
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REQUERIMENTO 

Foi apresentado pela com missão tle representações, requel'imont.os o p~tiçõos o d.o n. 1·1, 
requerendo que sohro a potic;ã~ do cidadão .1\fa~H~ol Francisco do As~1s, oJII.c,l:\1 ;~o ro~Jstl.'? ~<: 
hypothec~\s d<t comm·c~ do ~u~z do F~ra! sollc1tando ~ous an,no~ do !J.cen,~,t pa~ L\ ti"'!.\:. 
de negocws, fosso ouv1do o ,JUIZ do d1relto dtt respectiva con1.1rcu, por mteuned10 uo ,o 
verno do Estado, so!Jl'o a convonioncia dessa licença. 

A osto requerimento foi apresentado o seguinte substitutivo: .. 
« Roqueiro quo o requerimento o mais papeis relativos ao pedido do _li_?onça sohc~tada 

pelo oJTicial do registro das hypothecas d:t comarca de Juiz do Fora, c apitao l\Ianool F ran-
cisco do Assis, voltem à commissão. » 

Foi appeovado o substitutivo, fican(lo prqjudicado o rtJquol'imento . 

I::-\DICAÇÃO 

. Foi apreso!rtadn a do n. 10, tendo a c~mara. so .occupado ~om a do 1~. 8, do .lmJG~ a~;~ 
mon·n no smJt1do de so representar, por mtermollw do l'res1Llcnto do Estado,. Lu~s podm e~ 
fedemos, principalmente ao Congt>esso Nacional,, sobre a n~c?~sit!ado .. urgent~~~~ma do s~ 
oontinum·om os trabalhos do pNlongamento da Estrada do I• ell o Centl al do llt ,tzii, a c tua~ 
mente interrompidos com gravo prqjuizo tlo::; cofres fedoraos. e ~lo grande P.art~ tl? ~erri
torio Mineiro servilh por aquolla via fcrrea · o a segunda mdJCando quo <l C<tllht~a d?S· 
Deputados pb~ intol';nodio da mesa, reprcsent~ ao Congt·osso Fed~ral solwe a conven!enc1a 
de ser alt~rada a disposiçrro do art. 180 do decreto do. 2 de maiO de 18~0, no. sentido do 
não sor prejudicado o proeesso summat•io dos inventarws ~ela. morosa ~x1gencut thH}Hül~a.. 
disposição, tomando-se, entretanto, a.~ providencias geraes tntl!spensavets para a garantw .. 
dos menores o interdictos. 

Foram ambas approvndas. 
Secretaria da Camara dos Deputados do Estado do Minas Goraos, om Ouro Proto, IG 

do dezembro do 1807. 

ü Llirector da w~rctaria, 

Alfredo Furst. 
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Ucht~ão tios st•s. Cong·t·e~sistas cout as t•cst•cctivas l'CI'.Iitlcncias 
DEPUTADOS 

NOl\IES RESIDENCIAS 

--------------------
1 Dr. Jose Tavares do 1\Iello ........................... Queluz. 
2 Cornmonrludor Francisco !Ubeiro do Oliveira EntJ·e Rios. 
3 Coronel Agostinho Jose Pereira ................... Mar de Hespanha. 
4 Dr. Juscelino Barbom ................................. Theophilo Ottoni. 
5 Capitão Dosidorio Fol'l'oim do Mello ............ Cberaba. 
G Dr. Felippo Nunes Pinheiro ........................ Estação do Rio Doce, E. F. Leopoltlina. 
7 Coronel Francisco Bressane de Azevedo ........ Cidade de Minas. 
8 1\Iujor Juvenal Coelho do Oliveira Penna ...... S. Jose de Alem Parahyba. 
g Dr. Denvonuto da Silveira Lobo .................. Abre Campo. 

10 Dr. Curlindo dos Santos Pinto ..................... Sabará. 
11 Dr. Raul Penido ......................................... Barbacena. 
12 Dr. Sabino Barroso Junior ........................... Cidade de Minas. 
13 Padre .João Pio do Souza Reis ..................... Barbacena. 
14 Dr. Jose Folippo do Freitas Castro ............... Estação de Vau-assú, E. F. Leopoldina. 
15 Dr. Carlos da Silva Fortes ........................... Pulmyra. 
IG Dr. Camillo Soares do l\Ioura, tllho .............. Ponte Nova. 
17 Dr. Carlos Ferreira Tinoco ......................... Campo Bello. 
18 Dr. \Venceslau Braz Pereira Gomos ............. Monte Santo. 
lU Dr. Francisco Augusto Pinto de Moura ....... Juiil do Fóra. 
2011\Iajor José Bornardes do Faria .................... Formiga. 
21 Ih·. Augusto Gonçalves do Souza Moreira ..... Sant'Anna de S. João-Acima. 
22 Dr. Leopoldo Corrôa ................................... Itapecorica. 
23:Dr. Dol!im 1\Ior:eira ~la _Co~ta Rib~iro ........... Santa Rita do Sapucahy. 
24

1
Dr. Joso ~Ionterro lüborro Junquerra ............ Leopoldina. 

25 Dr. Fmncrsco Josó Coelho do Moura ............. Oliveira. 
2GI

1

nr. Henrique Duarte da Fonseca ................. Angustura. 
27 Si~eão Stylita Cardoso ............................... Jaguary. 
28 Julro Bueno Brandão .................................. Ouro Fino. 
20 1Coronel Severiano Nunes Ca.-doso de Rezende S .. João d'El-Rey. 
30 Camillo Philinto Pratos ............................... Montes Claros. 
31 Dr. Epaminondas Estovos Ottoni. ................. Thoophilo Ottoni. 
32 Coronel Ign<tcio Carlos Moreira Murta .......... Arassuahy. 
33 Padre Pedro Celestino Rodrigues Chaves...... » 
34 Coronel Manoel Josó da Silva ...................... Bon. Vista do Tremedal. 
:1G Conego Manoel Alvos Pereira ...................... Diumantina. 
3G Dr. Francisco de Faria Lobato ..................... Taboloiro do Pomba. 
37 Major Getulio Ribeiro de Carvalho .............. S. ~liguei de Guanbães. 
38 Dr. Francisco Nunes Coalho Junior .............. Caathé. 
39 Dr. Luiz Gonzaga da Silva ........................... S. Paulo do Murialré. 
,i0

1
Coronel Theophilo Marques Ferreira ........... Sete Lagoas. 

41 !Co nego Saturnino Dantas Barbosa ............... Bagagem. 
4~ l't;dro ,J,o:v!uim. ~oaros ~:tlixto ...................... C:~r:m~. do Campo Grande. 
43 Dr. Jose C,\rnono de Rezende ...................... Ita,]UlM. 
4~tlnr. Alberto Augusto Furtado ....................... Estaçfio de S. Deifina, E. F. U. Valenciana. 
45 Coronel Celestino Soares dtL Cruz ................. Montes Claros. 
4G ), .............................................................. . 
47 (!) ..................................................... , .. . 
48 .•••••••••••.•••••••••••••••••••••.••••• 

(I) Vagos por ter rn si elo eleitos drputaclos ao (}Jngn•sso Federa' os srs. E<luardo Augusto Pimen-
tel llarhosa, ur. Francisco Mcn!lcs Pimentel c tlr. Augntilo Clcmcntino da Silva. 
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Senntlot•cs 

NOMES RESIDENCIAS 

1 Dr. Francisco Silviano de Almeida Drandão. Pouso Alegre. 

2 Comwendador Antonio Martins Ferreira da 
Silva (1) .................................. Ponto Nova. 

3 Dr. Necesio Josõ Tavares .•••.••••••••••••••• .Mar de llcspan!ta. 

4 Dr. Joaquim t..ntonio Dutra ................ Lcopoldina. 

5 Coeoncl José Ucnto Nogueira (1) .•••••••••.• Minas Novas. 

{j Dr. Joaquim Candido da Costa Sena ••.•••••• 
1 
Ouro Preto. 

7 Dr. João Gomes Rebóllo Horta (!) ........... Cidade do 1linas. 

8 Dr. Camillo Augusto Mm·ia de ·Britto (1) .••. Ouro Preto. 

9 Dr. I?rancisco de Paula lwcha Lagôa .•••••.• 
1 

lO Coronel Francisco Foneiea Alvos (1) .••••••. · 

» 

>> 

li Dr. Viegilio Martins do l\lollo Franco ....•••• Cidade de ~linas .. 

12IDr. Lovindo Ferreira Lopes ...•.••.•.••.••.• » » 

1:~ Dr. Josú Pedro Drumond ................. .. » 

1,1 Dr. Frederico Augusto Alvares da Silva ...•• Juiz do Fóra. 

15 Commondador Manoel Ignacio G. Valladão (I) Campanlta. 

W Commendador Joaquim Antonio G. da Silva .. Fructal. 

17 Dr. Josino do Paula Britto .................. Tres Pontas. 

» 

18 Coronel Carlos do Olivoim Sá (I) ........... Thcopl1ilo Ottoni. 

19 Dr·. João Rorlltotto Carneiro do Mendonça (I) Mar do Ilespanha. 

20 Dr. João Nopomuceno Kubitschek ........... Peçanba. 

21 MajorJosó Joaquim do Oiiveira Penna(I) ... Uboraba. 

22 Commondador Manoel Toixcil'a da Costa (I) .. Santa Luzia. do Rio uM Velhas. 

23 Joaquim José Alvares dos Santos o Silva (I) S. Jose d'Alom Pllrahyha. 

24 Dr.llernardino Augusto do Lim·.t (1) .•••.••• Ouro Preto. 

(1) Extingue-se o manJalo am 18~18. 
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:relativos à 3. a sessão oruinaria ua segunda legislatura ao congresso Mineiro 

EU '1397 
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Transulllplo Andamento c o!Jscrvaçf,es 

18!J7 ~2i'~ Es!a!Jeleec que d<J qnalro em quatro annos J)o sr. Sihtl~ Ji'o:~·L<!S c ontl'O!'l. 
se abra nos pontos mais eolll <;nicnlcs, 
a JUizo do govcl'llo, u111:t exposição de , . . . . 
rroduelos intlnslriaes. agl'icnlas e pasto· .\.tn•cscntaclo em .!~ ele Jllllll.o, f01 ~ llll· 
ris. o r;onlcm mcrlicl:Js que auxiliam es- primir-sc, tendo segunda leitura em ~3 
o as intluslria~. desse n1cz. 

Pende ele primeira tliscnssfio 

18J7 273 Crr;a no Arcliiro l'n!Jiico ~lineiro uma Sl'C· no sr. Ju!':>cclíno n:u·l•csa. 
<~:lo cswcial dr) eotalislica tl:. {lOJ'Uiação 
rio Estado. 

.\prcsentaclo ern n lle jnn!Jo, foi a im-
primir-se, lenrlu ôet;ntHla lr;ilnra em :2:3 
tio;: se mcz. 

Ent tn•iJnpiil•a cHsc·nssi'ío, no rl!a 21), 
sul,llldtillo a volar;:1o, fci approvarlo, sen-
do reJnellid<J ;\s coulmi$SÜOS de~ cslalisti-
ca c or~~amenlo. 

i\'o rlia :.'8 f,Ji :tprcsonlarlo pela primeira llc· 
sas commiss<1es com nrna emr;mla sn!JsUs-
luliva que foi onvia(la com o projecto <i 
commissão de ot'<,~:Hnr~nlo. 

Poudc de pa' cccr para EC[;Ulllla 11iscn~são 

1SD7 27,1 :\fancla que as camaras mtwicipacs do Es· no !Sl', .Jusccliino lht,t•bosa. 
tatlo !:H;am vulilicar no orp;am o!Hei:tl os 
alistamrmtos <lc eleitores do município, 
dentro do GO dias conl:tllOS tia lcnuiuar.:ão At•rcscntaclo em 2;3 ele junho, foi a im-
do lra!Jallto respectivo. primir-se, tendo :;cgntHh leilnra no 

dia 23. 

Ent t•rintcirn cliscnssão a !10, sulnncl-
lido a VCJ!aç:io, foi approv:ulo, senclo rc· 
nwllido :\ commiss:io de tcgislar:ão, que o 
apresentou para segunda crn 15 .. de julho, 
indo a itnprimir-sc o pat·ecer. 
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Transumpto Andamento o observações 

~lalllla que as camaras municipaes do Es- En• se!JUiuln tU;;cussii.o, por arli"os 
ta do far~am puhl icar no orf(am olllcial os em 21 de julho, rcechcu, no art. 1. • a~ se~ 
alistam'entos de eleitores do municipio guintes PtneJtdas, que foram a impriitlir-se: 
dentro de G•l rlias conlarlos da lenniJH\-
ção do trabalho respectivo. 

~. 1 

No art. 1.' Supprimam-se as palana;; «do 
Estado». 

N ,, 

No mesmo arligo-Accresccntcm-se llr>poi· 
das palavras «orgào olllcial>:, estas :do-~ 
poderes do Estado." ' 

N. 3 
Accresccnlc-se « § 1. • Essa pu!J!icar;ào será 

gratuita.» 

No art. t.·-Em vez de paragrapho «Uni co> 
cliga-so: § 2,". 

Sala elas scssrics, 2l de julho de 18~7 1 celino llorJ,osa. · ·-· lls-

Encenada a discnssrio desse arti"o c 1 
2.·, ficou adiada a ~otar;ão por 1

10 art 
numero. alta ll·;· 

Ent !!2 tle julho, suhmcllido :1 v • 
foi rejeitado o projecto, ficando 'rn·c01·~1a1ç.':?· das as emendas. t tc,t-

Archivou se. 

Autoriza o presidente do Estado a COllCC· nn ConnnhHãO ele HeJll'esent·\ç-
der até um anno de licença, com meta· Uectnct•imentos c Petic;c'ie~ • 00 

de dos vencimentos, ao llscal das rcn- · · 
das do Estado - Verissimo Antonio da 
Silveira. A}lresenlatlo em 23 de junho !oi · 

primir-sc, tenrlo segunda lcitura'no d'taa ~:;l-
(. .... \). 

E1u Jlrhneh•a discussão a '~G su!J. 
metlHIO it votaç~to, foi a approvado' c re-

275 
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Autoriza o prcsirlcnte do Eslarlo a conce-
der atr) um anno de licrnr;a, com meta-
de rins vr~nci mcitlos, Ml fiscal_ das rcnr,f;ts 
do Eslarlo, Ycrissimo AntoniO <la Sil-
veira. 

Andamen o e ohservar;ões 

mcllirlo á cotnmis iio de petir)ões, que o 
aprcscuton p;,ra segunda em :JO, intlo :> 
imprimir-se o pan,ccr. 

En• st~!llliHla cllscnssão a 2. de julho, 
snlnnett.itlo á votação, foi ap[ll'OV o~tlo c vol-
tou :i mesma co ,. missão, que o apresen-
tou para terceira no dia 6. 

En• tcJ.•cciJ.·a dismtssão a 8. foi appro-
vado c rcmcllirlo ;i commissiio de redac-
çào, q11e no dia n o arn~ese_ntou com o sc-
gumle parecer c redacçao lwal: 

A com missão de Hedacção de Leis. á que foi\ 
presente o projccto n. 275, é de parce~H:
!TIIC seja approvada a seguinte red acçao 
dada ao mr.smo: 

o Congresso Lef(islalivo do Estado de ~linas 
Gera•oS decreta: 

Art. 1. • Fica o Prcsi<len te do Esta<lo . auc-
torisarlo a conectlcr até um anno de licen-
ça, Ci•Ill metade <los vencim~ntos, ao fis-
cal das r·~ndas d•) Esta< lo \ enss1mo Anto-
uio da Silveira. 

Art. 2.' 1\evogam-sc as disposições em con-
trario. 

~ala das commissõcs, 9 de julho de 18n. 
-Nunes Pinh iro.-lgnarw 1\lurta. 

E1n discussão esta reclac-;ão a 10 tle 
julho submeltida :i votar;.ão, foi ella ap-
prova'da sendo o project•J rem ettido ao 
Senado sob n. 105, por onicio n. 151 de~. 
sa data. 

Pelo Sciuttlo ioi J.•cntettitlo tt snnc-· 
-;iio soh n, 10 I em 18 tlc a~oslo. como 
participou em otli0io n. 17 desta data. 

Sanceiouatlo 

Lei n. 214 de 25 de agosto de 18n· 
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Esta!Jelecc o llogimcnto l!c custas jndi· no sr. Ju"'·cual Pcuna e ouh·os. 
ciarias. 

A1n•escnt1ulo em 23 de junho foi a irn-
prinnr-se. _A _requerimento !lo sr. Bueno 
llr3ntliío, _lol thS!ICnsada a segunda leitura 
em t ilc JUlho. 

En1 J>rh:ucirn. •lhmnssão em 7 snlJ. 
lllCttillO á VOtaçãO, foi :l[>]ll'OV<lr.IO, S811UO 
rcmcltido ;i commissão de justiça civil e 
criminal, IJ!Ie o apresentou para fi)''llllih 
no dia 2\J, reservando-se o direito cl~ 
emendai-o. 

Foi a imprimir-se o I>arccer. 

1~1111 sc_gulttla .•lisc•t~t"ã_o a 22, t11~lla 
entrou por cap1lnlos em Vi rlntle 1[1; l'CIJHP-
rimcnlo tlo sr. Jurcnal l'cllna. ' 

En1. tliscnsS<tO o eap. l.' ilo titulo 1 • 
foi otrerecida a seguinic cmelllla, que 0'11 : 
tron conjuuclamcnte em discussão. 

N. L 

Antes do capitulo 1.· diga se 

Titulo I 

CAPITULO I 

I Ar L. 1. • No Estado ele ~li nas Ceracs, as 
cuslas jutlit:Jarias serão c.ol,rad:B de ac. 
conto eom as dispo~i~õcs constaulos lla 
presente lei. 

Allerc·sc convcuientemelllc os demais lilu-
los e capitnlos do l'rojccto. 

Sala das sessões, 22 de julho de 18(J7 .- ht· 
. venal J>cuna. 

Em virlllllc de rc<IIlCrimento do sr. Bueno 
Brandão, foi a discussão adiada por 41-l 
horas. 

1 Estahr:lece o 
d;tri:>.:>. 
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Hegimento de custas 

Atlllam•mto c oliscrYações 

jtllli· r.:onlinnan1lo, no dia 2G. a scgunrla dist:tJS· 
~:lo do projeclo a pnrl1r do cap: L· ch> 
tit. l. ·, roi encerrada a 11iocm~ao dess~ 
capitulo eom a respectil'a emenda, scudo 
a vol~\~üo adiada por falia de numero. 

E•n clist:ussão o eap. :2 ' !lo mesmo Li-
l.ulo, foram o!Icl'Ccidas mais a;; seguintes 
crneJlllas: 

CAPITULO li 

SECÇÃO PHDIEIRA 

N " o N 

Ao art. 11 8 1. 0 - SnpprimanHc as pala-
vras - De proroga1;~o de praw para in-
wntz,rio. 

N. 3 

O art. 1~,: Supprima-se. 

N. 4 

O art. 16: Substitua se a p~tlavra -alcm-
pcla-inclusivó:- c a prcposiç}o-lla-
pelo artigo-a-. 

N. 5 

O art. 'li. Snl>stilna-sc pelo sognintn: Si a· 
diligencia não se ell'ecluar por negligencia 
da parte que a requerer, ou, no caso tle ser 
~lia cx-ollicio, não fomcccr a conducção. 
ncccssana, considerar-se-hão deYi!los os 
emolumentos, menos as ['artes referentes 
a orphãos c menores, se os houYer. 

N. G 

Ao art. 22: Em vez de-15S000 por dia I}() 
maximo-rliga-sc !0$000. 

Sala 1l:ts sessões, 26 de julh.o de 18')7 .- Ce-
lcslino Soares. 

/ 
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27G Estaliccccc o Hcgimcnto de custas judi-
ciarias. 

AndamP.nto c ohservaçües 

N. 7 

Ao art. 43 - Depois da palavra - exame 
-tliga-w:-ou liuscas. 

Sala das sessões, 2G de julho de 18!)7.- Ju. 
venal Penua. 

Encerrada a discussiio. lic:m a votação adia-
da por falta de numero. 

En1 _di!Scu~são o cap. 3. •, foram lhe oiTo. 
rectdas mars as segntules emendas: 

N. 8 

CAPITULO Ili 

Ao art. 51-Em vez de fnrmalitla<lc-:li"a-sc· 
conformidade.- Juvcnal l'enua. " · 

N. n 
CAPITULO lli 

SECÇÃO SEGUNDA 

Ao art. 5G: Em Jogar de- 20$000- diga-se 
15$000. 

Sala 1las s:ssiíes, ~G de julho tle 1807.- ce. 
leslino Soares. 

Pela mesma forma foi encerra1la a tliscuss'lo 
Jlt·ando adia1la a volaçào. ' ' 

En1 ,uscusl!liio o cap. '1.', foi ainda aprc-
~entada a seguinte emenda: 

N. 10 

CAPiTULO IV 

SECÇÃO PRJ!IIE!RA 

O art. Gl - lcltra d: Supprima-se.- co. 
leôlino Soares. 

-97-
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1897 27G Estabelece o Hegirnento de custas judi- Foi a votaçuo igualmente atliada por falta 

S. C. - 13 

ciarias. de numero. 

E1n tliscu!Ssão o cap. I.' do tit. 2. •, !oi 
apresentada ainda a seguinte emenda: 

N. ll 

'l'itulo 11 

CAPITULO 

Ao art. ()2 (Jettra D). Depois 1la palavra-
ltepli•;as-diga-se:-e treplicas. 

Sala das sessóes, 26 de julho de 18')7.- Ju-
venal Penna. 

Por falta de numero, levantou-se a sessão, 
licando adh,da a discussão do projecto. 

Continuando no dia 27 a discussão tlo cap. 
l. · do tit. 2.·, com a emenda n. ll, foi a 
discussão encerrada e ficou adiada a vo-
tação por falta de n urnero. 

En1 lliscussão os arts. 3.• e 'L' do tit. 
2. ·, foi ella encerrada sem debate, sendo 
a vota~\ão adiada. 

En1 llil!lcussão o cap. •L • tio mesmo ti· 
tulo, foram oflerecidas as seguintes emen· 
rlas: 

N. 12 

Ao art. 78. 

Depois da palavra-pratica.!os-accrcscentc-
se: -como lahellião -; o mais como no 
artigo. 

N. 13 

Ao mesmo artigo. 

Depois do n. 4 e tias palavras-livro cspc-
cial-accrescen te-se: 

(IJ) De ca1la escriptma ou conlracto de valor 
n:lo declar<~do, 10~000. 
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207 Estahelece O ltcgimcnlo de CUS laS judi- (c) De C'H]I\ testamento OU CO<licillo Clll I". 
ciarias. vro de notas, 15~COO, 1 

Era ut supra. 

N. H 

Addili\o. 

Depois do art. 7!J, accrcscenle-se: 

.\ rl.. ·. Da publica forma, aleirJ 
3)0.0, 

N. 15 

ch rasa, 

Ao art. 8.~-· lettra --a- depois d 
artigo. acercsccnle-se: '7s -l<'ltr;t ~Ja!:wra 
palavras emolumentos do ~a~n~),'l 1: das 
art. 78,--lellra-c) depois d~~ '1 ai~ ,cn e-sc: 
arligos-;aecrcsccntc-sc: 22, OG ~· ci\"ras do~ 
for appiicavei. Supprimam-s" as 1 ' 110 que 
-dilirrcncia colHiuceão c c:t"al· l alavras: 

b ' .< :) ( <\. 

N. lG 

Ao art. 85-lctlra (b),- Depois d 
artigos-, accrcsccnte-se: 03 ou t3Pala\'ra 
(<.I). , lettra 

N. 17 

Ao art. 80, depois da leltra (1·) "c 
te-se: ' ' " cresceu-

Para~rapllo: A_s dcsp1)sas ela arrernat ,.. 
acl]Utlrcaçao IIJcumiJcm ao arrcrn·ttaç,t

1
o ou 

acljutlicado. ' an e ou 

Sala elas scssiics, 27 de julho de 1807 venal l'cnna. ·- Ju. 

N. 18 

N~$~~Iõ. 7~ - cm1 vez de 3tooo _ diga-se 

N. l!l 

No art. 80 - em vez de ü$COO 2$200. - diga-se 

Sala ~as sessõe~, 27 de julho de 1897._ s 
varra no de 1\czcndc. e· 

' ' 

18)7 
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270 E~laliClecc o 1\f;gimenlo de custas judi· N. 20 
ciarias. 

Cap. ,1.•, elo til. 2. ·, sccç.ão 1.· 

Ao para~rapho unico do art. ~0:- Em vez 
de 4{000 - diga-se - 2;)!00. 

N. 21 

Ao mesmo p~tl'af(t·aplto lctlra-n-: Em lo· 
gar de - lSJUO- tli~a-se- $5GO. 

Ao art. 81 Jeilra -a-: Emlogar de- 2$0:0 
- diga-se- 1$000, 

J.\'. 23 

Ao art. 8\.l: Supprima-sc da pal:wra-terão 
-em tlcante. 

N. 24 

Ao art. O:J: Onde conyier:-- A citação por 
carta 1laril direi!~ <I percepc.~ão dos emolu-
mentos, !JUe Ecrao cobrados pela metade, 
depois 1lc comparecer o cilaclo em juizo, 
ou ele qualquer modo commmJicar o rece-
bimento da carta citatoria. 

N. 25 

Ao art. \JG lellra-n-: Supprima-sc. 

N. 2G 

Ao mesmo artigo-Iellra-b-: Suhstilua-st: 
a palavra-com-por-sem, o mais como 
no artigo. 

N. 27 

\

Ao art. 07 - Em Jogar 
2 dias. 

de- .1 dias -
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1897 276 Estabelece o Hcgimento de custas judi· 

ciarias. 

Andamento CJ observações 

N. 28 

Ao art. 98:- Em Jogar de $500 - dian-sc $30(1, o 

N. 29 

Ao mesmo artigo letlra-a- · 
2$000 diga-se - HOOO. · Em Jogar do 

N. 30 

O art. D~: Substitua-se pelo se"uintc· ,1 formaçocs em pcli•;ões fora u"e auto's' ll· 
1$000. ' >) -

N. 51 

Ao art. 100: Supprirn:t·sc. 

N. 32 

Ao art. 101. Accrescente-se onde conv· Por carta -1$0()0, rer:-

N. 33 

Ao art. 102: Supprirnam-sc as Palav ., Alem da rasa. ' ' 1,\s:-

N. 3<1 

A~$~~~o. 103: Em vez de 3$UOO, diga-se: 

N. 35 

A~ art. 105: Segundo membro· Ern loa~r 
de 30 reis - diga·sc 20 reis. ' --" 

N. 36 

Ao .art. IOii lellra-n-: Em vez do 3.,uoo 
dJga·SC 2$0UO. "' 

N. 37 

O art. 111:- Supprima·sc. 

Sala das sc~sõcs, 27 de julho ()C 1897 _ c, 
Jestmo Soares. • '"' 

l 

1897 276 
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E:<tahdccc o Hcgimcnto de custas judi· Encerrada a discussão, llcou a votação a-
ci:ll'ias. lliada por falta de numero. 

Em. tliscussão o c,Ip. 5. • do titulo 2.· •. 
rcec!Jcu elle as seguintes .::mendas : 

N. 38 

CAPITULO V 

Ao art. 113 leltra -c-Em vez de ,10 reis 
- diga·S<3 : :ZO reis. 

N. 39 

Ao art. 114 : Accrescente-se onde convier· 
-Do corpo de delicio - 8$00J. 

Sala das sessõe~. 27 de julho de 1-38 7. -C -
lestino Soares. 

Encerrada a discussão licou a votaçii.o :.-
diada por falta de numero. 

Encerrada l discmsão do cap. 6.", foi SU:i, 
vota~~ão cgnalmente adiada. 

En1 tliscnssão o cap. 7 .·, foram·lhe o r 
ferecidas as seguintes emendas : 

N. ·10 

Ao art. 116, lcllra ( c ) accrescen te-se :: 
nos arts. 06 c \17. 

Lettra ( {} ) Depois da palavra - nasci-
mento - accrcscente·se · - casamentos. 

N. 42 

I Lettra ( h) Em vez de condições, diga·se : 
I - Conciliações. 

/ 
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Eslallclccc o Hegimento do custas judi-
ciarias. 

I 

.-\ndamcu!o c observações 

Accrescenle-se onde convier 

I.ctra. lle e~·.la annotaç:io, averlnc·ão ou 
nota rcmissmia de registro -- -100.' 

N. 41 

Letra. Bc lluscas em livros do registro ci-
vil, metade do diS!JOsto no art. \l2, 

Sala uas Bcssõc~. 27 de julho de 18\l7. _ 
Juvenal l'cnua. 

N. 45 

CAPITULO VII 

Ao art. ll!i ·-- lellra - l --, aceresc~cnt.'
se ~lcpms ua palavra -praticar _ irÍ-
clus1ve a ::~utoação. 

O mesmo art. 
ma-se. 

N. 413 

letra -- m -, SU[lpri-

Encerrada a lliscnsslo, foi a votação adia-
da por falta de numero. 

:.:u1 disNtssào o cap. 8.·, foi eHerecida 
ainda a :seguinte emenda : 

N. •17 

CAPITULO VIII 

Ao art. ll7- Em Jogar <le 20~000, diga-se 
- IOS{)IJO. 

Sala das ~ssües, '17 <fc julho de l897• -
t:elestino Soares. 

l8DI 
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-------------------

Estabelece 0 
ciarías. 

ltegimeu[o de custas jucli- Foi eneerr:ula a tlísens~ão, 
a votar,::lo desse cap1tnlo. 

lícantlo atlia•l;• .. 

E"nalmcntc foi arliada a votaçfro tio capilu-
"lo \J. ·, cuja votação !icou encerrada. 

En1 cli,.;cnssão o cap. 10, foi ella inte_r-
rompida por ter ncado adiaria a vot:w~ O· 
de um requerimento em que o sr._ ~oao 
Pio pcclin qne votta~sem :i comnm;~;to o 
projedo e as emendas. 

Em ~\l ck jnllw, a requerimento <~O sr •. 
.lo:io Pio, foi retirado o seu requcnmcn!o 
anterior c proccclcn-sc á volaçào <lo pro-
jccto 11a parte cuja discnssilo licou cn-
ccrrrda. 

Foram approvaclos os capítulos I·, 2', 3.· c 
.1.• elo titulo t·· c os de ns. l a 7 !lo ti-
tulo 2.· conjunctarncntc com as emen-
das de ns. 1 a 42 inclusive. 

Por falta de numero, suspmHlcu-sc a vola-
~~:i.o c prosPguiu-sc na 2. • discussão ()(). 
cap. lO do tit. 2·. do projecto. 

A esse capitulo foi apresentada a seguinte-
amenda : 

N. 48 

CAPITULO X 

Ao art. 12\l : arcrescente-se, depois da pa-
laYI'a custas : - quamlo houver recla-
mação das partes. 

Encerrada a di.>eussão desse artigo', assim· 
como dos de ns. 11 e 12, roi slia wtuçiio· 
acHada por falta de numero. 

E1n. cliscussão o cap. 1:1, foram oiiérll·· 
cidas as seguiiJt•?s crncnclas =· 

~- 4!) 

CAPITULO XIIr 

Ao art. t•!I - letra - d - supprfma-se. 

/ 
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1sn 276 Estahclcce o l\egimcnto d•J custas judi· 

clarias. 
O mesmo art. n. ll - on<le convier : __ 

de cada parte de terras em eommum até 
o ~ator de 50$000-;zSrJO l; e dahi para cima 
se]a qual for o seu valor - 5$00J. ' 

N. 51 

O art. 143- supprima-se. 

Encerrada a <liscuss:'to desse capitulo e do 
de n. 1•1, ficou sua votar;ão adiada 11or 
falta de numero. 

En1 discussão o cap. 15, rec~bcu ell~ 
as seguintes emendas : 

N. 52 

CAPITULO XV 

O art. 151 - snpprima-se. 

Sala das sessões, 27 de julho de 1807. _ Ce-
lestino Soares. 

N. 53 

No art. 152 _climincm·se «in-llne>>- as pala-
\!'as:.- nao excedendo de G0$0uO o mai~r 
salarw. 

Sala das sessões, 27 de fulho de 18\l7. _ 
Severiano de Hczcnde. 

Eneerrada a discuss:ío desse capitulo, assim 
como a aos de ns. 1 c 2, do titulo 3 • e 
dos de ns 1 e 2 do Ululo 4. o, llcou ~ua 
volar,·ão adiada por falta de numero. 

Ent diseussão o cap. 3. 0 do tit. •I • foi 
olTcrecida a segn in te emenda : · ' 

N. ~.1 

::ap. 3.• do lit. 1.·. 

18~7 276 
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Em vez de - 1$000-Estabelece o l\egimento de custas judi- Ao art. 158, n. 3. 0 

eiarias. <lig:t-se 2~·.o:Jo. 

~ala das scs-u0s, 27 de julho de 1897. -
Celestino Soares. 

r\ncerra<la a discu~são desse capitulo, assim 
como a do,.; cap. 1. • c 2.· do tit. f>.•, fi. 
cou sua votação adiada. 

En1 lliscussào o capitulo 3.' do titulo 
5. ·, foram lhe offcreci<las as seguintes 
emendas : 

N. 55 

Cap. 3 · do tiL G.· 

O art. 175 suppri lll'l-sc. 

Sala das sessões, 29 de julho tle 1807. 
Celestino Soare3. 

N. 56 

Tit. 5. · cap. :1. • 

Art. 172. Depois do paragrapho unico, ac-
crescente-se : 

Artigo... S;lo applicavcis para os solicita-
dores as digposir;õtJs dos arts. 171, 17Z c 
seus paragrapllos. 

Sala <las sessões, 29 de julho de 1897. 
Juvonal l'enna. 

N. 57 
\ccresccntc-sc onde convier : Aos colle-
. ctm:es conforme a lei n. 143 ue 23 <lo ju-

lho de tSD:i, § L.·, serão contados : 

Hespostas em an los por uma só vez, -1$000;) 

sala das s>sstics, 2!1 <le julho de 1897. 
.Juvenal l'enna 

Encerrada a discusoão, foi a votação adiada. 

/ 
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fi:stahcleec o 1\cgimcnlo de euslas 
ciarias. 

jurli· Em 11 rlc agosto, suln.ncllirla :\ volar;ão 
l1!rla a. malena lio Jll'OJCCto, cn,ia discus-
sao f01 en!:erratl:l, foram approvados to· 
d!JS 03 ca]Hlulos restantes do vrojecto, as-
Sim como as cnJeiHia~ aos llle~mos orrc-
reci<las a partir da de n. •13. 

I SC~Hlo a .camara consultada si podia passar 
a tercemt diSCI!'são o ]lrojecto, respondeu 

; eiJa pela negativa, sendo por isso rcje[. 
ta• lo. 

Archivou.se. 

IManrla rplC sejam intimarlos para se em- no ~;r •• Joiio I•io e outros. 
pregarem dentro de oito rlias os cidad:1os 
de <JUallflH!r sexo ou •·dadc, <Jue, niio 
estanrJo soh o poder patcmo ou soh a rli· Altt:t)scnt:ulo em. :JO de junho, !oi a irn-
receão .rlc tutores ou curarlore~, sem Jll'llllir·.se. lendo tido segunda leitura em 
m11i'os de substcncia por fortuna propria 1.' de JUlho. ' 
ou pro!issão, arte, ollicio, occup::t~;ão ho· 
nesta, vagarem pelas ruas das cilbdcs, 
pelos <listriclos c povQaçr,es; e conlem 
disposiçi1es sobre o servi1;o domestico. 

Em }n.·hnciru, tliscussão a B 11c · 
sulnneltirlo <i vota•;ão, foi approvadol~lh?, 
mcttido á commissão de legislação. 10 • 

Pende de parecer para segunda <liscus"~tc 
~. l, 

n8 Fixa a for,;a puhlica do Eslarlo para o CX· nlt (lOJIIJUissào tle f'o•·~n }IJilllit"lt. 
ercicio tlc I &U8. 

,\ p••esentn.1lo em 30 de junho, foi a im-
primir-se, lendo segunda leitura em 1 • 
lle julho. • 

Ent J•J.•imch•lt tlhmussào tlll\ ~) tlo 
julho, suhm~tlido :í vota.';à~, foi appro. 
vado. c rcmetlido <í comm1ssao <lc força 
pui~Ica, que o apresentou para s 'bUli ta 
a 1~. 

Ent scgnntla tliscnssão ent lã tle 
~nlho, rcceheu as seguintes emenda~ : 

-
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[•'ixa a força publica do Estado Jnv·a o ex· X. 1 
ercicio de 18US. 

Em vez 1le 3.081 :S~:J~-dig:t·se-3.031:()13~000; 
o mais como no artigo. 

N. 2 

- Na tahella. em YCí\ rle -- adtlicional de 
10. 15 c 20 °/,- GQ:8G0l>UOO -diga-se-
ad1licional tlc lO, 15 e ~O ·;. -GO:!l:)0$000. 

Sala das scss!>es !5 de julho de 1897. ·-
Wenceslau Braz.- 1\ihciro de Oliveira.-
Camillo Soares, lilho. 

Encenada a discussDo c suhinclli1lo it vola-
';ao, !oi approvarlo com as emPIHJas que 
rccchcn, voltall(lO ]Jor is~o á mesm:t com· 
missflo, que em lli de julho o apresentou 
para tercei 1 a. rcd igillo conforme o v cu C i· 
d'1 em scgund:1. 

Ent tcJ.'tlciJ.·a tliscmo~,;iio a H•, sulmwt· 
li1lo :í Yot:H;.ão, foi npprova.do, scnrlo rc· 
mellido 1t eommissflo de red~cção, que em 
21 de JUlho o apresentou com o seguinte 
parco:er r[UC foi a imprimir-se : 

A. commissão de re1lac~ão de leis, a qnc foi 
presente o projcclo n. 2i8 qtw lixa a 
força publica p:ua o excrcicio de l:i\J.3, é 
de parecer !JUC seja approvada ~omo linal 
a mesma rcdac\·no com que fot elle ap-
provado em terceira discussão. 

Sala das curnmissües, 21 de julho de 18Di. 
Pinto de ~loura.- Souza lllorcira. 

Hedacç:1o a que se refere o parecer supra: 
O l~ongresso Legislativo do Estado de ~linas 

Geraes decreta : 

Art. l. · A for1~a publica do Estado de !\li-
nas Gcracs, para o futuro cxct·cicio de 
1~03. constará dos nlliciaes dos cinco ha· 
taliiOcs da Brigada Policial, rle um csqua· 
rlrào de eava!laria c de 2. fJ7D praças de 
prct. 

/ 
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Fixa a forr;a publica do Estado para o ex- Art. 2.· Fica o governo autorisarlo a rles-
ercicio de 1808. \H!n<ler neste exercício a quantia de ..••• 

3.081 :U-l:l$r.OO, segundo a tabella annexa. 

Art. 3.· 1\eYogam se as disposiç.<Jcs em 
contrario. 

Sala rias eommissões, 1G rle julho 1 ].~ 11l!'l7. 
\\'encc-;latt Braz.·· 1\i!Jeiro de O li v eira. 

- !.'amillo Soares, lillw. 

TABELL\ m; 111XAt;.I.O DA 10HÇA PUBLIC \ 
l'AI\A O EXEI\CiCIO llE 1898 . 

J.) Po~ Oll •L\ BririJ.d.\ Pvlie.ial: 
l Curonol com-

•\J.nttJ d:\. Bl'i-
g-,.~.dl. ••••••• o 

5 'l'·JIH!llt~3 C•JI'IJ• 
nei~ eo~nnun

tLtnk' do hJ.-
tr..lhtol, •••••• 

Maj<Jr•H, sHHlo 
um àssisteut•J 
tlo co ll\J.ndo 
:;·~r.t.l •..•.••. 

C.'Lpit~oCJ cirur .. 
giõe'i mtÍr·J'i,. • 

C.\pitác:i, son'l•J 
cinco ajudé\n-
t•J:J 0 tllll QH• 

carJ'•J!!.1'1o d 1J 
lHJ.t.n•Ll.l ••• 

4 '1\:n·Ju !J: :-;~;r•J· 
t • rh1S, st!n •1o 
nm dJ. Bri:;J.• 
dl..' 

S Alfól'IH quJ.r .. 
f.·liS-Iülj'itr<Js • 

:,1 ~_;.J.I~it'i~Js .• , .. , 
.-i 1 •lll~lltO'i, • •, • 
42 ,\lf·Jru• ...... 

5 S Hg'•JlliiJS ujll• 
dJ.Jdi)-J ••••• J. 

5 S á r p; o n t o~-
1purteili•tUih• 

23100 

tr·o• ... , .. a 28 101) 

g·)nio-; lnostrrJS 
1l~ mu-;i·.a .• a, 28100 

5 S·}~lllHI•;') !Llr-
g'l)l\tiJS CrJntr..&.• 
tU 1}-str•J,, .•. a 28l00 

5 GuF Hljf:Jiro:i mo-
l'•:> • .. • a I §gl)•) 

78 ''U"~Í·)o:i. •• a 1§700 
21 Prirudro~ SJ.r .. 

g-entui ..... a 28·~00 
8 t Sog-un·I'I'J ~.lr-

Juut '·",., • a 281)r)iJ 

8:01J08'Wl 

5 .31)1)~1)1)0 

I 201JSOO l 

I :30'lSO•l'l 

3;tji),J8•)!J1) 

3:01)')~1)1)1) 

2 :.tf)r)SOiJI) 
3:(;1)/)~')111) 

3 :00')~'11)) 
2:.fl)1}~1)1)1) 

To Ll.l 

S:Oe 1JSO'JIJ 

213 :t}r)OSQr)l) 

2S:zoosoo'l 
21 !!}i)rJSr)I)Q 

21: 6')1J;)r)')f) 

18 :O )IJSoJ•) 

i~· 0')1J8r)l)(, 
75 Gll'Jt)r)')') 
c~: lJI) ')t; ~o') 

100:8)1)~1)1)0 

·1:8g0SOJO 

·I·Ot580r)~ 

3:2838 )1)1) 

-18 :399rl011) 

IG: 8•llSOO~ 
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278 Fixa a força p11hliea 1lo E~ladn p:\ra o ex· 
erci<:io de !Scl8. 

A n·lamentu c ollscrnções 

21 Fu1•ri·~i:i •.• a ni'lOO 
~O·i l',t.lrO'>· , .•. • .l td':S~)I) 

12 Cot•n·JLtS, so.lltd 1J 
doqs cl tri11s a 18700 

2 Ft~!'ra•lox·.~s •• 1\ tBiOO 

l.•.JI)I) SuJolJ.Il·.rS, i1:· 
n1 u ~i v J a o.\-
v~dl.~odJ. o b<.~.• 
t.n•i ~~ ' .• J. t;) i O) 

b\ EhpJ. p.t.r.t. 
2 o;v pr,tç.t...:: 
a. t H.; O•), lil. 

m~:di.t.. ... • ·. 
c) F.tra:nuU:do 

p.t.r<.t. 1.07) 
pi':L.ÇJ'i ~\i rO) 

tl) A j u da. d·) 
custo a. td)i-
cLl.l)~ om dil i-
~·Jll•)i.J, •.••••• 

e) 1.;1'ali11~.lç::io 

,~ 1'43.>n;,;.tj tllO'! 
a tl)l) n;Lq .•• 

f) F!Jfl'.l~om o 
fOI'f,\ g'•]Ul p:t.r .J. 
o;; aniuLvH t\.l. 
Bl'i:;a,r.h e f•;r-
r .q~·m'l 1nra. o....: 
d o s u1Il }iat.'$ 
monLdo-;. 

g) ~\.qturt• lL-
m·~nf.r), out.·JI''" 
rJ.!Jl•Jnfu, ~;~

p•J•livnto o l'lL 
r\1l!líduJul d·J 

10, t:, c 20 v/ o 

Sumnu. 

1 i:· r;·~g;;oo 
1 ~~> :'3 U~001} 

Z•.J: thH goo O· 
1 :02Zt)01J(} 

i .138: ~5lSt;OC> 

201 :t'OO~OM. 

5:000SOOO 

10:001)800!> 

õQ;Il0')801)(} 

3.0ll:~il500IY 

Ent tli~owussão esta J.'Ctln,cção, em _2Z. 
1lu jullio, foi e lia cnceiTalla, ti c anti o allta-
tla a volaçüo 110~ fa1t·1 d<J numero. 

l~m 2:l de julho, snhmellilla il Yota~ão, foi 
approvail:\ a rerhe\':'io !lnal off<?rccit!a, scn-
llO o projecto rilrnel.lido an Senado com 
o n. 10~. por ollido n. 1G7 dessa dat". 

Pelo Scna1lo !oi clle rcm·~ltido :í sancção com 
o n. 102 em 1 tle agosto, como participou 
em ornei o u. H 1\es~a data. 

SanccioJU\Ilo 

l.ci n. 213 de 7 de agosto de 18-IJ'I 

/ 
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Crca a~ seguintes cadeiras clc iustrucção Do t~r. Gonsagrt tllt Sih'lt e ontt•os. 
primaria para o sexo masculmo: uma 
no povoado denomiuado S. Fcrnand.o, . 
districto de Boa Familia, c outra no 1hs- Ap~e!!cutaclo em 5 de Jl!lho, foi a imprl-
lricto de Santo Antonio, amhas no mu· nm-sc, tendo segunda lellura a c. 
nicipio do Muriallé. 

Eut J>I"Íinci~·a cliNeussão em 17 de ju-
lho, suhmett_ulo a V?ta~:;io, foi approvado 
c rCf!lcttulo a comm1ssao ele instrucç;io 
puhhra. 

Pcntle d ~ parecer p:•ra se!~untla tliscuEsão. 

280 Autoriza o presidente do Estado a transfc- no sr .• João Pio. 
rir aos fuuccionarios puhticos, que tive-
rem rcsidrncia forçada na nova Capital, 
as ca•as dos runccionarios que na occa- AJ,rest'ntallo em;, el') julho, foi a impri-
sião da mudança da Capital n;lo estive- mir-se. lendo 8Cgnntla leitura IIO dia G. 
rem exercendo emprego puhlico. 

Em 7 !I e julho, tlisculineJo. H! o parecer 
1 251 sohrc matcria s,imilar conliua no 

1 
.1• 

rcccr n. 217 de 1R0J c em urna crnc111. l,\-
cllc aiicrccida, foi :1pprovallo um rcq~;~ ~t 
mcnto 1lo sr .. João l'io para que r o, ,en. 
enviados :\ commissão ele re'Jllerime~eim 
o projecto n. 280 c o 11arecer 11 

1
9 ~s a.companhado do de u. 217 com a re~ 1,~,<>,1 t1va emenda. ec. 

Foi por isso enviado :l commiss:lo indicail 
a qual, c~n .11 do do a~o,;to, aprese 1;t~1 • 
um snl!sllltlll v o a lodos os projectos ne~~ 
se sentulo. 

Vide o parecer 11. 2;,1 c os outros projcctos 
us. 283 e B2.-1. 

281 Autoriza o presidente do Estado a conce- Ult.~Couunissão ele lttlpJ.·t~seutac;iies 
der ao 1. • ollicial da Secretaria ll:ts Fi· UetJnm·intcntos c Pctiçiics. · ' 
nan~~as, Antonio Carlos Felicíssimo, mais 
seis mczes de lieença para tratamento 
de saude. t'\J,~·eseutado em 6 tle julho, !oi a impri-

llllr·se, lendo segund:t leitura no dia 7. 
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\ utorizt \l prcsielentc tio Estado a cont:o- J~1n IWilneil'n tliscn,.;'lão tl0
1
tlia 9, ~~Ih· 

' cler ·Í~ 1 "orllcial da Sccr~hma lias Fi· meltirlo ;\ vr,lae;~u. foi .apprrmH 0 0 '~1 ~eu. 
nanÇas, ,\ntonio Carlos Fclicissimo, mais [tcomrniss:io dr.rerjuenmerto~0 111100 '1P • 
seis mezes de liccne;a para tratamento de sentou para segunda no r Ia · 
sande. 

1\nt ~<~egnncla clismu;são a Ul, recebeu 
as seguintes emendas : 

N. 

Subsliln:lo-se as calavras-mais s~is m zes 
de liccnp-pelas scgnintcs:-ate ~ unzes 
ri c licença, a contar de 1. :· tle maw ulli-
mo-;l' mais como no pro]ecto. 

N 
,, 

o N 

Aeerescentc.sc---« in-Jinc > - ao art. 1.· -t; 
:l aunos para tratar de ucgocios a :low 
"\lcxanclrint, de Assis T'Jle:!lo, parlulor, 
contador e tliolribu:c.lúr da comarca da 
Ayuruoca. 

N ,, . " 
Art. O governo !lo Eslarlo porler:í conce-

der tlous anno~ de licença para tratar de 
ncgocios. desde j:í, ao ollicial do rcg~~tro 
ri e hypothccas da conHu ~a de .Juiz de I'!Jra, 
Manoel Francisco r! e Assis. 

Sala das Sessõe:\, l~l de jullto rle 18!:17.-Sil-
va Fortes .-5ousa Moreira.-Simcão St~·-
lila. ' 

Encerrada a discusoào c posto a v o los, foi o 
projccto approvallo com as emenda:> lJUe 
rccehetJ, pelo que voltou á mcnna com-
missão. 

Esta o apresentou pnra. a.·, em 15 llc jullu~. 
com o seguinte parecer, l!lW foi a Jlllprt-
m i r-se : 

A com missão de 1\cpt esentaçüPs. Hrqueri-
mentt·s c Petições. a que foi prcsento ~ 
projecto n. 281, appruvailo com eme.w_lns. 
em 2. • lliscu,sio, apresenta-o rctllgulo 
para 3. • llisens~ào, com a SPguinte emcn., 
da ae art. :2,": 

/ 
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Aulociz:t o prcsi,leHtc do E:-;tatlo a co11cn- Sul,,;titua-sc a pala1 ra - Jl<•tler:i _ IJdas 
der ao J.• ollicial 1Lt Secretaria das Fi· se~uiutes : - lica au<:lorizado a_ 
nança~. A utonio Carlos Felll:issimo, mais · 
seis mpzcs de liccuça para tratamento de 
~au!le. O Congresso L<)gislativo d1) Esta1Jo de ~li-

nas (;cracs decreta : 

Art. 1. o Fica o ]lf•)»illcute cio Esta, lo . 
ctor1z:Hio a conceder ai<) novn lll<~z•'. '1t 
llrcnça, a cou\ar d<) J.o d<l nni<J ull- .1 c 
d<' ·t~·cürdo C<•m o ·ut 11 ~ J·- C 111-0 , 

, J '~ • - ' • • 
1 '1 nnslitui-c)\o, ao culad:tll AHIOiol<l Carlos Fel i.· .· 

mo, l. • ollicial d:t Secret:nia da~ FCJ~::<t· 
ças; c lres annos. para tratar tlc lil.:~'~· 
CIOS: a José Alcxan.:nno tle Assis Tc\li;j0 " 
partHlor, conta<lor c clistriliuillor ti·? u. 0 • 
marca do Aynruoca. " co-

Art. 2 o O Uovemo do E> tal! o pol), .. · • 
Ce1ler, desde j<l, dous annos di' er,\ con. 
para tmtar rle ncgoeios, ao olli~hl 1 c1enp, !-(lstl:r~ de hypotllc-~as da comarca '•Ir·' 0 r~~
de I• ora. ~la noel lrraneiseo de Assí~ •. 1 u tz 

Art. 3.• 1\cvo~am-sc as llhposiçõe· 
tr:trio. " ent eon. 

:'ial:t das couunis~ões, lG de jn!l10 1 . 
-Silva Fortes.·- Souza 1\loroir'e -~()7, 
mc:1o Stylila. a. - Si-

Eut a.· ~~ip;cussão_ a 17 de • 
stolunct.tulo a votaç:ro, f<.1i ap Jt'ov· ~ttlbo, 
·~ enwnl!a ~la l;ommissân, in))l) olll~ c:om 
a ''-Oilltnts,;ao de tlcdacç:lo, que nl101 . Isso 
o aprescnto_n eom a s<·gninte rctl;~l. }1a 1_9 
nal, que !01 a im{Jrimir-se : cç,to ft. 

A COllllrliss:'io de 1\edacr~ão dr• 1 <'is 
foi J!rcscnte o projPclo n. J2~i~ ll'r- (\ '!Uc 
""· c de parcc!lr que s1·ja ap •rov· ,s_ c •• tn-
linal a seguinte redacç:io (\•li o\ll.l como 
llJO ; ol! a a0 lllC8· 

Art· 1_." Fica o president<) 1lo Estado . 
ctonzado a eoncc•d,:r as sq,;uint<:s lic~gc;as : 

o 
ã 
-'1 
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---------·---------
Autoriza o prc,iltcntc tio E8tado a conce- De lrcs annos, para tratar llv negocios, !1 

tler ao 1. • olllc1al tia :%crctaria das FI· .Josó Alex:mdrino do Assis Toledo, part1 
nan~:as. ,\nlonio c,rlos Felicíssimo. mais dor, contador c distribuidor da comarca 
seis mezes de 1icen1,~:t para tratamento llc de Aynruoea ; de dons aunos, Jlara o 
satllle. mesmo lim, a Manoel Francisco de Assis, 

olllcial do registro geral de hypothecas 
dot comar.::a de Juiz d'J Fúra, 1. e até nove 
mezes a contar do dia 1. o te maio nlli· 
mo, tle aecordo com o art. ll!l ela Con-
stituição, a Antonio Carlos Fclicissirno, 
primeiro ollicial da Secretaria das Finau-
ps do Estado. 

Art. 2. · 1\ovogam-sc as rJisposiçõcs em 
contrario. 

Sala das cmnmi~~õe~, Hl de julho dd 1897. 
- Pinto de Moura. - Souza Moreira. 

Em •li,;cup;são csllt ~·c•lacção, eut 
20 •lc ~ulho, sulnncttid<:~ á votaçüo, foi 
approvacla, sendo o projecto remetlillo ao 
Sen:Hio sob n. lUS por o~lício n 156 de 
20 de julho. 

l"ot• of'licio n. IH de 19 ele lt!JOSto, 
f'oi clc,·olvi•lo I•elo Senado com a 
seguinte emeuda, que foi a ilnprimir-sc : 

Ao art. 1.0 snpprimam-sc as palavras : de 
Ires annos - até as palavras - comar-
ca de Juiz de Fóra, rcdígitHio-sc o pro-
jecto conveuicntementc. 

Paço do Senado do Estatlo de Minas (;e. 
racs, em Ouro Preto, 19 do agosto ele 
189/.- << Dr. Fmncisco Silviano de Al-
meida Brandão, >> presithmte. - « ller-
narclmo Augusto de Lima. - Francisco 
Ferreira AI ves ,, . 

I~u1 discussão esta emenda, em 23 do 
a!\osto, foi aprcscntarlo pelo sr. Pinto 
de !\loura um rerJIICri mcnto para que fos-
se dcstac:,cla na votnçào a parte da CllliJil· 
tia referente á licença ao ollicial do re-
gistlo !-(era! de hypothccas de Jnir. de Fó-
ra - Manoel Francisco de As:;is. 

Encerrada a lliscus~ão, ficou adiad<t a vota 
ç:to do rec]nerirnento c tia emenda. 
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:281 Autoriza o ]ll't!~.itl~nle ti~ Eslatl~~ a co~~· :\o ti ia 2 l, proeedrntlo-sc á vola\'ào foi aJ.l. 
c~tle!: ao 1." ol.Jiet~\1. cl~ s.c.e.r~.l~tyt tias l·.t; provatl:l o requerimento, sendo e1[1 S~'"lll· 
u.tnç..ts, AntoniO Carlo, l•eltusstmo, mats tl.t apptovatla a nmetHla qu·1nto 't 1 -~ 1 seis mczcs tlc lieen\~a para tralarnento tlc tio artigo e rejeitada em 'rel:ti'~O ··.ya~; ': 
salltlC. parte. · •1 ~ • 

Fo~ ~l projecl~l llcvolvitlo ao Senado . f 
ltcto n. JGJ tle :!t de agostv. por o • 

Coufirmn nclo o Senado . . 
lu~•·~u·ão 1\uteJ.•io•• . b " 111' cleh. 

::~ .... so I'c n ~ 
<ln, devolveu-a com 0 pro·!' lt .· e~tlelt.. 
por olllcio u. 2·1 ·Je 28 de ahc;~ 1~1 .' 1 Camara 

Pt~ln C1unnrn t'üi couu1•11l. cJ 
ninunnente, no din 'Jl ·• " una. 
~ão Fobre a emenda tio' s,~na~lla tlect-
por isso enviado o projr>ct~ :. ', o, sendo 
lle Hctlacção, que no tlia i. d~ ?'1llllllissiio 
apresentou redigido conroi·me ~etemh!'O o 

vencalo. 

llispl'nsallos o interstieio e a im l _ 
forma tio requerimento tÍo .I ressao, na 
Murta., entrou a rctlacção cn~r •. Ignacio 
immc!li:tla e !oi approv;{da. ]lei lltscnssào 
o pro.Jqe\0 remctlitlo {\ saucç:\o ~ que foi 
por OJliCIO 11. 22G tle 2 tio SP SOIJ U. 5() 
qnc se communicon ao Scna1!0 'lt)n1hro, 0 
cio n. 172 dessa data. Por o !li-

SanecioJtnclo 

Lei n. ~17 ele:; tle setembro tle IS!li. 

Eleva a 5:000$000 a verba consignada uo Ho ,.;r. Seve1·inno 1 H. 
orçamento para auxilio ao asylo de or· oull•o,... 

1 
e ezen,le c 

ph:1os tlesvalitlos- S. Francisco tle Assis 
- em S •. lo5o ti''EJ.lloy. 

Aprcscntnclo em G tle julho r L . . 
mir·se, Lt~!Hlo 2.• leitura 110 Zli~ 7~ llllPI'!· 
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Eleva a 5:COOsGOJ a 1crh:t consign:ula no Eu• z. · cliscussão, em ~G de ;in lho, foi 
orr;amcnto pàra auxilio ao :!zylo de or- aprcset.llatlo pelo s.r. Carnt_l,ln I rale3 ~~~ 
phãos desvalidos -S. L• ranctsco de Assis reqn~runcnto, petltntlo atll.lmcnto da dts 
- ern S .. loiío d'EI-Hey. cnssao por 8 t11as. 

Enccrratla a tlibcuss:'lo do requerimento, !oi 
sua vola\~ão adiada por falta de numero. 

Em 17, !oi approvarlo o rtX!Uerimcuto, fi. 
cantlo por isso rttliada a tll,cnssãJ tio pro-
jecto. 

Contilnuuulo CJil z.· clismusão llO 
clia. !!6, foi ella encerrada, ticantlo adia· 
tla a votação tio proj<)clo por falia de nu· 
mero. 

Snllmellitlo :í YOI:t\':i.o no dia 2·.1, foi appro-
vado c voltou :1 commi1são tle Orçamen-
to, que o apresentou para il. • em 20 de 
agosto. 

Ent 3. · dhmtssão a 2:J, fui clla cncer-
ratla, tlcantlo atlialla a votv;ao por L1lta 
tle numero. 

I Em 24 do ~:;os to, sulnuctlitlo :í. votaçno, foi 

\ 

appronti•J, sendo remetlido :í commissão 
de l\ctlacção, que, ohtcndo urr:encia, o 
aprcscolon com rcdacçào llnal na mos· I nm dala. 

DispPnsados o interslicio e a impressão da 
rcdar.~.iío apresentada, na form \ do reque-
rimento tio sr. S<)Vct·iano de llczcurle, Cll· 
trou ella em tliscus~:1o imme<liala e, suh-
ll\lltlitla :í votação, foi approvalla. 

Foi o projccto rcmcllido ao Senado soh n. 
120 por olllcio n. 1G1 de 25 de agosto. 

Pelo Senatlo foi cnviarlo á sancção sob n. 
105 em 4 de setembro, segundo foi eom-
municatlo por aquella Camara por on:cio 
n. 28 tlessa data. 

Sune<lionlulo 

Lei n. 2~0 de 13 dtl setembro tio 1807. 
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1897 \ 283 Autoriza o govnrno a prgauizar desde j:i a no ,.. ... 

comarca <la Capital em llello Ilorisonte. 
llt'lfiut :\[tn•cit•a e out. los. 

Apresentado em () 1lc julho foi .1 . . . 
se, tcntlo s•,gnnda leilnra' uo di<~~~~~l'lmtr· 

Eut primcirlt d.iscnfoisão no I'· , 
ml'llido á votação. foi ap l'O\" ' 1'1 :), ~llll· 
tido ;l commiss:io de h·•~i'l~t•"''l,\do e remet-

I o -- 'yll fJlH~ (' '\ sen '!11 para se~unda no d(,{ ,, 0~ -: • prc-
segmnl•) parecer ,11w roi a illl[l .~ ·. com o llllllr-SI): 

A' .eormni,sl!o tle Iegislaer10 r) ,. . . . _ 
lot presente o projeclo ú -<>g·• .onstrllw:ao 
<ICHI:ia.solnc a org;•niza"<l~ "à-~' .'Ille provi-
nova Caprlal de ~linas.' 0 , l~a~~~~~.nar~:a na 
provado r:a J>rimcir·a dise/1,,.- l•l fot ap-
~~J devia :~purar a ~na eonslit~-~~~~. ~-'111 que 
lo!lav.ra, e lltcessario licar 1 ~crono~lrdade. o pro.Jcelo não é incoBslitl:~\: 1 •:laro que 
que whl se encontre 11 •1 l'o 1!1ai, \Hlslo 
'lr'l!J · · 11· · ' ' · nsttlLtr, .. · ' " s .r1 1_ I~ron~v~s a esta <1·, . ,.to ou 
pressa quo auetorise a' cre~~!:-0 ~1<;:\o ex. 
nova comarea ante~ do t,.n·l,,to tle uma 
estatuído pelo art. 11:' ,h {n 110 !lee•~nniat 
tuir;lio. ' ' esma Con~u. 

A lei ~uldiciona~ n. a, que llev . 
tax:rll\ a provHiencia no S<'lll' terra contet· 
que a Capital tio ~!irra,; n 1~a .~1 ,0 !Ir~ r)\ itar 
em_ cnnH\l'l'a que n:\o fossr;· c .':ll•~ravada 
omr>sa c llnprevillent•) ![ti'\- 1t·r 

0 trria é 
'l!'l v o [ll' . t . , '11! () ]\ , ' • o. OYil CI\Cia sobre '\ [' O SPU 
11omica e :almini::;traliva. ' 1 u·e,:.•:lto e•:o-

E' claro, Clil~elanlo, que 0 1,."Í'i· 
slillllllle n:ro porlena IPI' ;n.- .t!\o,· !'OU-
fazer !IC[H:nder o fr'ml tia 'no~· 111)"11•::io de 
foro do outra comarc·1 ·rttPnl '1 Cap, tal do 
vila\ e! de innunwras' '1;Prl,Ul'JJ· 0 _llla 1 inc. 
de serem prevista::; 1·.-1 Íl't" .J·1

1\ 0 :'s raccis 
Cl•, ,•, 1,' ',' ., I ·~~ (_ ·~ lí! (\('(}e' ' 1' .IIt.L, J.l 11a~ rclaçnes . ti . , .~ JtHI-
frc•Iuenlunenle dcpcndPIIt;;~ 11

1
1111Istr ativas, ·" _,, tar[nl~1l<ts. 

Niío ~. 1) _ pod•J p!ir em duvida t· 
espll'lln do le>(islatlor da !Pi·trnl,.;rn, que o 
nal ü Clilr~tilui•'fió r0 ,,,, ,-1 1

11 • .l, ~~ldicio-
l. 1 ' ' '"" ' " 'thrr · t par 11'11 ar uma ~~xc•·t"''ro .-11 ." '. L nes c 

po:;i\':lo do art. 11i j\ ~il·e\min:mtc !lis-
assinr, que o tcnilori'o d·~' '~·, <)\ rlantlo, 
nas dni\:rss•) dt~ U>trslitni' elf adr) d!) !\li· 
dblilll'l:r !hqll!•lla de 'q 11 ,. \11.'~ 1 _a :·omarca 
rnemiH'ar·sc. ~ "e~'c de des-
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!8D7 ~83 Autorih:t o governo a organiz'l!' desde já a AIPm 11isso, o Tribunal da Hela~~o deve ter 
comarca da Capital em llello Horizonte. so•do na uova Capital. 

Conseguinlcrnenle, atlmitl.ir se a lrypothese 
de poder ticar o seu territorio dependente 
da jur isdicç:to do juiz de 11ireito de outra 
comarca era sanecionar inevitavelmente 
a perlurlmçf10 dt) n:lac;ües creadas llcla 
legisla\·ào vigente. de cuja cnnmer:H;~io
dispens:>-sc a rornmissiio, por serem mul-
tiplas c hem eonlwd11as pelo congresso. 

Tamhem veda o art. n. 112 da Comtituiç~o 
a alteração da divisão municipal e IIOliti-
ea ante~ do prazo de dez annos; entre-
tanto, o :n·t. 8. da lei adtlieional n. 3 
ahrc urna excepção a tal respeito, para 
destacar o tcrrilorio de Bello Ilorisonte 
!lo mu11icipio !lo Sahará, croanllo nova 
tlivis:lo a!lrnini~t.raliva. 

Ora, a divisão juiliciaria, cre:nuto re'açõcs 
d,~ onlem relativamente superior á admi-
nistrativa, nilo podia ser cxr:luida da refe-
rilla lei, sin:lo por involnnt:nia orniss:1o 
!lo legislatlnr constituinte, eon tra-pmva 
que vem mais eonstalar a constitucioila· 
lidado do projeclo, 

Assim, pois, deanlo da deliciencia do neccs--
~ario elcmcn to historico para interpretar-
se a lei n. 3, aildicion:d :\ Constituição, 
pan)t:!) que o expewlido é hastantc para. 
justificar a :r!lopr;ão do P''ojcclo. 

Pelo que, é a commissilo de par·eccr, que 
seja o projeclo n. ~83 snhmellillo ú sef(nn-
!l:t diseuss:lo e approvado com a seguinte 
emenda atldiliva. 

N. 1 

Art. .. O provimento da comarca da Capi· 
tal ser:í feito nos termos do art. ~5, ul-
tima parte, da lei n. lfl, de 28 de novem-
hro de 18Ul. 

Sala das commissües, 2!) !le julho 11~ 18()7_ 
- Getulio de Carvalho.- Pinto de 1\lou-
ra, com rcslricçúes. 

En1 SC!Jllntllt tliscussào, por artigos, 
em 2:l de julho, com a emenda n. l, da. 
commiss:i(l, rcc,·hcu mais a seguinte, que 
foi a imprimir-se: 
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Transumpto 

Autoriza o governo a organizar des~lc j;'1 a 
comarca da Capital em llello llonsonte. 

J.ndam~nto e obsorvaçücs 

N " 

Emenda ad<li li v a. 

. \o art. I.· accrcsccnte-se: 

fraragrapho unico. Est:t comarca 
nar-sc-ha tlc Helio llori~•mlc. 

deuomi-

i'ala das wssücs, 23 de jnlho de 18~7.-Car
lteiro de Hczen!le. 

f:m \irhHlc t10 requerimento <lo sr. Fran-
cisco Bressane, !oi ailtaila por 8 dias a 
discussão. 

C(•lltiuua•ulo a discussão em 13 de ''"Oslo 
, f~i clla t!necrrada l', su~nnettido ,['\oh: 

çao, !o: approvado ~~ pro]ecto com as r~
);JlC~tJv~s Cl!l~IHlas, _111110 elle á commbSf[ 
til} )IIS\JÇa CIVIl C Cl'J!UIIla\, - 'O 

·Esta o apresentou para terceira ern 20 de 
:t30S\O .. 

H-.n lerccii•IL •lh;cnss:l.o no dia "'l . 
ella enccrra11a. llcando a votaç;to ã;1!. f~, 
J>or falia de 11 u mero. 1•\ll,t 

Submeltillo á votação e_m 21, foi 0 \ll'oje t 
approvailo o remcltulo ;\ COililllissfil elo 
rcilacçao, que o aprc,;enton com a '"":1-' 0 
te rcdacção tina! no dia '.?5, ' '~, tn-

A commissão de _redac<;ào <le leis, ;\ que foi 
prescnttl o proJCCI_o n. ~8.1, rlcstc a11110 é 
de Jla•·cccr <lU C seJa npprovaila a scgn in te 
tedacção tina! dada ao mesmo: 

o Congresso legislativo do Estado de !1\inas 
c;eracs decreta: 

1.\rl. 1. • O li?Vc.rn~ org~nlsar;t <lCS<lc j;'i. a 
t tonnrca da Caplt<~l I~a. Cld:ule de Minas, ilc 
I accordo com os !Hmles aetnaes do <lislri-
l elo de Helio Il<msontc, <) lhe !Iara a catc-
t goria de quarta cntrancia. 

18!)7 

18()7 
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TransllmJ !() A111lanwnto e observações 

Autoriza o ::(overno a uro,5.t11izar desde já a l'ara::(r:tphounico. Esla comarca <~cnomiuar-
comare;t da Ca(lilal em Helio llorisonte. se-lia de Helio llonso1tle. 

Art. 2.• Alem dos juizes c lrilnmacs nercs-
sarios para a ailniinistntí'i'iO (R 2. • !lo art . 
7.' <la lei n. li'), lerá a comarca os fnn· 
eeionarios a11xil1ares conslantes do art. 8.• 
8 :l.· da mesma lei 11. 18. 

Art. :\. • Fica ahcrto ao governo o neecssario 
crcdilo rmra occorrer ús rlc:;pcsas com a 
ex~cuçflo desta lei. 

Art. <1. • 1\cvogam se as disposi•;ões em con-
trario. 

'ia la 1las commissües, ~5 de agosto de 18!!7 _ 
-Pinto de Moura.- ~everiano de Hc-
zendc.- 1\:ml l'onido. 

Em cliscussão cstn. l'flrlacçiio, no dia 2G, 
suhmcttida it votaç~o. foi ella approvada, 
sendo o projecto remcllido ao sen:ulo soh 
n. 123, por o !H cio n. 1G5 dessa data. 

Foi rcmettido ;í sancl,'ã.o pelo semulo em t:~ 
!lo sef.cmhro c soh n· lOG, como foi com-
mnnicado por ortlcio n. 30 do 13 de fC-
temiJro. 

SanctliOJULtlo 

Lei n. 223, <lc L5 rlc wlomhro de l8!J7 

Au Loriz:t o prcsitlertte llo iEsht!a. a conceder na. connniss:"lo de ••cpJ.'Pscut.~~:õcs, 
dons annos de licença. rem vencimentos •·e•tne••íJnentos c I,etições. 
:10 lente de gcomctri:t. e tr~.-;onome!ria !lo 
l~xtcrnalo llO 1;~mnnsiu .mneiro, .João . . . . 
.Julio d<! Proença~ AIIJ.•esentatlo em 7 de JUlho, foi a Jl~l\lrt-

mir-so, tendo segunda leitura no dm 8. 
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Transumpto Andamento c ohs•Jrvaçücs 

Autol'iza o presiilc~Jlc 110 Estado a conceder Em. I•~·imci~·a clt.,cu~;siio a 10. sulnw~t-
dous anno~ de l1ccr!ça ser!} veucJrnC!llos lido .a vota<;ao, foJ approvado, ~en<lo re-
ao lente do ç:cornetl'la ~ lng~no.mctna~lo rnellrdo á mesma commiss1to, 'lllC 

0 
aprc-

Exlernalo do GymnasJO Mm01ro, Joao sentou paara segunda em 1~. 
.Julio de Proença. 

En1 l'lcguucln cliscussão em 15 IIP · • 
I!Jo, snlllneltHio a votaç1lo foi apll'< ', lJ1 
com urna emenda da co 1'umis>~·lo' .na. 0 
<lendo :l anno~ de licença a ~1 t,ue\0 \1 c?~ 
llar!Josa, .escnvão da comarca ti'~' n' ~~~ 
tio lutlaya, scn<lo enviado corn es ·. , 010~ 
da á Jllesrna comnlis,:ão. ~-1 cmcn-

Esta O a[Jt'CSC!l tou JIU'\ l••r · · 
' ' v CCJra em lG 1le julho. 

En1 teJ.•cch•lt clhmussào no dh , 
lllillli!lo [\ vot:1çào, foi app1 OVal! o' l.l, sub-
tido :i comiJJi~~:1o do redacrà, IJU ~ rcmet-
21 o apresc11lun com a se•;lllÍlle ~ 1/0 dyt 
llnal, que foi a imprimir sê: 1 C< ae•:ao 

A eommissiin de re<lacç:'io 1le leis . 
presente o proje<;to n. 281, tlesi/.'llle foi 
de parecer que sej.1. approvada ·/ · 1 1111~), é 
a scgumte redacç~io darJa ao 111°0 !111 0 hnat 

~tno : 

O Congresso legislativo <lo IMa<Io de !\I· 
Geraes decreta: 1nas 

Art. 1. • Fica o Prcsi<lcntc do Jlst 
ri,:ado a conceder as se"nint~sa'~o ancto-
d•J tres anno~ para t 1·a~tr ele', 1Ccnças : 
ao escrivão de , rph.los <h .sua saude, 
]).,rcs do IJHiay:i, ~liguei Jo~é c~.11~ill'ca de 
at<! dous annos, sem vcncime.nt~·'11 bo~a; c 
d1: gcomctri.a c trigonornett·ia do ~1 :. ~1°, lente 
do Gyrnna~JO ~linciro .João Jttl 1. 0 •1~ trnalo 

' t·o ew:a. 

Art. ~ • 1\evogam.sc as disposiçiics Ir a riO. em cou. 

Em ~li,.;cuss_ão estn J.•ecl 1u~c;ãn 01 
~ 

2 de Jlllllo, fot cll<t erlcCL'I'a<lt, fieando n 
la<,:ào adiada por falta de num) o. a vu-

----
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Transumpto A mlamen to o o iJsr;rva<;iíDs 

------------~. 

, tt' 1 t· •'!lo lto clia. 2:J', \llloriz:t 0 pr<'siil••nlc 1l1l Esla<lo a conC<'<kr Snb1ne 11 n 11 vo .~ .
1
• . 

1
. ·Lo !'<'-

. " '. · • lo lni ella ,\l'[lrova<la. S'Jlll o o lll" •;~; • iiOU:i annos drJ llccn•;a sem venctmun ' 1 :Senado, com a> 
ao tr;ntc tlc 1-(Cülllelri,\ e. lrigo.no~nctl'la ~o mcllirlo nc~~a tLt a arJ soll 

0 11
• llú c 

Externato do Gymna:.;to MIIICII'O, Joa<J rc~peclivos doenmentos, 
.Julio de Proença. por ollicio n. 157. 

.., 1 n 12 d1~ Rc!eitaclo I•clo "'!'lllt~ 0 cr 
agosto, comu foi rornmnll\l:êtllo pOt' ollieio 
11. 1 G !I essa !lata. 

\ r· a todos o;; fnnccionarios puhli_cos no ~ll'. Cal'neh-o ele H.ezeutle. ' n/S 1
t·st:uto nom~:ttlos c em exerctelo 

:1c 10[s ~lo dcercto 11. 818, to< los os favo· . 
n~ r. onns eslatuidos no mesmo llecrclo Api.'t>scutrtllo em 8 ilc .in_llio, lni a. un-
e ;n>l·!i 11 . :l '! t7 ,j,J ilczombro de 18CI:l, primir-sc, tendo scgtuHI:t letlnra 110 dta 9. 
em sen art. 2.· ns. G e 7. 

En1 I•rhueh•n cliscnssão no dia 12, 
PUIJilll!llido a vol:u:à•>. !oi appi·ova1lO e 
rcmelli<lo ú commis,-;'io 1le pdi•;<ics, qne 
Cll! ll lle :t"OSl > o apre,:enlou eom o se-
guinte snhst'itulivo, <JHC !oi a imprimir-se: 

A' eommiss~o de rcprcsen ta<Jí •s, rcquel'i-
mcnloJ c peliçiles for.Jm pre<Jntes 

1.· A cmentla ao parecer n .. ?17, llc !8DG, 
consignando : 

Ar!.. [.o Aos fllllc<\ionnrios csl:Hlnaes I{Ue 
tôm rcsideneia for<;atla ua eapilal, lica o 
governo autorisallo a eoncclltll' um lote 
de terreno para eonstrucçüo de caôa~ na 
nova eapilal. 

l'aragrapho uuieo .. Comyrcllcndem-so nas 
palavntR - funce1ouanos c:ü:lilll:ws. -- l~l
dos os funccionmios 1{\Je lt~nl _res11tencm 
fon;.a<l:t na capilal e a clles s•;rao cont;e. 
dido::; o::; direitos e t'l.':.(:tl!as iliS[lúll";~rlos 
na lei n. :\ do 17 tio drJzemliro de lt,)J e 
nos re,pecli\ o:.; rcgulam,;nlos. 

:2. • o projeclo n. ?Sll, d<J eorrcnl.c :tttno, 
<[llC diz : 
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Tr:msum pto 

;j 1." As annuirlrvles para .1 . 
d:•sse~ contraeto<> ser:io as 'c!· :1 1ll<q·tiz: 1 ,.~ 
c ll do ilencto ::llf> rt'"ltl.'1111'b _la1J:!II·1,:'

1
\
0 

l 1 ' ~~ l f 0-'-'U ( ) ' mcn o 1 c ar:eort!o C'->tll '0 me·' ·- o p·1.,.1 "lll<) i]l!t:[·;;c~ ~ 

l'lll 

Art. 2." 03 fmtecinnarios . 
ne:-lrt lei >t·, kr:io t!ir;_~ito' ar .r.T\l~~mplar!os 
rcno o ca:::;s :oi t•ll·,.,.l·l-l''ttlJ., lo t.~ tlt_J ter· 1 · ·1· ' · -, , 11•n I' r 
t umtet to na nova c;tpil;- 1 ;,, 1.';,. 1 \ando 
]lo~sc ou cv•rcid<l ilp' ~, , .. 110 tcm na 
:11.:to olticial da inslallar"1 l~CIIt~ I';IJ'gos no 
ptl<11. '' 1 

t ,\ mesma ca. 

---~.---

Transumpto Aml:nnentJ e oiJscrvaç<'ics 

Antplia a todos os Jilnednnarios ptthliro,; .\r\. g " () ~·;<1Yerno flc:\ :tulnri,~atlo, de:ode 
do K,hi\o, '101\l~at\IH e em <'\ereit:io d1J j:i, a i':lZi)l' :1:: III'I''J'~'arias Ojl·)J',Jr;(H:s de 
pois t111 d'-'<:rel'l 11. Hl~, \.o,loô o~ f:tHJre,; crcrlittJ para C'-'lcH:;ão da prcscul.ü lei. 
c qnu,; c,;latnidos no me.smn il~cre\o r) 
n:t lei 11. B dil l 'i tlc dezl;!lllll'l.l de lSXJ, 
em seu '.trl. ~o:' JJS. G 11 7. Paragraplto tmico. Os mesmo'\ runcciona-

rios, porem, aletll dG sujoil.os a todas as 
dispo>il;<·,e;:; 110 t1ccrcl1J u. Hl8, tltJ 15 de 
a!Jrtl de l~D::i, ncam oliri~a1\rJs :w paga· 
mento dos juros pelo> iJU:W3 o governo 
realizar a opcra~ão de credito. 

Art. 4." 1\<Jvo~am·so as tlisposiç<ies em 
contrario. 

Consi,ler:mdo que a emn1Hla sul,sl.itutiva ao 
parecer n. 217 de lSDi, alem tlo llefüilUO· 
sa, ú auti·rcgimcnla!, e u:lo porlia ser 
ncceila ; 

Consi<lerantl') que, como disposit;ãq intcr-
pn:laliva da lei 11. ;; c rcsp,;c\ivos rcgnla-
mcl1tos, lll'cca pela, 11asc, procmantlo so-
phismar as palavras - actnae,; fnncciona· 
rios - que tl:'to têm a el 1tslicitlade que 
lhe <Jnor~m conferir; 

Consillerantlo qne <' tJrojccto n. :!SO tlc 
JS'l7, alem tlc consi~n:tr <lisposi\'-õcs' v a· 
gas, t.í inconsl.ilueiona\, porqnc rctroa-
giu<lo, fere tlircitos ad<Juiritlos ; ' 

Consillerantlo que o JII'Ojecto n. 285 reslrin· 
gc o principio de e'Juidatlc, unico qnc 
legitima qnal<JltCr cont:es:-:iio lle r:wores 
aos fnnccionarios estaduacs, nomeados 
depoi,; da íei 11. 3 c decretos ::ltJ:l P 
SI R. 

Consitlcranclo que a emenda c anthos o~ 
projectos s;'10 onerosos ao Tliesouro c 
qne na crise cconomica ou so,:ial !inan-
eeira 011 p.Jitica que :1ctnalmenie atra 
vossa o Brasil, o Es!atlo <lo i\linas preci-
sa acautelar suas finanças ; 

Consirlcran1lo <JUC as rendas pulilicas sof-
fmram pequena tlcpressi\o no anno finan-
ceiro que se encerrou, sem que, entre-
tanto, a!lectnssc o 1:<]nilillrio orçamcnta· 
rio, qne o lcgisla<lOI' deve manter com 
scgnrant;a c pntriotismo ; 
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Transumptn 

SUHSTITU'I'IYO 

Ar_t_. 1.• O governo fit~a :nlloriz:tllrl ' I l ' ilPSdl' j:t, a conr;e1 er a IH! os os f1m 1.,.' . ". " 
puldir'.IJS 1\11 E~L11lo, ,111 ,) lllll' ll'i~ 1

1° 11 ·;r~os 
!'l~slrilllll'.ll\ 11lJ!'I"'\iOI'I·.1 li' 1\Cl'C!ll 

~·· · ·t 1rova ("\ 1-1 1 nor_n•:<t•!''~ depor~ do tkn·do 11 }·'() ;' 11
1 ' • 

de J:lil<'ll'll d•l 1~:'1\ q 11 ,: ,1 ~'~''l'j, .. ·,, .' .'· 'l 1 L 
Sr'"'IJÍI!Ir• · f't\'( 1'1'' ·1 1 I I IIH IH , ...., . "' , > ~:-;, d r~lll I I_! outro, I \ . . 
dj,;pl\ZI!l' ; :i I C 1[\11) 
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.\mplia n tnrlos os fiiiW'.ionn·ios pnJ,Jieos 
dr, E~!::'~li. lJIJJ1ll'í\l\'·~; <: Plll (~\'.~~l'l~,icjq dj~. 
!"li. ri•, i··•·r·1·lo 11 »18. lllrlrJ.\ os frvon:s 
,, •rilll'' · i:rlllirirJ', 1111 !iWôiniJ ilr:crelrl c 
IJ:t lei 11. ~~ Ü•J 17 du <lc;r,•JildH'O de 1:-:l\J:l, 
em scu art. :'.' Ds. G c 7. 

Andamento u oh<crva~<i'-'' 

11 lsr:nr;:l.rl pnr e>'par;.rl irnp101'11g:1Vel de •t 
:llllr"' rl11 p ,,_,;llll•Jiilll doô illlJl·J,:I.os dr.: pre-
drr·, :I~'.U 1, l>r';l,(ll C li!Z. 

111 Tres aJI!l'IS drJ prnm para eonslrueçiío 
LI J c:t:-~ 1 ou ch:u~ara, poilCJHlo ainda o go-
vcrrlo (si o jnl;.i:tl' convcnícnlo) prorn-
gal-o. 

Ar!. 2." O,; fnne.e.ínnarirls c.nnlcmplados 
ncsl:t !ui .«(J IPt'il(l direito aos loles rlc 
lern:Jtll'l, ,;i, eiT•:div:unenlc, l1x:rn1lrJ t1o-
lllkitlrl na nova capital, e,;livcrem na 
p1u~e ou j;x.e1 cicio fi·~ seus cargos no a e to 
da iitslall-tç:"io do govcmo na mesma ca-
pllal. 

Para~r:1pl1o nníeo ... - A concr~ssilo d•l favo-
r.;; 'egnnrlo ,sta ld n:lo :ll1rangc aqucl· 
lo; funceionano pni>lícos qne em qual-
qur:r liypollic:<•) j:í \r)nliam o!Jlírlo os f:tvo-
re,; da h.•i 11. 3 <lc 17 de dcwmiJro 1!1; 18~:3: 
e regulamentos. 

Art. 3.•. 1\ovo;ralll-sc as <lispo:>il;.l)o; erü 
COIJ[I':l\'10, 

Sala <h:> sc.;;-;üe>, 11 ile :1goslo ri e 18~J'7. 
,. Sill·a Forl•lol. - Sime:·to Stilyla "· 

Em ilisCllss:l:n a prefr_:reneia, Olll H <lo agosto. 
fui pret'eriilu o :;niJJlitntivo, licanrlo prc-
,indic:\llll o projeclo. 

Y 11lc o projccto n. 32.1. 

Bc,;la!Jel•)CIJ o ]rl~(:\1' r!c pro•;urarlor fi>e:tl Ho sr. Cnmillo P~·atcs t~ outro. 
!11.> I·>il:tdn COIIJ os lll':smos veneim')ll\os 
com que era <lotado. 

i\Jll't~sent.:Hlo em 8 <lrl julho, foi a impri-
mi -~··, Lendo ~·:guu<la leilura no tli:t 0. 

Eu• 11ri me ira cliscn"sno a 13, submet-
I ido .t yq[ar;:\rJ. foi approvarlo c rcmellul() 
:í t:•JIIll\l hs:'to de \l;gislaç:to, que o apresen-
tou para segumla em lG. 

/ 
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-
::'B'l Hc>l::tlH~l~r:n o ln[.(ar rlc ]ll''lcurador !isca! En1 H(•c1tuu1a tli~><mr;stio em ~O. rer:r~· 

rio Eslado eom os mesmos vencimentos l)(:n as ':;e~nintes etttenrlas, !]IJI! for.dn ;t 
com qne era t1r1,ado, im1 rímir-s<J: 

N. 1 

Ao artigo U!lieo. [);~pois rias p·tlavras-lic:~ 
restahele9!llo-aceru,;ecntcm-sr~ ,ts palavra> 
-tle:;d<J J:l. 

N. 2 

Accrcsecnll)m-se como l)tnenrJa3 additivas: 

Artigo .•. g;io attrilntiçtír~s pril'alivas do pro· 
t:t~rador líscal ''S eslatnirl:1s no :1rt. n:, <l:t 
lct n. IJ:! tlc 23 tle jullto de I8:J:í e rt'i'll-
larnenlo 11. VI~ rlc ú rlrl jnnlto dll lí:>U:i, 
art. H, ex<:lmutlo-se da eomp1Jlcnci:t rla· 
!Jil_el_le funecionario a.;; ean;;a~ qnc não s_c 
ongmcm tia eohrant;a tlrl impo,;los nn ln-
hulos vot:vlos na'! leis do E-;larlo. 

N. 3 

Artigo .•• Quanrlo, no C'\r!reicirJ rle suas fnn-
cr;oes, achar-se au~enlc da capital dq E,;· 
la~lo o ~nh-procmarlor, será este snllsti-
hmlo pelo procurador li~cal 11as eansns 
em tJ~W, na comarca tl:l capital, tiver !11) 
lunccwnar _o suh-pror:marlm· [.(era!, r1ual· 
quer que SCJU a natureza dessas eausas. 

Sala tias sessõc) 20 do julilo do 1WJ7.-Ca· 
millo !'rale~. ' 

EneCJp11Ja a <liscussão e pror;e1lenrlo-sc :í v o· 
lat;ao, foram approvarlos o projr;cto e ns 
em?tHias, que voltaram ;\ couímiss:lo tlC J,:gtslaçào. 

E8_la o :lprcscnlou ]Iara lercr;ira r~rn ZZ ,11° 
)Uiho, t:om o scguinlr; p:11'ee1;r, que fot a 
Hnpnmtr-sc: 

A t:Omn_Ji8~:·to do lr'gislaç~o. lcnrlo ptcsente 
~l Jll'OJCC!o n. ~Bii, para r·ons111lar eoill 0 
seu. ]J<Ifcccr, entenrlu quo r!IJ\'1) o JIHJSill,0 
l!r'lJeclo ser snltmellirlo ~í trwecira discn"; 8•10 ~om a ~eguinte rcrl:icr:;io, conforlllC 1 
'CIICHlo em segunda. · 

o 
a 
"" 

"' 8 s 
;:: 
:::; 
'/ 

'' 

ncslalwlecc o Jo~ar d.~ procuritrlor Ho;cal O Congresso Lc~islalivo do E:;la lo tlo ~linas 
do EsUtrlr) wmc c.,; llle3íl!OS vencimentos (;ur:tc:; tkr;rcta : 
!'.Dlll llliC! era tln!ar]l), 

,\l'l. 1.° Fiea rostabeleci·lo, rlcs·le j:í, o Jogar 
de proeurar!OJ' fist:al <lo EstarlP, enm os 
mesmos voucimentrJs com qno era llotatlo. 

Art. ~-· StlrJ altrill11i\~ílcs privativas do pro-
curador fisr;al as Psl:ltnirlas no ar·t. G.· lh 
!r)i 11. ·l'H, rln 8:3 tio jnllio d·l l';:l\ o regu, 
I Hlien lo n. 9.12, r lo ll drJ jnnltn tlr~ J8()G, 
art. 1-!, oxelnintlo-se da c:ump:)[OncJa_ da-
qnr·lle fnnecionario :w c:ntsas qwJ Jlao s_o 
ori"inem da collranp rlc lllliJOstos ou tn-
hnlO> vrllalins ua lei elo E:-;lallo. 

Art. :3. • Qnanrlr), no cxrreicio rle suas ftm-
eçii"S aclt:tr-sc :wsr•nt'~ 11'1 capital do Es-
lar!o tl snlJ-pt·ucur:tllur, >iCr:í cst1J :;uhsti-
lnido pelo proeurarlor li 'C:\ I na~ l':lu~a;~ 
em qnr), na comarca da e:1pilal, tiver dc-
fnucr;ionar o snlJ-proeurnrlor gr~r<il, qual-
quer qtw ;:eja a Jwínmza ilr:ssas causas. 

Art. '1." 1\cvogam-so as llisposiçr).;s em con-
trario. 

!Sala rh; commissõr~s. 2Z dil Julho rlo tS:J·7. 
-Getulio do Canallio.- Piuto llc ~loura. 

J\u1 te:c.•ellil'>t ~uscus>O;io em ~21 do jn-
llio, a rcqueri!lliJillrJ do ;;r. :-'cveriano !le-

I 1\ezetllln, foi romellitlo :\ eorumi~são de 
orr;:unenio alim de !la dar parecer especial-
mente suhrc :1 !ll-sposa. 

Por cll:~ foi of(orccillo para terceira lli,cussão 
em G !lo agosto. 

{;ontintunulo ctn lct'(~cir:~ tliscus~ 
sãn a 12, J'.)i ella Cttr·erralia, e, procedendo-
se :\ \'nlação do projeclo, foi (']!c apl'ro-
vatlo e rcmcllirlu :'t conHnis:<:'lo rio retla-
cç:'tn qur~. no dia lG, o apr,Jscntou com l) 
seguinte parecer, r]lle f cri a imprimir-se:. 
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C r c a uma SC"nn<la ca<lcira de ins trneção Bo si'. Dcsiclel•io ele !\leU o 11 011 , 
pnm:nia JJnra o sexo feminino na ci<ladc tros. 
do Santa 1\ita do Caosia. 

Aln.'cscmtaclo em D <lc jnllro, foi a im· 
Jll'll!llr·sc, tendo segunda leitura 11o <lia 
10. 

E1n }&ri.mc~ra cliscnssão cn1. I") 
su!JIIIe~trdo. a vot:~çüo, roi appruvado • ~ 
remctlJllo a com missão <lo lllstrucç;lü pu· 
hlica. 

Pentlc de parecer para sep;mHla discussão. 

Hcvoga o art. 2.• da lei 1!. llS <lo 7 de no sr. Ju!leclino lk1·hosa 
junlio de 1Wl:i e manda fazer os eoncur- · · 
sos de juiz do direito IHL forma do art. 
21 da lei n. 1S c regulamentos. .\}ll'c"!ellütllo em 10 <lo julho, foi a 

primu·-sc, tendo scgumta lcitu1 .. t ll<> i m-
1:!. ' dia 

Depois das palavras - junho de 18~3 _ 
accn-sr.cnle se:-- C[lle lixou o mez de ju-
nho ]J:tr:t nell•) se fazerem annnalmPJ\ll' 
o3 eollelll'.-;o,; de <JllC trala a Conslitnll'' ,; 
<lo Eslaclo - art. G7, 11. 5. · ,~ 

Sala tia~ scsstíes, 12 de a~oslo de 18!17. _ 
.Juscelino llar!Josa. 

E11ccrra~l:t a <liscuss:1o n proccilen•lo-sc :\ 
vot:v.:ao, foram approvados o proj•~cto 0 a crll•)JHla, qne foram enviados (I cómmis-
~:'lo de legisla•:ão. · 

1807 

______ , ___ , __ , ____ ,_, ___ ,,_, ___ _ 
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1 

28') nevo" a o art. 2. • ela lei n. 118 do 7 de Esta o apresentou para terceira _no l~ia lG, 
jmD,o de !t>05 c manda fazer os concur· com o seguinte parecer que fo1 a Hnpn-
~os dr~ juiz de <lircito 11a forma do art. mir-sc: 
:?1 da ll.'i n. !8 o rcgulamcBtos. 

A commissão de Jcgislaçilo, a <JUC foi pre-
sente o projecto 11. 28ü, já npprovado em 
sc"un<la <liscus~ão, é de pamcer que o 
mesmo entre em tercetra tlisenssão c seja 
approvado com a seguinte retlacçüo, con-
forme o vencido : 

O Congresso l.e~islatiro do EsUHlo de Minas 
Gcracs decreta : 

Art. 1." Fica revogado o art. 2." <la lei 
n. 118, de 7 de jnnlio de 1803, quo !lxou 
o mez de jnnlro 11ara nelle se fazerem an-
nualmcnte os concursos de qnc trata o 
art. G7 da Constiluiç:lo elo Estado no seu 
n. 5, fazcn<lo·se o concurso <le jniz <le 
direito na I'Mma do arl. 2l !la lei n. 18 
c rcgularncnlos. 

Art. 2." llcvogam-se as di3posic:õcs em 
contrario. 

Sala das commi~.sõcs, 1G de agosto de 18!>7. 
- Getulio <le Carvalho. - · HiiJciro Jun-
qucira.- lgnacio 1\Iurla. 

En1 tPI'ecit•u cliscussã o em ~1, suh-
mellrdo it vottu;:io, foi approva!lo e re· 
mettido :i comm issão de rcdae~~ão, que no 
dia ~J o apresentou com a mest;~a recla-
c~:ão com CJlle foi appro\•ailo em terceira. 

])ispensados a impressão c o intcrsticio, a 
requerimento do sr. Sevcriano <lc He· 
zerule, entrou immediatamcntc em ctis· 
cus,~o c fui approvacla essa redael;ão. 
sorulo o projecto remcttido ao Senado 
wb n. 12L, por ollicio u. iG! do ~5 de 
:l::lOStO. 

l'crHlc de deli!Jcra~ão do Senado. 
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2!l0 

2Vl 

Declara vali!lo~ para a matricula nos cnr- no ru•, .Juscelino 
Sll" de a~;:·intt~nsura annexos ás escolas 
nonnaes os exame~ pre:<tl\dos nessas e,. 
colas. AI•~·cs~.ntüul~• em 10 de julho ile J8~l7, 

tot a.tmpnnur-se, tendo segnnlla leitura 
no dta 12. 

Jlnt I•rin~l;irl~ ~lismts.,ão em H3 sub· 
mctlHlo a vol:11;ao, lm ai•Provado 1.ln1 17 
llOI' falta tlc JHJrll~ro no ~lia antecedente' 
sc~Hln rerncltlllo a comrnissão de instru: 
cçao puliltca. 

Pende tle pa!'ccer para segunda di~cussãc. 

Concede um auxilio annual aos liospilaes nos srs. ncsi,lct•io llc ;u cllo , 
de caridalle de Uberaha e ila]tcccriea c lros. c on· 
manda pagar se de uma só vez a verba 
de quatro contos como auxilio 1 ara 
conclmão das obras do hospital de cnri- Ap•:•s.entiUlo em 10 1!0 jnllto !oi . 
lialie de s Sebastião do Paraiso. pntliH-~e, terlilo SCciUIHJ:\ !Pilt\t·" a un-. · 12. - " no tl!a 

Ent I••·iJneh•u lliscusNào CJ 
ella enccrralla, ficando ·t1t1•• l n lG foi 

' ,\1 a ·• Yot' -por falla de llllllJero. " <lf;,\0 

No din 17, snlnnettillo ·í., t 
foi J•ejeitltclo. • To nção, 

Arcltivon-sc. 

292 Trata da reorganisa~.~rro eleitoral do Estado. no sr. Cnmillo ~ont'tls, filho. 

,\preseutiUlo em lf> de julho, foi a im-
pnnm-sP, tendo segunda leitura a lG. 

Tini pt•ilneirn ,u.,,•ussão lll) !lia 22 
fot clla ~~rJe<!tTada, sendo adiada a vota: 
1;ão por falia tle numero. 

18:!7 
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. r· t 1 ~ 1 ,.tl·J,1 a yot·tf'.!'\O no m••.sliiO tlia, foi 'l't"\l'l <h reor":Uii,a•·iio cletlorat do •,s al 0 • ~ 11 nn- 11 ' ' • 11- 1 't ''lilllllih-"à'> tlc 
• L ' - \) j ~liJ\l!uY:uln c tem~ u 1 l v ~...., 

Icgisl:u .. ~ào. 

Fnt scO'UJHln. ,usmtssão, por artigos. 
~em virtude desse requerimenlu, em 12 de 

ap;osto. digcntin!lo-sc o art. 1.', f•)ram of-
rereci!las as seguintes emendas: 

N. 1 

Accrcscenle·!'C onde convier 

Art ... O alistamento eleitoral s.•rá feito na 
época dc,;igJ!ad:t em ki: yrcpar:ulo pe_l~s 
juiws sullslllul<?s c dc!J~tll!vamente org,t.· 
uisado pelos JUtzes !lc <hretlo. 

Para"rapho. Nas eomarcas onde llllnver 
m<tis de um juir. de direito, o . trabalho 
s~rit llivi<lii\O por ordem alpilahcttca, com-
pelindo ao juir. da primeira Yara a orga· 
nisat;Iio detlnitiva ; 

Paragrapho. Em caso <lo fal.ta ou im.t~c~li
mento legitimo, serão os JUl:W~ de duCltO 
~uhstitnidos pelos juizes snhstllutos. 

Art. .. Nenhum ciilatlfío wrá incln i1\o .no 
alishuncnlo cleilor,ll sem o. ter reqncmlo 
por petição oscripta .e asstgna!la 1!~ P.ro-
prio punl10. rccouheet~la'-l'~l.lra e fll.m,l-
JIOI' tahclli:'to, acompanhando ~t petição a 
respecli v a ccrli<lào dJ eda1l•J, 

l'aragrap\10. Esses 1\ocumentos serão ent~?
gucs aos juizes snh~titutos no prno 1.\e oO 
dias, conlatlos da data do edital puhltcalio 
pel:t tmprensa para tal flm c suhscnplo 
pelo juiz suhsliluto. 
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~!!.2 Trata da reor~aiiiSal;fio eleitoral do Estado t,.t . t 
· 'r:I~rap 1?· Estes requerinir.·ntos serão des. 

Jl.l~h~t!o, no prazo max i rnr> tiP F> ti Í'l~ 
CXI'"IlHIO·!-ío ca. f• ll ..~ ' t'' qu·\Cs , '~'- 'SO ,\ Clll, dOC1llrl1)Jl[rJS, OS 
;, tÍia~ tle

1
vcr;!? ser entrl'giH;s no prazo de 

· '-, I Uhilcado O liCS[l'\CliO do ]·niz llCI·t Imprensa. ' · ' 

l'ar:wrapho Fi n 1 L, 
Sl ."t 1 · . 1 0 cs c prazo os J'nizes snh. 

I li OS CIIVIar;lo '\OS · · · . deutro de F li' ' ]tliZes llc 1llreito, 
documentos;) re~~~;id~~ll:1\s as J~elit;1lícs e 
rc!Jçtio em orde . I i or. mcw t c uma 
ohscrvaeõcs 1111 ,u: a1, [liaiJetica, fa~cntlo as 

" e 111 Jarem coHveiiiCntes. 

l'ara<>rapho o · · 
pr~zo de· '>O \t11.zes do tlireito dentro do 
ver~rn ree;hitl~as COI~~atlos _do em que ti-
rados pelos ·11 -?8 retpierllMnlos llt'Cpa. 
}lfOV;li]O OU nf~O ~ey .. ~!lil'ltituto~. julg;ai;1r) 
tllll ser alistado 1 ( ~

101,? de cad:t cida•l:lo 
tado, 11 ue ser:l llllt~~ .tl~~[laclto f~tndamcn-

• 1 Ica o pela Imprensa. 

l'aragrapho. lleltP d '" .. 1 11ara o 'J'rihun:{L , 1 ~-Pi~ 1; 1 ~o)'averá recurso 
yerá ser interposto uo '\~.~·:w, o, qual. <!e-
JUlgado no prazo rnaxi~ ,tzo, ~lo 11! dus c 
tatlos tia entrada dos. au~ t~c 20 'lias con-
e por lodo o tritmnal. os n.t secretaria 

l'ara~r:lpho h 1, . 
lambem '10r ~1 • 1:r:~ .:'sle .serviço ~er feito, 
CI~Tiado '~O , eSI ftlellle JllrallJPiltadO, COII· 
\Os. ' I ruttl, pelos laiJdlt:'tes re:.;pccti-

o 
a 
~ 
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Trata !la reorganifaÇ:lll eleitoral do Eslallo. Arl. .. 1'\a época tlcsignaila para o nlisla-
mento, far-sc-II:t, laml>cm, anm~almentc, 
a rcvis:lo de eleitores para o lun. tlc se-
rem eliminados os eleitores qne uvercrn 
falleeitlo, mud:ulo para fora da cor~1area 
on do Esla!lü c que houverem perrJ1do o 
!lireilo de cidadfio. 

l'aragrapiio. Estas olimin~v·õcs sorào rCtJUe-
riilas pelo promotor do .instiça on seu 
snhs!ilnto, psr peli~~ií.o dOC1lllWII'ada, ou 
por quali!UCr eleitor do districlo. 

Art... O jni7. que ncg:ll'-sn ;1, sem jusl:t 
ca11Sa on legitimo impi)llimcn!o, prepara~· 
ou organisar o senil.~o clcil.oral, St)Jl'rcr:\_:t 
pena de suspcns:io rlo elll(lrcgo po1· sei& 
mozes a um an11o. imposta pelo Tribunal 
da llehH;,fío, sendo competente para lle· 
nuneial-os o Procuratlor Gera 1 tio Eslado 
ou sen sulisli!ulo. 

Art. .. Os lilulos do eleitores serão assigna· 
tlos pelos juizeg de •lireilo quo fizerem O· 
alistamento c os entregarão aos respecti-
vos donos logo !pio estes os solicitem. 

l'arngraplio. Os juizes quo negarem-se :í-
enlrcga dos li lu los, alem das penas tl() 
ct·itnl} cnntra o livre gozo e exercido (\(} 
direitos pnlilicos do wlaLlflO, so!Ircriio a 
JICJJa do unt a dons annos de ~uspcns:l() 
imposta pelo Trilmnal da Bclação, por de· 
nuncia. do l'rocllt':Hlor t;eral tlo Estado ou 
seu ~ultslituto. 

N. 2 

Su h-emenda. 

Ao art ... Accn)sconl.c-'o dr.pois de-}lropri() 
punlio:-ou por procurador. uma vezqno 
a procnra';~lo seja dr) proprio pnnho.-0 
mais como 110 artigo. 

Sala tlns sessões, t2 t!c ~gosto 'lc 1SD7.-
Ha111 l't~Ilido. 

Em virlwln de um requerimento rlo sr. 
We11ceslau Braz, approv~11lo pela casa, foi 
a tliscus,iío adiada por ·18 h mts. 
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~!lll Trata da reorganisa.;ào eleitoral do Estado. Cuntinn:•n•lo n. SC!Jllillln discussão I no riia Ih •. fo1 encerrada a do art. !.• com 
: as resyect1va~ emenda~. procerlcnrlo-~•) á 

vola,·::o uom1nal rio art1~o c r las cm.;1,tl a; 
r•m vll'ttHle de rerpiCnrncnto do sr. Pau i 
l'Clli(IO. " 

Foram,rr>jeilarlos_ o art. 1." e a eme!HI' 
1., llcanrlo preJtlllicarlos o art. 2 o :: 

11
• 

eme1111a n. 2. · ~ a 

O sr. João Pio, n~o len,lo porlirlo I\ i,, -. 
o projectn pnr molivos particularP~scn! 1,1 
gnnrlo declarou, marHlou á mesa' :i. · ,,. 
gninlc ,Jeclaraç~o rle ,voto, pc1Im(10' se~ 
he_fo,;se rlatlo o ileo;tlno regimental: que 

DECLARAÇ:\0 DB VOTO 

O voto proporcional foi for111nlarlo IP, . 
meira vez pdo duque de llichPnfo-l.tl Pl'l· 
camara dos lords ~~m 18'70 t;'!ll 111 .na 
rlcfcnrlillO e arloplarlo por A'nrlr~P lo _s1~Io 
tro rliuamarqne:~,, c JIO,;lcriorrn';1 lllluts· 
Thoma:~, llarc, cnj:rs irlr\as foran; 11?, po,r 
das por Sluart l\1111 no seu livro ·lco,lln-
vcrnemeut represe11lali[ _ e ,;- !.ou-
mente applallllillas por s. l'almac.'tlorosa-

lia ullim:unclll<) na Franca ~ na n -
outros paizes lllnitos I•Ullli~isl;ts d~lt;tca e 
qne SI) balem em prol do voto _nota, 
r:iollal, liaslan<lo citar os nomes li! opor-
('ourln<'y. \'iclm llou:lt, Charlcs n 1~~?, 1 }" E. l'\avillc e .lule;· Calicr Jrara 'se (' y, 
l··~nrit'r quo nfto tem fallarlo a~ votr~lcp:e
ll'I!'CIOLH\1 o amparo rle que ncc<'ssila pr_o-
''cas para se cslalrclee~rcm IJ Jl:tt"t ', 1~ 1_;1 s arloplailas. ' ~crem 

l~m !SK• a assoeiaç:io refol'lnista hPln· 
\11<:~)11 Clll Anv•:rs 11ma conf•·rcuéi?;\~~!~: 
llRGIOII:tl, r~llri<J I'Olll parCl'CI'a 1ll rClll'CSPit· 
lan!Ps ria l• rança, ria Slli>sa, llali:l, iJ~11 _ I.rnda, AlleJII:tlllia e llillamarca, 0, qu·tPS 
\olanun por llnan!m!rl:llle que ;1 v' to 
proporr:1onal era n un1co r:01 upaliYel c~;m 
a lilwrrlarle rio Plellnr c nnir:o que I· ,. 
rr'presclrlar;:'IO aos grnJH s ser i os do ,.~);~ 1\~ cktloJ ai. ' 
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I 
2D;~ Trata da reorgauisação eleitoral do Estado. Ap 'sar de todo esse movimento em favor 

do voto proporcional, apesar dos ingen-
tes esforços envidados para sua adopção, 
s(l pôde vingar até hoje em dous E~tados 
da Hepn!Jiica Argentina, na ServiA e em 
oito cantões da Snissa. Sendo para no-
tar qne nestes lugares o systema !la rc-
prescnta(~ão proporcional fuuccioua «com 
uma appltcacào mais ou menos completa 
do principio·>>, diz Naville, o accrrimo e 
incansavel defensor do voto proporcio-
11:11. 

- 18 

Em que o projecto consignasse sómentc o 
voto proporcional, como foi concluído 
por Hichemonu, Ilare c Anrlrm, relucta· 
riamos em apoiai-o com o nosso voto, por· 
que em materia de tanta monta prcreri-
mos o volo Iirnitallo il experimentação rle 
nm systema ainrla nfio amadurecido pela 
pratica, si lwm lenha si1lo calorosa-
mente ucrcntlillo <lurantrJ tão longo lapso 
de tempo, 

E' erro dizer-se que o voto proporcional fa-
Vl•rcce ils minorias, dil-o Lastarria no seu 
livro - Licç!íes de polit.ica positiva -; 
«vê-se, pois, rpw nada ha de txperimen-
ta I ou scicnti!ico em rlcfentlcr-se o suiira-
gio proporcional, por que seja favoravel 
ao chamarlo direito das minorias >>. 

O seu merito « consisto em representar 
todas as opiniões .... a titulo de interes-
ses colleclivos da wcicrladc, n<irl a titulo 
de maionas ou minorias », pag. 287. 

« o novo systcma, conliuúa o mesmo pn-
lllicisla, não tem por o!Jjecto as mino-
rias>>, pag. 288. 

A mais anli[(a associação reformista pnhli-
cani~O em ISflfJ o seu progr:nnma, syn-
th8ltsa nestas palavras o principio fun-
rlamcnlal rio voto proporcional : - re-
prusentalive de tous gonvcrllcmcnls de la 
majorilé, 

lA revista rcfornlisl:l de Bruxcllas inscreve 
: mwsal nv~n l•) em !e liras maiuseulas em 
: eaila 11111 rios seus nunwros o se"ninle : 
, Hepr~~r)nlalive eX>lcle rle tons Ir;,; grollp~'S 

1

1 sénenx de corp <'leclora I - I.c pouvoir 
<'t la majorilé rerlllc du pays. 
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1~U7 202 Trata tla rcorganisação eleitoral tio Estado. '' A.rnrrnay, <liz i'ia_ville, quo o voto 11 ropOt-

c:lOnal Impede a. form<H;:Io da maioria <· 
um mro uc previsão,,, 

lnci<lc ai111la em erro. grave quem amrn::t 
que _o voto_ proporciOnal tem por lilll ;t 
mamfcslaçao tle lo!las as opiniües, seja111 
<Juaes forcu!, porque é inacccitavol c en11 
lotl_os os pontos con•~emuavel o syslcn1a 
eleitoral atlr.'~dc archtleclatlo para que to-
da~ as opuw:cs se expressem nas urnas. 

Ouçam_os. pam comprovar eslo asscrto as 
s:~gmnlcs _palavras. tlo . notavcl puhli'•·i~'ta 
Blnnlscltlt : a~ sciencias naturaes alllr· 
mam que os vegclaes são eo1npostos •ll' 
cellnlas. mas os seres organieos ~ão eo11 ~ 
postos de membros c tle orgãos onde ~ , 
ccllnl~s se agr_upam melhotlican1cntc co'~"\ 
funcçao vropna. I 

A seiencia fez tai~lhe!n, tlll\ pro:iresso c•.n. 
oitlerando OS « llltliVHIUOS » tomo " ,· 
claclãos », c plenamente iria errada ~·- ~~· 
queecndo a natureza organica 11- • ·-~·.Y~· 
vrelcntlesso solver lotlos os la, '1 ll,\l,<ttl, 
tornam um « todo " ; se1;ar·{r'.-Os qn•~ :\ 
tl:ios tios mem!Jros a qno pertenr;~s Chl:~. 
ranilo-os como atomos egnacs n,Í-!11, atL 
~a associ:H;~o. · l!llmcn. 

seria tlissolvcr_a mt~;ão « 1111a ,, crn 
lares, pnlvenzal-:t em milhões IIP eleil•1• 
tlcsaggrcgatlos. J atonw~ 

Pod0riamos .aceeilar o Yoto provorcion· 1 al1ús. appiir.ayel a um paiz Olltlc ex i·'~~ 1• par: ti~! os nlliilantcs com linlia~ tlivis~:.~.~: 
ddrnHlas 1\ pr_ogrammas das iiléas h<tsi ~~ ~ 
par~ nqs ~nJeilar· :\ auctoriilatlc tio-. (;t" 
hlteistas qne a t•'m tlefcwlillo 111 •1 ~ 11 1· 

I I '[ • < ~. ( I' mo< r! a gnm, a1:c~1 aremos o proj••elu 1 11 ; 
c~ns1gna a ,ele1çao por !!unos, pela~ ~a~ 
mcs qno pa.,samos a cxpcn•ler. 

DeviJ OI'f,~ar em _lf),t)JJ a _m,~tlia 1lo~ eleito. 
res !lo cada I',II'CIIm~cnpção eleitoral 011 t<.Hn:\11.105 ~sso algans.mo para ha;;e de ra. 
CICWII1IO; Islo _quer 1l1zer que cslàrJ Pleito< 
todos os canilillalos quo em l,o turno oh-
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18J7 ~()2 Trata da reorganisa1;.:"lo eleitoral do Eslat!o. 

Andamento c ohscnaçõcs 

tiveram 2.o:JO votos, sendo s o numero 
de deputados a se elegerem, c rlcrrola.tlos 
atJUelles que não obtiveram esse !JilOCICn-
te eleil~ral (tenham 15.000 voto sem 2." 
turno ), reslantlo-lhes apenas os Jogare~ 
nl1o occupatlos em 1." turno\ aos qnacs 
terão direito pelos votos ohlidos em se--
gundo tnmo por maioria absolnta. 

Ailoptado o syslema-de tnmos, vae-se_ ahrir 
de Jlar em p:li' porta franca á Jt·amlc, 
pois () claro que fa~ilmenle. ~c. pode re-
unir em um on dms muntciplOs o quo-
dente eleitoral e a ambição desbravará a 
contento o caminho, accummod:m\ vlanos 
por ventura criminosos para ohter esse 
tJUOcicnle ficando ainda em mãos dos 
pretendentes a pt'O' a tia fraude, qnc de 
modo algum vir;\ a lume ]'ara ser denun-
ciada. 

Si fraudes existem no systema adual, tem 
si'lo denuociad:~s pela imprens<t c pela 
trilmna tia Camara, o que si não a 
corrige totalmente, ao menos a obriga a 
um certo recato circumscrevnndo-a a pon-
tos determinados : mas, pelo projeclo a 
fraude exislirit ,., inlra muros "· campea-
r;\ desbragatla wm as pl:as 1le olhares 
cxlranhos, pois todos conh~cemos o que 
podem fazer os chamados « chefes politi· 
cos "• nem poderá a fralllle tornar-se alvo 
do anat11crna dat[uelles que ainda se in-
teressam :•ela verdade e lei tora i. 

Em muito descer<\ o nivcl da raprescnlaçi'io 
cstadoal, IHJis qual•J•Ior antlaz poderit rc· 
unir o quociente eleitoral ~~.uoo \otos, 
nem ú dilllcil fazer lransacções para ser 
votado em primeiro turno, expediente 
costumeiro daquclles que, nfio soil-pesan-
tlo sunicieolemcntc as rcsponsabilitlatles 
inhercntes ao depula•lo, so visam obter 
o Jogar ; c si. como diz Lastarria, ,., o in-
teresse eleitoral c moi v e um interesse col-
leclivo e si é neccssr.rio tJIIC qnem o ex-
erce como uma funcção tla soberania com-
rrehen•la esse interesse, não apoiamos 
um projeclo que pode dar margem ú clci· 
ção de homens que não estejam na altu-
ra de representar· o Estado. O progresso 
da tlivis<io do trab:llho, diz Fcrncuil, exi-
ge hoje compctencial cspeciaes c para o 
excrcicio de qualtJUer func1;;i.o applica-se 
a formula inglcza ... «The right man in 
thc right placc », 
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Trata da reorganisa\~ão eleitoral do Estado. Ora, s(~ it politica se c1ncr coneecler o pri· 

vtlegw de fugir a es,;a lei gc!ral. 

A ~implcs designação de nm grnpo eleito-. 
tal basta para dar a consa"raçüo de !lO· 
mem de Estado, para dar como por cu· 
canto~ elevação de vistas, a rc!ctitlão, l!e· 
nc!rac;ao c amabilidaLIC de intclligcnct~, 
a !t!·me:-~t c convkção de caraetcr, a ex· 
penene1a dos homens c das cousas, as 
qualidades iulellcctnaes c moracs neccs-
sanas para p1 ccnehc~r convcn ientcmente 
as funcÇI)es de lo;iislador:. 

Em contrapeso, os homens 1le nwrilo e va-
lor IJI!C _não descem <í arena 1Ía politica· 
gc)m vtlla, porque " os homens de pcrso· 
nal11lado accentnada, lliz Sluat ~lill, por 
sons talentos e por seu caracter são sern· 
lli'IJ OS menos populat'tS e OS mais inadC· 
quad~Js para prc moverem as coaJisõCS 
pol1ttcas :·>, ver-sc-h:'co arr~tlaclos da re· 
~~~c~c~Jitar;ào estadual, pois ohtenclo v_ota· 
çac~ ~~~~ segundo turno, scriio prctcndOS 
JlOI <liJUüiJ,~s que pellern instam exorarn 
e_~onhcccrn os processo's faceis,' mas in-
di6llos de vreparação de actas . facilida· 
llc lJII~ esta em r:wio inversa clc) numero 
d_o clctlores, « qu;mto mawr, diz Lastar· 
na. for o numero de elcilo!'I'S tanto me· 
menor perigo llc fraude ltav~!-;t »'. 

E' ,mai~) fa,jJ a comvo:ição lie trcs aclas 
com - · CJOI) votos elo (Jilll com G ou 7. ooo, 
liar.clo:-so a prctcric;ào de um homcrn de 
mc!·eeJilll)l!Jo, votado por 12 .Wil elcilorcs, 
JlOI (_Jncrn sou h e forjar duas a elas com 0 
qnoc:[l)nln eleitoral. 

l'i'cm ú un\ vcririO phantasiallo o que tcrnc· 
1 !Hl~, POIS os homens (j\lC têm uma pro· 
!~;;sao e c:o·1 pclcncia e~J'eciill aguarda!U 
~:u .. gc.r:~l ~ ch:~rnamcnto liCJ eleitorado, y 
l:tLt 'c.z se atu·arn [Jor :nn!Jic'ilo pessoa 
as luetas da polilíca. · 

1807 

-141-

Transum pto Anclamenlo c observações 

Trata da r,:orrrani>ac;ão eleitoral do Estado. Nem se diga que esse. inconveninnlc é um 
b lo·rar conunurn appltcavcl a todos os sys-

teíhas clciloraos, pOI'lJUe mais appello vem 
ao systema dos tumos pela diminuição 
de v o los nccessarios :i elei,;i\.o. 

Accresce ainda que o dcputa,Jo eleito nessas 
condições, representando urna opinião 
tlesap;grcgada e o esforço indivi(lnal que 
envidou para obter o quoe1etlte ell'itoral, 
abriria lucia contm todas as refornns 
uteis nr:s dcsagradavcis aos seus eleito-
res, aos qnaes se I igaria com mandato 
qu1si imperativo, solJ pena de se ver rc-
pulliado pelos mesmos que o elegeram. 
O deputado perderia a noção de sua mis· 
são, que ú votar leis para serem obedeci· 
das por lodos e votar impostos que serão 
pagos por todos e só nortearia srm pro-
ceder pela vonta1lc 110 grur·o eleitoral, que 
representa. Perderia o corpo Iegislali I' O 
a cohes~o e lwmogenoillaclrl, qmnclo se 
discutirem assumptos vitacs aos interes-
ses da colleclivltlade. 

A eleiçào JlClos turnos fará clo deputado 
uma entL1ade política à parte, sem liga-
ção alguma com os representantes da 
mesma zona, votar;\ por « parti pris » 
contra as lnr)tlidas de interesse geral, mas 
contrarias aos intct·css,Js dos seus 2.000 
eleitores, e islo t')nl o inconveniente de 
impc!lir a formação do particlos, que são 
a viela dos governos, lhes comervam a 
honeslicladc c moralidade governamen-
tacs, lhe d:\o a vigilancia na gestão dos 
puhlicos negocios. Si é man o sys-
tcma eleitoral que vim a formação lle 
partidos, diz. Blnntschli, illacceilavel é 
lambem aqucllc que impede essa forma-
ção. 

Pelo projceto pode·se dantem:lo apontar os 
deputados lfiiC serão certamente reelei· 
tos, avaliando-se o numero ele votos 
com que contam. 

O deputado F. é smtentado pelos munici-
pios A, B c C, que representam 3.000 
eleitores, portanto será eleito, ainda sem 
o snffragio dos 13.COO restantes, cujos 
votos em nada inllnirão no resultado, 
ainda mesmo que esse deput:ul0 não mc-
rer;a fOI' eleito por niío representar o in-
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Anr.lamcnto e ohservaçiics 

t~rcsse <la eollcctl\ ida1!e ou por 11 tarcrn os requisitos nec1lssario~ ao 10 !ai-
nus » de legislarlor. Isto é · d . • lllU· 
scnta1;áo a grupos amor l!IOs ar repre-
fu!Hlo a reprcsenlar;ão <las ~n·ti~' .· ~enndo mmona5 • ' lias e 1las 

Si o_ projcclo fosse acccilaYcl de . , • 
piieado a " forliore" á ctckioVI~ se~ a!l· 
dores, porqur; n~lo só n'lo ilâri e sen,t-
il_lconvcni_entcs apontad~s. o~s a~o aos 
ciente eleitoral seria maior ~11 •15 f l)llO· 
porqu_e a icléa de Harc c 'stn~rt ~\l}/Je~ 
lcrar as cleiçües o cataclcr local .1 1 c 
lhes o caraetcr nacion·1t c01) ltmtlo-
applicar á cleic;:to de d~ptllatlos 10• pois, 
proporcional e não a dos s~natlorgs '?voto 

Supprim:un Sll em ~Iinas as . . . 
ç~es eleilorae3 c adopte-se 0 v~ltcum_scnp
cwnal, CfiW sr:remos :Hkplo fer~' _P~O[lor
systcma, ao qual applicaremo' ?1

,
080 do 

vras c\~; A~11Jryl \'itet, já cilad~s ,t~ \~_ala
na 1lcsla C:unara, porc[ue 8,-1 cntJl'í ti Ihu-
to proporcio_nal " ser:i oi 1ra 11 ,ao .l.l, yo-
d_e_Jlaz, de liherllaclc, de verdaflec Jllsllça, 
IIlica ": Antes 11isso 0 voto .0 tle ]lo-
na! ser a cntriJ wís um '\lei ·;1 llloporciO-
u~n arrcme<lo_ grotesco 1\c 'insÍit~. -~~~',itico, 
nao podem \'Ingar e lon"e (1 : 1 ~ 111"8 ~Ittc 
onde nasciJram c crc~ccrant :1 )S Jlaizcs 
parliilo> militan tos. ' sombra de 

Da~ as as razries qnc motivam 0 n , 
SI hem que f. ssr~m esllor:lilas . 0 ':o. Yoto, 
curto espaço de uuta declaraç<'i~\HÍI,l.ls_ no 
devemos diZrJr que na1la nos 1 c '~to, 
mais do que ver a fraurle can :~~~milha 
hragaila, !abeando a vcrda<le l[l\"~\ ele,,. 
ontrosim pensamos que se <I 0

. üi oral ; 
em leito ue Procnsto 0 11e[1Ulatl

1~\e sentir 
cupa uma ea1leira na t'·un\r· <{ne oe-
pcla immoralif~ailc da 'lra;Id'\ es~~la~la 
<fllC!llemcnle nao recusaremos 0

; <:~ ~lse
projelo, que vier lançar nm 1. ·l!;oi,n o 
processo vergonhoso 0 de lri( 11 \ue ,a esse 
er2tcndcmos que 0 projeelol 01~~101\! 1~'. ~n.as 
n::o _vale como rerncclio ao mal 1 \~cu~são 
trarro o fa_vorccc ; não reprinll' J~c o. cou-
m~ls l_lic da campo delerrninaliÓ d , 1 ~'\1:~c, a lllCJla c aeena. c ,tu,,to, 

Eslarcmos por ventura illluliflos, mas é 
JH'ofuuda a eonvkf;:io que determina o 

--I 
i 
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A ntlamenlo c o!Jserv,1ções 

----------------------------------
Trata da rcorganisa~fio eleitoral <lo Esta<lo. nosso voto contra o proj·~elo de reform:t 

eleitoraL 

Sala das scssücs, 16 de ngosto de 1S!J7. -
Padre João l'io. 

o sr. l'resiclcntc mandou inserir-se. na a ela 
a dcclara1;ào apresentada. 

En1. cliscnssão os :n·ts. :1." c -.1.". su!J-
mcttillos it votaçáo, foram ellcs rcjeiiallo~. 

En1. cliscnssão o :n·l. 5.", su!Jmcltitlo 
á votação, foi cllo approvado. 

1•:1n cli!wnssão o :~ri. 6.", foi olfercci-
tla. a scguinic emenda : 

Ao arl. 6." accrcsccnle se: 

O profesto elos !iseaes po1lcrà ser tomado 
por qnáli!UCr la!Jüllião ou CSI~rivão ele traz 
do f(lra do di=<lriclo ou da comarca un 
que se der a eleição. 

Sala das scs:oflcs, lG de agosto <I c 17ll7. -
C. !'rales. 

Suhmctlidos [t votac;ão, foram :lpprovallos o-
artigo c a emenda. 

lün clisc,nssão o art.. 7 .", sullmetli<l(> 
it vola1;ão, !oi ellc approv:vlo. 

Ent clif.wns,.ão'o a1·t. S.", recebeu elle-
a scl\uiut~ em•mtla : 

Substitua-se o art. 8." pe:o seguinte: 

ltevogarn-sc as tlisposiçri~s em contrario. 

Sala da; S<)SSilCS, lfJ 1le agosto de H~\7. -
C. Pratcs. 
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Trata Lia reorgnnisaçà•J eleitoral do Estado. Sulnnctlitb <i ~otação a ommHla, foi ella 
approvaila, ficando prejtlllicatlo o :1rli·N. 

Approvado as>im o projccto foi elle <í com-
missão de lcgislar;ão. ' 

I Em sBgsão de l7 ele a"oslo o sr. Fr·1nc·1s . tlrc···"tl · ·" ' ' co .. }~'I; cnvtou a me-;a a st·gninto dccla-
I,\ç,to de voto, que o sr. l'résiclcnte mau-
Llou transcrever na acta : 

DICCLAIL\!}ÃO Dg \'OTO A' l'A VOlt D') PRO-
.JECTO N. ~~}:~ 

A Constitniç.iio do E•;ta<lo de ~I i nas 1.,. , • 
no s;!u arl. ~13, cletcrminon qu<' ~cri'a01 a•~s, 
ran lula ~ represenl:t\'<'ío da. 111 iJ{o~h . >> ga. 
a lc1 l!lciloral _vi~enle, alloplando' ~· m,~s 
terna dn voto meomplclo - lirfp • 8 ~ ~
rnr.~<tc~o por lodos os vutllieisla-; \81, 111~tondc1 -
ll'<IXoe· al'l · · ·~ O~tc • · ' Ih r 11 ana~ burlou complcl•t 
te a'IUCI!a d1sposiçio constitncio 11a1: men-

Elleclivarpentc, que valo ter a lei . 
estalleclllo que, para as ell)ii'ÜP. flettoral 
lado,;, cada e lei to r <cí votP 0' 111-~. ~ 0 depu. 
1 l I . " ~ Sl'lS '"t l' 
(a OS, I 03 Oi lo que l<'•nl <IC SPr í '. v< UI 1· 
cada eircnmscriJH~ào , 1· .1 r1' .. 1~ 111 ° 1)1tlos em 

I . . . ' •1 ' t ( (\ erl'•tl 
t' ro1 ISto- assc~ 11 ra {l m·tiori:t-, ,.,, . :-
de lodos os rúpréscntaute~ '? ' •1 cletçao 

O Yrdo li~Idlaclo, aliás jtí era llOS"o 
eon.heelt~o; lil·cmol:o no domfnio tl~clho 
lii!l,\ IDJ COllSCI'V<<Ilora li e clei(~;'io it~rl' U!· 
cl,t e tlivcrsos pa1ze3 0 t1}m a tio 1 trc-
rnmo, por exemplo, em 18G7 a lnni·1t~~.<:o, 
ond<J, no am1o SI~" \I in !I• lllPill,llt'o ·" 1' a, h111Pr t , · " -· · ~ 1 o par-~ - 1 (J c a 1111pre11Sa dPnunci· .. I' Jl!U/e leyrtl t)ne elle conté-m. ,u,un a 
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J8ü7 Trata da reor~anis<11;.ão eleitoral do Estado. 

s. c.- 1!1 

A ntlamento c observações 

.Justamente por este ultimo moliV'J, 1l cll.e 
ainlla defeituoso, porque. estabelece arln· 
trariarncnlc que a minona lia de ser. por 
força o terço do eleitorado, c porque de-
crl'ta' C(lm a mesma arhitrariedade, •1ne a 
opinião estará, forçosamente, divillida em 
dons unicos partidos. 

Por ultimo : é sahirlo que, pelo processo 
do voto incompleto, a maioria não prcci-
sarit de llous terços dos eleitores que com. 
parecerem, para eleger todos os reprcsen· 
tantos. 

Com menos disso, licar[t comp!d<,nlcntc 
burlada a representaç<io das opiniões em 
minoria, o rodisio conseguirá a unanimi· 
datle. 

Em taes coudiçiles. a reforma da nossa lei 
eleitoral se irn põe corno unn necessidade 
imperiosa e 11<io colhe a argunieJit<l\~ão 
dos que diz• m que o mal está nos costu· 
mes, e não nas !ois, porquanto ninglll)lll 
ignora hoje o axioma de que ~ão as leis 
polltica~ que form:11n os ha!Jitos do rcgi-
m\!n político. 

E· certo que nenhuma lei terá a virtude ile 
evitar revoltantes violcucias c grosseiras 
fraudes puniveis, praticadas por callalistas 
desabusados, maxirné entre povos que 
zombam da moralidade polilica e que não 
tóm educação cívica. 

I E' tora tio tluvitla, porém, que, garantida 
por lei à « maioria utna for\~a capaz de 
animar nm governo desembaraçado de 
mesquinhas pr1 occnpaçõcs da propria con· 
serva!;ão >>, e ás opiniües em minoria a 
representação a que tiverem direito, -
nem aquolla, 11cm esta terão necessidade 
de defraudar a lei para augrnentar o seu 
contingente na representaçfio. 

O que nma hoa lei eleitoral deve evitar -
é qne as ~nas dispos ÇÕI)S aeoherl1)m a 
fraude Ioga!, encerrando meios de fal~ifi
c:n· o rcsnlla1ln eleitoral, tle vez ljLW con· 
lm a violencia sempre possível em qual-
quer sy~tema, ' pouco e11icazes scrilo as 
dísposiç.üc~ tla mcllior lei. 



1897 

-146-

Transumplo Andarnentr> e ohservar;e,os 

-----------~---------------

HlZ Trata da reorganisaç~o eleitoral do Estado. Tendo-se, pois, ele reformar o nosso proc~;: 
so eleitoral, de quo systcma nos dever~< 
mos soccorrcr ? 

Do cscrutulio tle 1 ista por simples IUaio• 
ria'? 

Do voto uninominal por círculos de UJll 
mpreson taulc '? 

Do voto cumulativo? 

Devo resolutamente rcsponrter pela !;lega~:: 
v~, _porque todos esses processos, tao 0

1
1
50 llll'Icos como o do voto limitado, es s 

hoje con.demnados, si. hem que aJgn&. 
dellcs, smãt_J to~los, scjão ainda ad?,P us 
tios, por teJmOsJa lastimavel em alott 
paizes. ' 

Alem. disso, contra a adopção dos dons pr;~ 
morros destes votos protestaria a nos ' 
Constituição. 

O voto uninominal, com cireulo uoiCfo 
proposto por Saint Just na convcnC\o 
!ranceza, c mais tard~.: por r;rrardin. 0' 
nos pareee lambem acceita v oi. 

Assegnranllo, é certo a representaçãO .tJ~ 
todas as opiniões e[llC tiverem attlllgtt ~ 
certo grau de ponderarão c a!é mcstn° ;. 
do algumas que o nãr~ ti'vessem alcat~~~· 
do_, a eleição seria, entretanto, um vcl 
tlClro azar. 

Qualquer <lisposição na votaç.ão ela m1~\?1\~~ real (JO!leria dar-lhe derrota, on de Jl ' 
ao vonlo ele não poder viver. 

. . I .,,úes. Alem ells~o, a liscalizaç.rto das c et .. i,el 
neste systema seria talvez imP05~ 
entro nrís. ' 

11~0 
llesta-nos, pois, entro al!iuns outros eJ1~0c 5 sos '> 

mc,rccem r):;pe)';ial mcn~;ão, trcs_ pro voto 
clc.tloraçs muito ligados entre ~~: 0 c~ons 
umnomrnal por circulo de m:us .dC1al c o 
rcprcsrmtantes. o v o lo proporcroi, tclll~ 
<la rcprcscntaçfio das opiniões, s~ 5 

ele turnos. 

VJ o ... 
C) 

8 
:::0 
~ 
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Tramumplo Andamento e observações 

Trata da rcorganisa1:ão eleitoral do Estado. O primeiro consiste em carla eleitor votar 
num só candidato dos diversos que t6m 
tle ~er eleitos pela circumscripção. 

Feita a apurarão geral c eonllccirlo o nu-
lllcro de eleitores quo concorreram á clci-
cilo divide-se esse numerr· pelo <lo repre-
sentantes a eleger o o quociente será a 
quota eleitoral exigida para quo se repu-
te eleito qualquer candidato. 

E' claro que, por este systema, raramente 
se evitaria segundo escrutinio para o 
preenchimento doti Jogares que, dada qual-
quer dispersão de votos, neanam vagos 
no primeiro. 

O segunüo <lestes lll'Oecssos, o voto propor-
cional, discutido n:t mcsm:t oecasião por 
Andra:: na Dinamarca e por llarc na In-
glaterra, foi modificado por li1starria e 
mereceu :t defesa ciL' diversos pensadores 
notavcis, entre os c[uaes Stuart Mill que 
destruiu todas as olijocr;ües feitas contra 
esse systema eleitoral. 

Não tomarei em consideração o plano dC: 
Harc c de Andrm, porque o julgo impra-
tica vel entre nós. 

Permilta-me, r.orern, a lihcrcladn de exa-
minar o do Lastarria, interpretando-o do 
Inoelo a resolver a olJjec~~ilo leit:t pelo il· 
lustrado auctor do projecto n. 29.2. 

Arl11litlinelo T.astarria circumscripç.fícs elei-
toraeo do tros a dez representantes facnl-
tr~ ellc (JllC cada eleitor voto crn 'muitos 
nomes, mas exige que o seu voto só seja. 
contado a um candidato, o primeiro da 
lista. 

Si cst~ não aleançar o quociente eleitoral, 
on SI o cxceclt~r, os votos que lhe forem 
da11os passarão ao scguudo caiHiidato iu-
scripto c assim por deantu, ató se precu-
chorem todos os lop:ares. 
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Transumpto 

Trata da rrcorganisação eleitoral do Estado. 

Andamento e ohserv:1çürcs 

E~ .?atla ur~:; tla_s !;ircnrnsr;ripçf\es se ((veri-
ftc,uá C! cscrnllmo geral 0 a vroclama ,, 1 r~specllva1 t]ner em cornrntlm p·tra' trJ~I\ 1 ~ 
c~rcJ~mscn[Jç:\o, rJner em variicnlar: ar; o~ 
d1stnctos ou suhdivisões ., 1 · · tll · que ella continha,>> ' 1 mtnb rattvas 

Na avurar;ão geral, que ser:í feita pela 
tla séde da cireumscrip\~a'o co'nt· ~etsa 
dos os votos e div~tle-sc 1) nur ,\I~l-~e O· 
destn:s pelo de reprr,sentantes a r.\e.~?, total 
qnoctente encontrado ser:í c e"er e o 
votos necessario e bastar 1, ? ~mmero de 
candidato se eleger. 1 e lJ.tr,\ qualquer 

Ch1•silicadas as cedulas pro •1 ··tos os t]Ue alcançam Ó ~'. ~_amam-se e lei-
te, até completar 0 11 ~ 1;~g~~~~ttvo _quocien· 
tantcs a que a circumscr" 1 '" de 1 ep~cs~n
preferintlo os primeiros 1 ~6t0 . t:rr~ thrmto, 
dos, estes aos terceiro 0~ .w~ segun-
vamentc. 8 e assun snccessi-

Como cada voto só pode 
candidato, á medida 1 1;_~er _c·ontatlo a um 
e proclamado eleito 8~ 1 C.H!a_ nm destes 
dulas que serviram 'para ~~~lll!z~~ as ce-

I,\ eleu;ao. 

Em vista do exposto parecp 
poderá cr mcçar lJO; q1;.:lue a apuração 
acaso, o que torna Jlroc ' quer lista ao 
feita pel_o illnstrarlo aue~tmte a ohj~cção 
nos segnmtes termos : or tlo PIOJCcto, 

Supponhamos l,ypothcsc simJlles : 

" A's urnas para eleiçi\o de tr 
los COncorrem 180 ·~leitOI't;~s reJHd'ÇSOUian-
dons grupos, um tle lUO ~e : 1~1 1t1os em 
Entre os dous grupos n1ir lU ro de 80. 
divergencia, canditlato~ '11~ hav?n11o muita 
em ambas as cln l , ' que lcm votos 
votação: t• grnpo~.~s {01~1 áj~e 1a, seguinte 
~·grupo-A, 80, c. 80• c D' · 00; D. ~00; 
te eleitoral é 180 tlivitlido ,·l~~3 o. qtuoctcn-

• I~ O é, 60. 

Si corne1;armos a apura~~ão pelo 1 , 1 eedulas, teremos A com ro "o't gru~llo_ t c 
re"l'\ I \ ' ) • os, c CitO 

o 'IH o ' com ·10 B com 40 c D , 10; 
os. y_oto;~ de A já 'eleito não ~e c~~!~t~ni 
I•lll~t_Js, c , . ''.'remos B com 40, isto é não 
c r,,lo, (l ,J,. sr~~n nome não vem ,. -' • cedula algll.ma. u .• us em 

-
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Transumto 

Trata th reorganisar;!io eleitoral do Estado. Conlinua·se a Hpuraçüo no 2: p:rupo, c como 
A esl:\ i'leito, os kO votus tk C elll sPgllll· 
do elego111 no, restando ainda 20 vutos qu ~ 
se lltu não cunt.rm e ~O a D. 

Corno 11 n:io attingin o qnoeicute, os ·l' vo-
to:.; de D no 1.· grupo unidos aos 20 do 
2." ele~~ern-no 

Eleitos pols A, C t• D sem que se possa con-
tcslar a apuraç:\o, que foi feita scguntlo 
as rc~r:1s eslabelccitlas. 

Si em vez, porem, de pelo t•, começarmos 
pnlo 2: grupo, o que se tkn com 11 dar-se-
ha com C, que ficará apenas com :·o votos, 
bto é, não eleito, sendo eleitos ll com os 
lOll do 1.· e com um resto de 40 e D com 
esses e mais os 20 do 2. o. 

Teremos, pois, eleitos A, ll e D sem no pro-
cesso mtervir sophisma algum. 

Si em ultima hypothesc, tirarmos para A 
10 votos no 1.· grupo e 20 no segundo, 
tel-o·heuws eleito c hem assim B e C que 
ficaram ambos com 60 valos, sendo então 
derrvtado o ultimo, isto é, D:o. 

Creio que com uma pequena morli[Icação, 
que em nada alterará a csscncia do pro-
cesso proposto por Lastarria, se auuullará 
o defeito uotado. 

Para· isso hast:n:í, parece me, que na mesa 
eleitoral da séde da circumscripção se pro-
ceda i\ classilicação de loJas as cedulas, 
sendo ellas separatlas em grupos, confor-
me os uomes qne trouxerem em primeiro 
Jogar, Jll'occtlcndo-se depois <i avuração 
geral dt sses nomes inscriptos em primeiro 
lagar c fazendo-se uma lista em que taes 
nomes se colloquem seguutlo a ordem da 
votação. 

lsio feilo, buscar-se-ha o pl'imtiro IiOIIlC in-
script<J na lista de <I!HII'JI,~ão, verificam! o-se 
no respectivo grupo de cedulas si elle oh_-
tcve o quociente eleitoral. Neste caso, scra 
procla111alln el1~ito c si sobrarem algnn~ 
voto~ pass:uúo estes para o ~eguutlo in-
seri pto na allutlitla lista, o que succcderá 
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Transumpto 

1807 -=-~Trata da rcorganisação eleitoral do Estado. 

Andamento c obs•)rvaçõcs 

lam!Jc_m si uno tiver alcançado o quocien· 
L~ ,clcr~oral; !) as~im s~ proe.ctlcrá succc~· 
s11 a mente ate prcenehcr touos os Jogare~. 

Para bem cscl~reeer o assurnpto, vou servir· 
~~101 do propno exemplo formulado pelO 
,\ entoso auclor do projccto. 

Por este processo teni A em vez de 100 YO· 
tos, HSO, porque obteve a vot:u;ão tota! 
~~os. tlous grupos, votação esta que foi 
~g1~·ll,ment~ d .. tla a D. B só terá ll O votos 
~ C so, pcrs foram os cantlidalos proprio> 
uos respectivos grupos·. ' 

TiJ:rnt~~·se ~Ic A o quociente eleitoral. tJUe é 
~d· rcslal:~w a D 1_20 c destes suhtralli~tlO· 
B ,~ ~1csmo quoc1cnle eleitoral, restarao ~ 
~), l~c~_nclo esgotada a rota~~ão. TcrC!!10S 

~- s, c lutos ~, ~) e 11 c sem lJlHl a rnulo-1i;1o ~rue. yrcJlulicou o seu candi<lulo pro-
l . :~cmtul!lo. dons ela maioria se possa 
qumx,n com JUSta razão. ' 

rn;fgil;etnos agora que cada grupo ou parti· 
, o \o 7ou em caniliualos proprios isto é . 
. JUC n,w hou\•e A"'lllr" I· t ' e·· tal J '"' 1 1 ,\o:; comrnuns e " 
1' 

1e ~(:ar~!?S que A, B e C são camÍidato.s 
< :~ rnatoll.t c D, E c F da minoria. ApPil; 
l'~dj~ 0 mesmo proee~so estarão eleitO> 

' r~slando a ll 10 votos c a E 20. 

Para o prc 1 · L' , .· ene nrncnf.o do log,<r vngo prefere 
ast,;n la. scgunt~o cscrnlinio, em ([I!C .wn 

dos c,11\1lldatos rrremcdiavclrncntc tora dC 
8°F elcrto por maioria nurnerica; stna!'1 
Mrll 0 llarc l~mhrarn o mcnrso do sorte•0 
~.1!'? .03 cam!rdatns qurl olilivcram votaçãO 

'·tls I <l!J(H'oxwta<la ao qno i ente eleitoraL 
~ l louve quem propnzr~sse para c:;tc 
caso o recu 1·o<1 ti c·cn· tantos. " e supplcntcs de rcpr :o 

Em presença desta difli<'nld·tdc prelirO 0 
I!:?c·~;so eleitoral de Úsis' Hrazil, qnc a 
~ 08,0,1\ ~1 perfcrlamentc com a cngeuhosa 
111\ cnç.11o dos dona tmnos. 

Appl!rr,uemos ao exemplo j:\ ronnu!atlo 0 
sy~luna de ,\5sis Br;1zil. 

-----
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Transumpto 

Trata dG rcorganisn~ão eleitoral do 

Andamento e ohscnaçúes 

Estado. A, B e C de um grnJ?O c D, E c F de outro 
disputam uma elmção em que, compare-
cendo 180 eleitores, tem se de eleger tres 
rep resenlantcs. 

A maioria, como no exP-rnplo precedente, 
tem 100 el'itores e a minoria 8·1. Tendo 
atruella certeza de que não poderá eleger 
em prtmeiro turno sinão um reprcsen-
t:wte, desearregará a votação crn A no 
primeiro turno e em Jl c C no segundo. 

A minoria, por sua vez, contando certo 
eleger um repi"Cocntantc, pois o quociente 
eleitoral 6 de GO votos c ella tem 80, dar:í 
toda a votação a D em primeiro turno e 
a E c F no segundo. 

Estarão, pois, eleitos A o D em primeiro 
tumo c 13 ou C em segundo, por maioria 
de Yotos. 

Não tr)m razão os que suppoem ser uma 
injusti~~a o facto de, por exemplo, ser 
eleito em primeiro turno um candidato 
com 2.000 votos, ao passo que um ou-
tro que obtenha H mil em segundo turno 
não se poderá eleger, porquanto o segun-
do turno so serve para preencher vagas 
do primeiro. 

Menos razrio tôm aintla os que, pelo facto· 
de prevalecer o cscrntinio !le lista no se-
gundo turno, acre<litam que a maioria 
elcgcr~í todos os representantes. 

Sendo a hasc dc~tc systema a eleição por 
quocientes, é claro quo a maioria esgo-
tará o numero de votos que tiYcrcm sido 
dallos, depois de eleger certD numero tle 
representantes ; c si as opiniões em mi· 
noria não elegerem nenhum de seus can-
didates, scní devido- ou á dispersão de· 
votos na esperança de el~ger maior nu-
mero de representantes do que aquelle a 
que linha direito, ?1~. porrpre, _como tlJz 
Lastnrrm, essas opmwe:; nao sao, ou J!<lO 
chegaram ainda a se_r, no estado socral. 
um interesse collecttvo, ou, na pl!rasc de 
Assis Brnzil, porque não altingiram ainda 
grau de porulerar;rw que lhes autoris.~ a 
conquista de um logar na reprcscnlat;.ao •. 
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Tran:mrnplo An<larne .tu e obsrJrrar;ões 

----~---------
Trata da reor~anisaç.ão eleitoral do Estarlo. " <\ll~anam-se ainrla os que tleknrlem o sn!Tr:t· 

~10 p~·opor~ior.tal, pnr jul(ial-o favoravel ao 
cllamatlo dtrcttu das minorias. 

Nada ha cxpcnmental ou scieutificrJ err. se· 
melhante supposi~ào, diz AuJ.ry Yitet. 

O rncri.to. tlcs?e sullragio. continüa o lll'JSil10 
aulot, constsle em ser o nnim meio do 
re~n;~entar todos os interess"s todas as 
O[llllluos, om proporção do nuniel'O de \O· 
los ~orn t[~lc contam, a titulo tio intcres· 
8c,g t~J)lc.cttvos tia. sociedadt~, n:1o a titulo 
de m,\tmtas ou mmorias. 

0 111.~~rc~se CJI.H~ !~r maioria kr:í reprcscn: 
taç:w supenor a das que, set11lo minorias, 
~~s;nam as atlhesões ncccs~arias para se 
f:~ze~ern. repr.escntar; mas 0 que as n.ão 
t~nl~.~. n<lo porle ter t:lo pouco 0 tlirettO 
l'Cple>elltaltvo, pelos IIIOtiVOS "C'trna eX· 
postos. • " ' 

lle!criutlo f.e. á resistencia o, los ta atas 
cl~.S]Yf Ll~.ngcntes e pela at1Al1inistra~io á 
~clt ar cn,t reprcscntaç<lo das opiuiCíes ou 
t tgaruos :-contra o v~nlar!Piro re.,ilneo 
t1lenLiocrati~o representativo diz o cn~inen· e astarna : • 

" Prnft:re-se uma fals:l !ll tlt!:-:accordo c nn , :. representaç.áo e 
1. • t 0 patz, \lOI' ser mats com· 

mr~t '.1.i nao se quer nella a pre~ença de 
~fl~\nwc~ 01~ interesses accentua;los,· nem 
~c- ,e, rnm?nas. turb~let.ltas ; ma'l, estrue· 

.e que, nas nuuortas cornpachq on 
n:to> assernbleas unanimes tl'to s:o. 'Il···t'o !la u n n v a I v 1 ·' ' ' ' ' · . u a ue segman\~a con tn as fer-
';/,1.'gtaçocs soci:tf!8 ou políticas 'q~JC sur· 
g ·, quando menos se pcns;t, como que 
IH 1!1 03 g<Jvernos mais absolutos por 
llldlOI'CS Jll'C'"'U ,, ' I lll · . "" Çües quo tomem po1 c ltTa/s gosar por longo tempo da' commo· 
~~~~ ·~· 0 q.~''! lmscam na donuuaçiio i! e uma 
: '

1 
entlll~a, flrJrs, commummc11te basta um 

111 ere~ ·p e 1 d' cr; : ~: ~ tem9ro, urna arnlli!;ào me .to· 
t c, P·~ 1 •1 rlc.,tntrr a unanimill,dr) on rn· 
roduw· a rlesorg;.tJisa~.:it<l tia, maior i''· ., . 
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A nrlamento c observações 
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---- -----------------------

1HJ7 ~!)2 \Trata da reort(anisaçfio eleitoral do 

S. C. - 20 

Eslatlo. Nestes casos é qn•1 s•1 c.omprel1ende I(Ue a 
melhor t;v;lica p;1ra se olller rnaiol'la;; 
consiste Il'l llaiJilirlailc crn li'al:tr os rli-
\erso~ inlere,;ses desses matizes, aíirn de 
os ag-rup:u·, pois as eo:tlisr'les, que, ~i n:io 
~:lo funesl:ts. s:io ínuteis tJuand•J so trata 
de eleg-er n~prc:;cnlant,~s. ~:\o s~mpre ne-
ccssarías e legitimas 0111 rn:1lcria de llo-
cit::\o, l(II:lllrifl em uma asscml:lea se tra-
ta de re:;olvt:r por HJ.lioria tl•~ votos uma 
rJIIC>Llo pulil.ica. > 

Concluamos agora com Assis llrazil, quando 
elk, exp•;ntiCIIdo a synti'<CSIJ 1!:1 c!alliJnt· 
çúo que se passon no SiJU cspiril.o, para 
prec1sar os l.ormos tle um pnqecto calca-
do soh as ha'ies ria repl'CS'nlaç:io tlas opi· 
niõ••s, ass.;vora convie amcnte ljL\e fJitalro 
l'áo as conf!içõl's primordiacs ii•J um !J'Jill 
systeuta eleitoral. 

t.· Sei' o mais siugc'o possível. Esla con· 
diç:l•J cslrih:\ na rdéa scenli!iea tliJ t!UC, 
sendo o organismo eleitoral o mais rudi· 
IIHJ1,l.:1r tla scric Llus organismos politicrJS, 
tkvc ser t:wJI,cm o menos complexo para 
corre~ponrler melhor aos s0us Iins; 

2. • Assegurar 11 toda opinião ({l!C tiver at-
tingitlo uma extensão considcravcl pro-
porcional rcpreserlla•;ão na legislatura; 

3.' l:arantit' ü opiniào quo demon;,trar ser 
a da m:tioria condições de perfeita cs1abi-
lidatle ; 

·L· Ser inteiramente incapat. de proporcio-
nar aos falsi!icarloros de elciçües meios 
li'IJ1WS rle fra.udc. tornanrlo ao mesmo 
tmnpo menos provavel o nmprep;o da 
violeneia e o ila mesma franile exLra-le-
ua l. 

o projcr.to n. 21/Z, :l.inslando-se perfcitam~u
le a todas estas colliliç.õe:;. se fosse atlo-
pl:\llo seria um fecundo instrumento de 
aperfeiçoamento das aetuacs i nslil uições 
em ~linas.>> 

A rcfunna rlc nnsso syslema eleitoral é uma 
nec~s,;irla,le imperio~a. imposLt hoje, CO· 
rnü nunca dantes, pela,; eonvcniencias 
((;ts noss:1s t~S!JI2t'i:llis~imas condições po-
1 i lico-sol:iacs. 
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Transmnvto Anil~mcnlo c obscrvar:õcs 

_! ______ _ 
Trata da reorganioat;ão eleitoral do Esla1lo. AIPJrl rl'rs. ; . . , !Ít> •· ~o. c Tll cerso faz~'r t1csappa1 cccr ." 

nílnm.JC_n_te pecha IJllo uma p:ntc da opi· 
to .tt~r,t_contra os rcprcsentllllles dO 

povo, mincrro: n:lo serem estes lcgililll05 

representantes da opinião. 

F' fll'l"i 'c r t;-~ 1; 0 ql~e. os IJUC para :ti] Ui , en!Ianl· 
St ~ . · 

1
1 nesta c:1sa de cahcp crrruida, pre· 

Igial os pelo voto li vrc d ao '?t!Jri"O d~ 
IJUalquer suspeita Yc\atoria.' ' " 

0 g[~i·ei ·" d<~ projeero n. ~92. :uloptando :• 
sen{~ ~-por. lurn.os. e cstaheleceJHio a rcpre· 
Ir, '\<lO ILts OIJIIIIIIC\ viria inaugur:n· cn· 
. 0. !\~ 3 um n!gimcu eleitoral de rat, de 
Jl!Sl!tA c de sabedoria poliliea. 

Dei· lhe 11or ·, n~o ú v c .. 1 ~ 8 ~· o meu voto, larncnlando 
dlsposiçi~~: Sido approYada essa salutar 

3ala das sessões lG de F. Bressanc. • agosto de 1807.-

No dia 20 de a"osto f · Ia commiss'lo " OI . apresentado pc 
l·o· . ' . C?m a segmnte relhcr''íO que 

I a 11nprrrnrr-sc: ' ,, • 

A CO!ll!IIÍS~ão de l ,,,,. J· ~ [C o ]lHJjecto li ')()9"10 ·y:,,to, lflli!O prcseil ·~ 
o mesmo sul;n~~Üide l,c P?.re,;cr 9ue seio 
c approV'td , o .t terceira discuss 
conforrr ' 0 ,con! a seguinte redacç:íO. 

IC o 'CllCido em segunda: 

o Cougrcsso Legislativo do Estado de ~!I
nas (,eraes decreta : 

Art. l." No C"so ·' • 1"' sa 'li'' .. " uc uao formaçr\o da n.~ 
810° 1í~!ot,tl ou de ser recusada a adiJliY 
d~ E 1· liscacs lias eleições de presidente 
(I . ;s ,vJo, senadores liC[lltl"ilos vcrea· 

OI c• cous 'li · ' - " ' · cs de 1'i{l c ~c1ros 11istrictacs c juiZ 
d, j: :· poderao os eleitores fazer suas 
]'~c ,traçues de Voto perante os ta!JCI· 
81~ eJa 01~, ::~tar a _ilcscoherlo perante a me· 

s~cç,to mais proxima. 

Art. 2 ' o 1 - 5cr l · pro esto dos liscacs podcr:t -
,~11b1 ~\lo por IJnalqucr tahcllião ou cs,c~~ 
0~ e Jl3Z mesmo 1lc fúra do distnc 

1 comarca em que se der a eleição. 
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1WJ7 f.O~ Traia da rrorrranisal'f\o cl~itoral do Estnrlo. Art. 3." A reeusa tle liscacs, !JCm como ' • " · de mcsario;; e!Tcelivos. oa seu:; :mpplen-

te,; na falia !lestes, tonwrá a eleição in-
sanavelmcntc nulla. 

18)7 2\)3 

Art. 4." 1\evogam·sC as tlisvosiçõcs em 
contrario. 

Sala elas commissiies, 20 tle agosto de 1807. 
- Getulio de Carvalho. - LU!Jciro Jun-
t[ucira. - Ignacio Murta. 

E1n tcJ•ceira •liscns,.;ão no elilt 27, 
suhmcttido á votação, fol approvado e 
enviado ~~ commissão de l\edacçfto, que 
no dia '28 apresentou corno !inal a mes-
ma rcdac<;ão com qnc foi e\le approvado 
em terceira. 

Dispcnsailo> o interstício c a Jmprcssiío, a 
requerimento do sr. Pinto de 1\loura, en-
trou em discussão inunediata c foi :tp-
provalla a referida rctlact;,~w final. 

\
FOI o projeclo rcrnell.iilo ao Seuatlo sob n. 

120, por alHeio n. 1G8 de 30 de agosto. 

Pende de dclilleraç:Lo do Senado. 

Declara que os of!lciaes tia Brigada Poli· Da con1n~issiíe~ ele Hc•tn:esent:tc;õcs, 
dal qne tiverem boa fé 11~ ollicio c acei- llc•Jnernncntos c Petu;,iic~s. 
tarem commissfío ou emprego rio govcr 
I lO não pcrrlen'ío seus postos; mas licarilo arltlitlos aos rc~pcctivos cor·pos, com di- At•~·escmtn,clo em lG de _in lho, foi a im-
reito a serem :1provoilalios tJnando nm-se, tendo segunda leitura 110 !lia 17· 
houver vaga. 

Ent t•t•inwit•a flisenssão em ;;'O, sub-
mettido :\ votaçrto, foi approv:tclo c re-
metlido it mesma cornmiss:io, que o apre-
sentou para segunda em lO de agosto. 

I<;ut :o;e!JlUHin •liscussão, por artigos, 
em l. • de setembro, reccJJen uma emenda 
da commiss:1o, accresccntanilo depois das 
palavras « empregos do goHrno » as se-
guintes «ou tiverem sido llcmittidos ''· 
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Der~ 1 ara !Jllr~ m otneiar·s ria Bri"'Hl' I' r . , 

ela[ l]lll! til CI'I'IIJ IHi'J f r\ ri<' r 1'1.-;.' ,\ o h l'JJCCI'I a• la ~ lliSt'll'·;)~f) C Jlt'Of'P111~111lO-SfJ Ú 
!oram :1pprn,·ar!us 0 Jd'ojr•r;lo e_ a 
fJllc Vollar:rrn it lli•):<Jll:l '"'"llJDJIS· 

l'll'c . . · . ' , , 1 1uo e ac 01 . v 1. ,.. 
' rn C/JilillllS!iao ou r)In!Jl'I'"IJ t1o "r ,',, 0 •\1,.\IJ, 

110 ~ltíO perderão ~llll:l posto~? ma· j'!'r}- '!!lli!Jirl:J, 
arl.rltdos :JOs re~]Jl'CliYO:i rorp.'os s I Cal ,1JO sao. 
reJto " · . , . o • • com r t· "serem ar,rmct!:idos rtU'\tH1o liot ver vaga. ~ t· 

Esta 0 ~ aprnscnton llal ., t••t·r·r•J·J '\ rii·'~·us,;ãO l\0 rlh <) • ' J > ' •' ' 

. . '.· ~ ~- 0 m a :;cgJtiulc retlacr·.io que fot ,\ llll]J\lllllr·SI); 

A commJ'ss'1o 1 · '" I O l'illlff'Srtil'tr'tJI"' !'CijUCl'l' 
lll~'ntos , l' ' o•, ' • "'' >. · · C pe lÇIJCS, á l[ll'll fqj ]ll'l''l'lllC O lli'IJ]I'I'[I) Jl 9<]·> ' "> 

u . ~.... llP 1 U')7 "llJil"'V'trlo crn Sf'IIUIJd· I' - -' (). , (.\ O) ' 

rr;~ ,_ •1 1, tscmsao_ com mna r)llll)llrl:t, o!Te· 
"o A. 1° p,\1 a t2rretra ilisct~o,-;11J r:olll a se· butn r) redacr;ao: ' 

O ~:r,ngresso legh;lati\r) do Esiarlo dr) }Jinas 
(,craes deerda: 

Paragraplw nnir·o P·tr 
forma, serit r:(JJú· rl ' a os nfTeilos r1a. !~
em eomnliss1o ,<~ 0 o tempo r1n FNVtÇO 
parte. '·' c, como arldido, [Jela terça 

Art. 2 .• 1\cvo"am . . lrario. "'' ·se :ls tltsposiçl,es em con· 

Sala da~ srss·r <J - Si!,. t o.s, ~ de setembro r1e tS!J7. 
' 1.\ 1 orles.- Sirne:io Stylila. 

1-:ut tet·•·••h"t 1' re· 
r:chrm máis : ~ t'<ICU~>jsii o no dia 4, 

· •1 SC..(utnle emenda: 

D'Jfloi.q das ll' J· 1 • 111 i llirl ' '1 -lVras - nn li Vl)!'l!lll siri o l c os -- a"r't'C, • l I I '''J SC()!l r;-~r):- a [H!I i( O. 

Sala das r·om · • g'J7 
S.1· ' llllSSrH'S ' r1r• sr•lr'llll>fll dr' 1 · ' 

- 1 v·t F t • ' • J • ~ ·- ' z~ Morei r:\. o r <)s ·-SinJe<1o Stylita.- sou ' 

\ 

~~-
1 ,.,, .. , ,, I 

18!!7 HlJ 
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.\ eommissiio rle rcrtar:r:ão rle ]r)is, a qne fo-
ram presentes o projeelo n. 2!Jl, deste 
anno, e e 1 entla approvar1a Pm terecira. 
<liscuss:1o, ~~ r!r~ parec.r)r qne ~rja arlnp!.arJ:;.-
como final a :;eguinlc rerlae,;:l.o: 

·O Ciln~1·es'o legislativo llo E'il:tr1o de Minas. 
Gerai)s r11)Crela: 

Art. 1.• O.l o!liei:ti)S rla llrigúla poli~ial 1J:a 
E,;tarlo, qne tiverem lloa frí rte otlicio e 
ar:eitarcm cornmis,;ào ou empr••gn on ti-
verem sHio rl•mlilt.irlos a pedido, niio pcr-
rlr;r:lo sens JJOsto,;, mas liear:1o adtliuos· 
aos rc,;pcr:liYos corpos, com d1rcito a se-
rem aproYeilarlos quan<lo houver vagas. 

,Paragraplto unieo. Para os eiTcilos da re-
forma, será contado o tempo rle ;;crviçH 
em commissiio e, cumo addirlo, peLt terça. 
parte. 

Arl. 2.· 1\•Jvogam-sc as disposir;.õe; em COll-
lrario. 

S:tla rlas com rnissiies, G de setembro rle 189'7~ 
- lgnacio Murla.- Nunes Pinheiro. 

En1 tlist•ussão a J.'etl:tcção lin1ti, em 
lU foi ella enr:tJrr:ub, licanrlo adiada a vo-
taç.iio por falta de numero. 

\ulorisa o Pr•;sidcnll! <lo EslarJo a concc- na <~oJnJnissão ele l'ClH'estnltnçõcJs;.. 
' der um anno <le Jii'CllÇ:t, som vcncimcn- t·e•JncJ.•itnentos c 1•et.i•,ot"ics. 

tos, ao r]f)Scmllari-(:Hl!Jr ,\ mador AI ves tla 
Silva para tratar rle sautle. 

AlH'Cstmtn.clo em 17 dl) junho llr: \~~071y 
foi a impt·imir-sc, len<lo se~nn<la leitur;.~ 
no dia 1\J. 



--~--

1897 I ~Dl 
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Aul.ori~a o Presidente rlo Estado a couce- l~n• l•l·hnch·:t tliscnssi'ío mn 21, sub· 
rkr 11m <\lilll) t\1) liecnr.~a, sem Ycncim2n· metlillo ú lol:u;ão ~,i •\11\Jl'<l\<tll'l c remel· 
tos, ao tle:;emhnrgador Amatlor Alves tla lido à mesma eomBJis"'to, que o aprcsen· 
SilY:t par:'\ !ralar lle saulle. lou ll:tra segunda em ~1. 

l~na ~>egnucl:t cliscussi'ío Jll• dia !!'7, 
foi clhi encerrada, ficando arlíada a 'o ta· 
ção por falia de numero. 

Sulnncttido :i vola\'.ào no dia 11 rlc agos(IJ, 
foi :tpprovatlo c remetlillo :i mesma com· 
missüo que o apresentou para terceira no 1l1a 12. 

Eut lerceir1t cliscnssão em H tlc agosto, 
snbmcltillo :i votar;<lo fui approvado c rc· 
n~cttr~o á commissào de rell:tC\~:'\rl, que no 
d1~ Hi lhe 1leu como !lnal a mesma rcda· 
cçao com ljUC foi ap[Jrovado. 

l·:nt tli1mnl'lsi'ío ess1t l'etlncc•i'ío, em 17, 
suhmellída á votação foi apprÓvaila, sendo 
o projccto remetti!lo ao senado solln. 113, 
Jlor ol1icio n. 1<18, de 18 <lc a"osto, acom· 
(lanhando-os os respecliyo~ documentos. 

ReJuetticlo ú Slttua;:"io I•elo scnndo 
uob n. Iot, em 27 de arrosto, como se \'~ 
da c0mrnunica\~ào feita bem ollicio n. 23 dt•ssa <lata. 

S!t!Wcionndo 

l.')i n. 21G, llc :l de sl:lcmhro tlc !S97 

Autor.isa o goven.to a prorogar opr.\zo con-
~c~~~~Io1 ao ec~st~n~~·!o da E. Ji'. do Tuno H1111 t!ommissõíes t·enuidas 

1
te ohrltS 

•
1 1f1 

o~,.~pa~a1 .tntcw tlos ~ra~mllws da J.nd•Iic~:ts e 1·et•t·tlsNtt!tt·iics •·ecJ11°" ~J.'otlnl.s\'Oruacl,I,~LO ,·; esr!UC clltcgue a Cidade ào 1'ituentos e l•«·ti••õ"s , ' 
'· · •. apuca 'Y· , ~. • 

•'l'!e..,euüulo em 17 de julho de 18CJ7, foi 
a llllJHinm.~c. ten1lo sr~gunua leitura 110 
tlia 1\l. 

' I 

18~) 7 

18'17 

18)7 

1807 

297 

208 
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l'enllc de parecer para segunda diseussiio. 

. d ,· a de ínstrucção pri- Do Sl" • .Juscelino narbosn .. Crê a ~lats umasg;o e:r;a•cu!inO: 110 districlo 
mana para 0 

· · -~ I · 1\fínas Novas · · 
de sucurilí, lll\llllCi[JIO 'e • • '\J)l'esentnclo em 17 de jul.llo, fot a 111_1· 

· pnn1ir-so, tendo segunda lettura no d1:1 
19. . 

Pentle de primeira discussão. 

, . 1 ·. car<>o~ yi[a.Uciog de avalia- I) o sr. I•into ele JUoura c 
Cr~~r~~alJu~?~iacs ~a 3 comarca !I e Juiz <I e 

outt•os. 

Fóra. At11·es('ut:ulo em 21 <ie jul.ho, foi a im-
primir-se, tcmlo segunda letliÃI':t no dia. 
22. 

. . "' li\ ••t Eu• IH"ilnell':t chs.cnssa.o no t .' -· -~ 
submetlido á volaçao, lm apJ!rov.~~lo. e 
remc!.lillo ú comrnissiio de Just11:,a Cml e 
Criminal. 

Pendo (]c p:mcor para segunda discussão • 

. I n (ietnlio cln Cal'Valho. Declara continuar em 1igor
1
a lc~ Pi~~Ín~~c 0 sr. 

n. 3.077, de fi de no:em tro I e ~ ":? • . • 
crcou o dislrie~o d~ ="·João ,do 1 ~!~·1 • 110 J\ n·escnt1ulo em 21 de JU.lho, fOJ a III_l· 
mnnicipio de S. l\Itguef de f,uanh.tes. :lrillJir-se, tendo segunda Jettura no llia 

~2. 

~1 
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~I""'"' '""u ;.., '" '"' '''"" " '"' '""'' "" "" :, "' ,,.., "'" ;,.,. '"'"" "" ~.::-~"· n. :l.Oi7, do I) de noven11Jro de l8i~. ii'"~/Jwllr '1'. 1;t'lul1o 1k C:trv:,Ji1o l\r1 aprc· 
crco1! o .dislric,lo d1~ ::l ... luü,'' ,di!· F<~l .. r'~\, 1111 H~lll.tdo. lllll 1'1'1[\Wri;r."'!LIIJ p:1ra. Ô''~'' 11 , '.•U· 
lll\liiiCI[IIO de S. ~11:,;\lcl de Gl!<illh.tc~. Vida~ solr:·,. o pruJr•<·t,, :.,.; l'flllll"'; .r",c3 

1 1'•'\lltid:l~ 1k t;un,;tit.ltt•;::o •.' d·: 1 ·a·11 ,,.·a .. \.U· I ui•;ip:l, .. ,, 

I 
I Eut clisnts.'li'ío ~~,.;s;~ I'Ujllnrirl\l·nlo, foi 
' e lia CLII'ena<la, lirando a vol<1<;, 1o :111iah 
llH>l' lalla tlu trlllll<.'ro. 

il'otlia '2:1 d<J julho foi o rcqnerimr•nlo ap· 
111'11\:t'!o, s<'rrilo . o Jll't•je,·to n·rrr<JIIido :ís 
commt,s cs llltllcarla>, as qna''' 0 a[HC· 
e1:tamm 110 tli:l :!:) rl•l a~oslo com o s~· 

gnrrr(l) ,,ar·~cer, IJI!Il [,>i a illlJll'imir·S0 : 

Con, iilcr:milo que em i1lenlicas condições 
a esl~ (o de ~ . .lo:'to !lu Farias ) exislci!l 
l'<l Lstado de ~l1nas outros districtos 
rrca<loR •.'lll virludo do leis anlcric.rcs c 
llrS!:illad,,s (lo'I'~I'ÍOI'IlWLte :t i:onstituição 
eque, no PIHlalrl'J, conlinua 111 110 exerci· 
<'1•1. pl•·no de ~ua capa,;rda,le jm·i,lica como 
l 1 ·.',:soa~ juridil'as que s:·ro. PIP~I)Ill o,; seus 
ron,.;Pilro~ illstricl:l')s, por ell,.'S adminis· 
1· :1111 0-1 lll krcR~I!S loca•)~, e11 t ra 111 enr n:· 
1:'\'Õ•'s ''Olll o E~lado ~~ rc-p,·ctivos mnnt· 
Clplo~, St'llr que :dt~ a~ora tenham Slll'~·tlu 
Clnh:tJaços ao frtnt:,:ionam .. 1dn da :rd1VI· 
tlade inridíca tlo'sses dhtricto~, cm!,ar.l· 
Ç• s 1:n·ados, quer 1 , .. , .. ~ llfHii'rPs dn E;I:J· 
do, I]IIIT pelos l'CS[Il.'Cti\'OS pntkl'CS llllilll· 
eq :u:;;; s!io tk 

I 

I~ 

I 
I 
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Antlamr;nto c observaç.ões 

I --,--~---------

., I . ' ', .. continuar em vil(or a lei prc~v:ncial 
lti'J7 ~DS Dcda~'\77 de ü ilc novembro tlc 188~, que 

I '\:0~ 1 i 0 ;listriclo tlc S. Joiio do FaEW, no 11110, ScJ·a J'cJ'nitniiO, !lO!' ilesncco;;.,mr.io,,, o 

Parccnr 

11'97 

S. ,C 21 

c 0. ,- 1,1-,J 11,, " ~li"ncl tlc Guanll<te8. 1 l r em mu 11..1 J -- • " • projecto n. 29:3 nnwilanc o rou tnu,l 
vi((Ót' urna lei que nunca fi'rra revogade 
pelo poocr compe'eot.c. 

Sal:t das comrniss(,cs, .'!8 tlc agoslo ,~le 1897. 
- Carneiro de 1\ezP-THlil. - lmlp 1_Ic 
Mo\ll'a. - D1J'litn Moreira. -- DeSIIIcno 
1le Mello. 

En1. tlisetu;si'ío, em :n de <~goslfl, snl!· 
mellido it vola\:ào, foi o pro]cclo I'CJCI· 
lado. 

Ardtivou-sc. 

, , . ., 1 cr para os ciTcítos oleitoraes Do st•. Scvm•iano elo Uczcnile. 
ll1~11~0~8ll:~~~·t ;c qu;1!incaçilo de eleitores da 

União. At••·cscntaclo em 2il de jnlho, foi ~ im · 
primir-se, tendo segunda leitura no dm 2'1. 

E1u p••hucirn. cliseussão, em 27 lle 
julho, fot clla cneerra11a, seuilo adiada a 
votaç;lo por Ltlla de numero. 

Suhmeltitlo a votn\',iio em H tle agosto, !oi 
approYa1!0 c remetlitlo á conunis,<lo tle 
ll'gisl:ll:.~o. que o apresentou para segunda 
em lG. 

En1. rscgnncln. clit'lcnssào, por artigos, 
no tlia tS, recchen as se;;nintes emen-
das : 

N. 1 

Depois tio art. 1."- accre$cenle-se : 
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. . . . . , . 1', sii':1o do Manda proYalecer para os ctfettos l:lmtoraes ~ L". D econf1H'Il1H]atle_com ,H ~~Pf, 'tcs da 
1lo Estado a qualilicação <k clel!orcs da artt;.:o ar,Leliot·, <leverao os PIC' 1.\~~hir co· 
Cniilo. c:_trnaras I_nnnicipacs _mandar c-; 1 1·~ameu· Pias 1Jarc1aes authenttcatlas do ·1 1 ~ ' n os 

to federal rnu·a serem reme!titlas coi
1811

• 
· ' ·· 11rCSll h nos de actas e de termos ao~ . , . ulc3 

tos <las secções eleitoraes oito dta;. '1 
1
ara 

da eleição a qnc se tiver de procede I • ~lei· 
por ellts ser fci ta a cham:vla dos toros. 

§ 2,<> A entrega llcssa3 copias, com9 .d~; 
livros, ser:\ feita nt st~llc do mu~ 1S 1~1 1 
pelos secrBtarios da carnara mumcii ~e: 
que exigirá documento tJue aecnsc 0 édC 
cchimento · c uos districlos fMa da 8 .

5 • ' · , ] !'C"l -se fara a remes> a !H lo corre1o, ~o 1 oca· 
tro, lambem por oflicial de just1p ou 5-
Inin heiro !la camara !JU!J exigir:1o do dbi· 
tinatario !leclara~~<1o 'IJUC prove o recc meu to. 

§ 3,<> Quando até rruatro dias antes .. 0~ 
eleição o presidente da mesa n:io IIIIc 
recebido a copi1 do alistamento refercn r 
:\ sua secç:lo, poder,\ clle ou qual_quc.

1 membro dclla l'CIJUisilal a do secretariO 0;. 
camara rnunicipaJ, que, sob pena de ~ .. 
S[Jonsabiliuacte c muita de 200$000, sair~ 
farú irmne1liatamcnte a requisi~~ão. 

§ ·1." Terminada a elci~·:io, dentro de IJllil' 
lro dias o scci'· tarL) da rne~a eleitoral. 
sob pena de muita de ,l,JOWOJ far:í reco; 
lhcr ao archivo da eamara mÍmicipal ~o 
li v r os de actas, termos c as copias 1 .

1 alistamento, cobrando do secretariO (], 
c:unara recibo para sua rosa! v a. 

§ 5,n A importancia 1las mul!as scr:í rg· 
colhida ao cofre do ll·es mro do Estad ' 
cohrando.as exccntiv~ mente o collectofé 
desdu que lho consto a omissão dentro ( 2·1 horas. 

N' ,, 
' N 

Artigo... Esta lei começar:\ a Yigorar de ) 
1." c!B julho de 18!J8 em deantc. 

Saia das sessões, 18 de :.gosto de 18~l7 ,...-
Severiano rle 1\czcnde. 

-----
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- ·a o• PJl'eitos deitoracs 
~huda prevalecer P1 ~l~·tc~o' lle eleitores da 'do Estado a qua I ' ,, 

União, 

AnclamenlJ e o!Jserval)õcs 

N n . " 
. ,, ·t 1 " c seus paragraplws, ac-Depots uO ar · · 

crescente-se : 

. t s quali!lcadoras, na oc-Art. 2.. As Jl~n, a do alistamento felle~·al. 
casião da ~·~" 18 •10 , 1 cial de extrange1ros 
far:to qualtflcaç~~e{ç~does municipacs, uma 
com votos nas 0

. · nt·mdo documen-
vez; que o rcqr.ctra:U!ri'a~or~s de 21 anuas, 
tos que prov~m se 1 do residencia de 
ser contrilnuntes, ~e muuicipio e que mais de dons anuos l 
sabem ler e escreYer, 

. Para prova do saberem Paragrapho uniCo~erYll"l 0 requerimento P~-
ler e escr~ver, , n~ alistamento, escn-
(!indo a mclnsao , roprio punho, com 
plo o assignado de 11Pecidas por tahelliães. firma e Iettra recon 

N. 4 

'
•cz de: -Art. 2. ·-altere-No art. 2.·, em 

se-art. a.·. 

Sala das sessões, 18 de agosto liB 1897. -
SeYeriano de Hezendo. 

N. 5 

1 1 1 · o scguin· A~~~':,~~~~s~ 1~Yr~1i~ ~~~s a~itiaâãos já alis-
tados em vtrtude da lct estadual. 

.. . l8 de arrosto de 1897. -Sala da:; sclSSl<J,esr'vallto ~ltibeiro Junqucira. Getulio 1 e ,a ' · -c. Prates. 

Archivou·se. 
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ll'rov<! sobro snllslituiçri·~s <lo.;; tlircctores nn 
reitores, prore~sorcs ou lentes <los esta: 
bclccimcntos de ensino <lo Esta<lo. 

SI•. Jtn.ul I•enitlo. 

AI•t·esentacln em 23 de julho, foi a illl· 
pnmir-se, tcr11Io tido SC"Uil<la leitura no 
dia 2'1. " 

E!n I•t•hneirn cli.-cnss:1o em 2B tlc 
~nlho, foi ólla r;, 1 ~erratla ~em debate, 
IH:ando a votar;ão a<!iada por falta de nu· mero. 

Sulnnetticlo ti. vot:u•ão e1n 11 de 
:.•::osto,_ fui approva(Jo e remelti<lo á 
;ui~IIIlls~ao de instruc.;ão puhliea, que o 
<~prc.~<~ntuu para segunda no di:t H co!ll 
? ~eguuJt•l parecer o cmorHia~ IJUC foram 
,\ llllpl'lll\ll'·SC: 

A C<~lllll!Íss~o de instJ·ncç:to pn11lica a que 
t.o,I. pro~c~1l~ o proj•;cto n, ~Oil, é do pare· 
u .. ~ qnc_ SeJa elle sullmcltido á segunda 
<lJ:scu,;:;:HJ c approvado com as sc"uintos 
Cll1C1Hlas: ' " 

N. 1 

Ao art .. I.· - Colloqne-sc OtHlc convier o sng·nllllo : 

i'aragrapho. Os nthslilutos sú tPrão direitO 
nos vr:neirnenl.os inl~g;·ar;s "quando os 
let!les ou profossores das respectivas c~~
llcu·as estiverem li<~Pru·i·trlos sern ycnct· mcutos. · • "' · 

Ao ·nt ~ · 
tl~as· •. ,, 

N <) 

Supvrirna >c o vocaiJUIO .-

Sal;t_ ;Ias sessOe::;, H de ag.Jsto <lc !807·- ~"· 
hrcssane.- l'arlro .João Pio. 

Fu1 se"'ttl 1 1· ~ t 1·.-o!l• 
• ': H a t •s•·nssao t•nr ar "· rlC 
no tlut 17, r<;echeu Jllats a scgurt 
emenda: 

-lü5-
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18'17 

Trausnmpto 

I --------·--------
IProvt· so!Jre snlblilniç,·,,:,; dos ?ire?tm:cs, 

I 
reitores, profe;sores. on lcn\C' llo~ esta· 
!Jclecitncnlos rle cnsu1o rlo f•,st:ulo. 

I 

Andamwto c o!Jscn·afiües 

l\'. 3 

Accrt>sccJlle-~c: 

Art. As disposiçü,Js desta lei f>fio extensivas 
ás cseolas not·m~cs <10 Esla<lo. 

Sala das se,sücs, 17 de agosto de 1807. 
- Jmcclino Barbosa. 

:Sul<mellido á votação, foi o p:wjcdo appro-
v:vlo com as emendas aprCWiltadas, vot .. 
tando por isso á C•.Hnrni,;silo de instmcção· 
publica, <tue o .apre,entou vara .t~rce11:a 
diceuss:io no dta JR, com o sc::;umtG p,\-
re~:cr: 

A CnmnJiss:io rle in>'lntc<.~iio puhlica é de 
par,)e•~r que o projncto n. 300 seja snh· 
mdlirlo it tcredra <lis<:uss:lo c approvallo 
com a SC;.(uinte rcdac<.:i\0, conf•Jl'i!;C o ven-
cido em segunda tliscuss:lo : 

O congresso kghlal.ivo do Estado de ~linas 
Gcracs tlecrda: 

Art. L." Em easo de auseneia ternporaria 
do lente ou prolessor por mais de oito 
<lias. o rcilor ou d1redor do r~slallelcci· 
metr't.o de e11sino nomcar(t immerliatamente 
;:ulJsliluto, que p<Tce!Jer:i os vencimentos 
inli.-g~:w,; da cadeira que suhslilnir c que 
licar:í dcso!II'igado do pagamento de titulo 
de uomear;ào ou <]nalqncr imvoslo. 

8 l." Os suilslil.ul.os só l.erào direil.o aos 
· venci1uentos integracs quando os lentes 

ou professores r las respeelivas cadeiras CS· 
tiverem licenciados sem vencimentos. 

s 2." O lente ou jlrofessor que snlJstiluir o 
' rei lo r do G ymnasio ~I i neit·o perceberá a 

gralilicJr;:'ío oxtraonlinaria de lll) lliarios. 

,\ri.. :2." 0~ lentes OU Jll'OfCoSOI'C3, Olil'i(;atlos 
aos S<.:rvic.os dos exames linaas de madu· 
reza c dt\ sn l'licieHcia, percch<2t':io grali!l-
e:u;:io extr:lm'dinar.a de I 03 cli:rrio:> quan-
do os examinantlos nf1o fmcm :llurnnos 
do 1-(Y lllll:\SÍO. 
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Prm:ê sobre suhstiluições dos dircctorcs, Art. 3. • Ouando 0 numero de rrlumnos de 
reito~es, professare~ ou lentes dos C"l.a- nma aula qualquer exc~'llcr 'de ,10 scn\ 
belewnentos de ensmo do Estado. clla dividida crn turma~<;.· ' 

Art_. 4.·. As lliFposiç üc~ desta lei são extcn 
SIVas as escolas normacs do Estado. 

Art. 5. • HcYogilo-se as disposições em con· trario. 

Sala cl.\s scssües, 18 de agosto de 1807.- F. 
llressane.- Padre Pio. 

Eu1 tel•ee_h·n. di scn ssão, no tlil~ :! I, 
recebeu muda a seguinte emeiHia: 

N. 4 

Supprima-se o art. 4.•. 

Sala das sess_ües, 21 clc a;:(osto de 1897.- Pa· 
drc .IMo 1'10, 

Suhmctliclo á votaçfio, foi o projccto appro· 
ya_clo coi~I a rc:8pceliva cmcnua, sendo por 
1sso envwclo a commissfio de redacção. 
!Jil~ no clm ~5 o apresentou cGm o se· 
gnllltc parecer: 

A commissfio tlc reclacção de leis, a que fo! 
presente o projeclo n. ~OJ deste anno, c 
tle par~!CCI' que seja approvada a me;;r_na 
r~clacçao eom cr11e passou cllc em tcrccrra 
dtscussào, 

Sala c]~s commissiics, ~;:, 1IC agosto de !S!J7, 
- lmto de ~loura.- Scvcriano de nezen· 
de.- llanl l'onido, 

l·~n~ clíst•ns!'l:i.o n l'ccl;tcl'ão fiJutl uo 
chn .:!7, subrnetticla ;t vot;\ciào foi appro· 
Yacla, sondo o [H'Ojecto rPmcltido ao senadO 
soh n. 121, por ollicio Í1. tGG tle~sa data-

Pendo de deiihorac,:fío do senado. 

-IG7-
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Wi7 

1897 

001 AHloriza o presidente do Estado a conceder na comn_lissão clt• 
clous annos cle licença pua tralar_ de no- l'etfuei'Jmcntos c 
uocio ao eseriv:lo da com.arca de Pmmhy, 
~·rancisco A I ves Conlo. 

J.'~i•l'("SCJt laçê)es,_ 
I• e I i•:•>t•s. 

""ln·esculatdo em 2! ele julho. foi a im-
primir-s', tendo segunda leitura no di<\ 
~6. 

Em JH"imeira discussão no clia 30. 
foi ella encerracla, sendo a votação acliach~ 
por falta de numero. 

Submetlido ú vota~~iío em 1l de agosto, foi 
approvado e rcmetliclo á mesma commis. 
são, cJUC o apresentou para segunda IW 
dia 12. 

Etn scgnntla cliscus~ão em 17, snh-
metticlo :l votaç:lo fOi approvatlo e reme l-
tido á mmma commissão, que o apresen-
tou para terceira no dia 18. 

1~111 tci·cch•tt, cliscussão a 21, submet-
ti!IO :i volaçfio foi apprnvaclo c rcmetticlo 
á commissão de retlacção, que no tlia 2'1 
o apresentou afinal com a m~sma reclac(~iill 
com que foi approvatlo nas discussões 
anteriores. 

Dispensados a impressão o o interstício, a 
rc!]tJcrimento do sr. Sevcriano do 1\czen-
dc, entrou em fliscnss<lo immcdiata c foi 
approvalla a rcdacção linal apresentada 
sendo o projecto rcmr)ttido ao senado soh, 
u. 118, com os respectivos documentos, 
por olllcio n. lG l de 25 li e agosto, 

Uejeitatlo J•elo se1u~do eJu scssã& 
tle :.H de ngosto, segundo a commu-
nicação feita em o!Uch n. 26 de 1 tl(} 
setembro, 

002 Declara que n:'io são extensivas aos lentes Do SI'. llnul I•enitlo c outros. 
e profcssous dos estabelecimentos ~upe-
riores de ensino as incompatihilidades 
cslaluiclas nos arfr.. 1!}3 da. lei n. 20, de i\pl•cscntaclo em í7 ele julho, foi a im-
novemhro tle 1801, c 55 § 2.0 do ~ecrcto primir-w, tenclo segunda leitura no dia 
n. f.!);) do B 1 !I e Ottlnbro de 1~9o, para 28, 
clegihilidatlc de vereadores. 
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l·~ut tPI·cc · . . 1- 1 se• tcn . IJ: '' C ISC~li~SttO CllU (j I C) ; •• 

l l llhl'o, >lllii!JI'llido á vulv:in foi rcJei 
(l( o. J l • 

Archivou s<). 

Fixa os YI'J\<'t'tnctJL 
I , " " os do al · · C<H ca de Ouro l'ret1 , 'e lll,llllslJ:atlor da () 0 ) c llo seu aJudante. s•·· Stthino Uat•J:•oso .hntio•·· 

,\~~~He~tt.llclo 0111 27 de julho de tS07, !O~ 
;lia ~~~~llll!r-se, tendo segunda leitura n 

Eut 1•1· i u 1 • • " su!J· . (. ll~lt c li SCllu""··, •• 'l 1 •J'' t J<,Pll!do ·' • · ,,_ • " • me· lliÍo .. :1 vot:~çao, foi approvado e rc, 00 
<I ;.1 ~~ conurnss:lo <I c orçamento, que .15 
• ,;, \ > 0 aprcs,mtou para segunda co!!l ' 
S<.,.,Utllles cmenelas : 

A cou · - · rc· 
,,. 1 ~ 1 llssao _<lo or\~amonlo, a que fot P 10 
· ntc o Pt'OJceto n 'Hl'l <lo tk'l7 elevanJ<,,, os Vette'ÍII [ ' ' '' . ' :1 o•• '" 0 . · teu os do administrador da c cer 
' · nr.o l't·,·to, e do 'tJ'tt<l·trlt~ 11 de pare ' ljlll' S<'ja ' ' "• ~ ['dO'' s .,;11'11í.' 0 rne,m<J projeclo sulHnet 1 se· 
o 1 ~ 1 1,:1 : 118 ':u~~ilo c :1pprovado com a5 
"' 1 cs ttnendas: 

N. 

.\r t t • n 1 1. ~ ,e: 
~ ... 8· 0-. n, e S•) <liz--·I:WJ$1JOO- < ~~· 0·,.. "• I ·'0 O I' I · l 00'' 1' di(r• '\ ··,' , J 0111 e ~e dJz:-: :tt ~-, 

,,I SC--.2:f!(Jil~i 00. 

----
1897 303 
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Fixa os vencimentos do a<lminislr_,Hlor rla N. 2 
ca1lca ele Ouro Preto c do seu aju<lanle. 

Co !loque se onde convier: 

Art. .. Fica crc:ulo o Jogar de carcereiro da 
e:Hlra da c.idade de Minas, vencellllo an-
nnalmente o onlenaclo lle 2:500 ooo. 

N. 3 

Art ... Fica, desde já, supprimido o Jogar 
de escrevente lla cadóa de Ouro Preto, 
passando suas altril,uições cumulativa-
mente ao adminislratlor e ao ajndanle. 

N. 4 

Art. .. l'ara CXCCU\:ão desta lei !lu ahcrlo 
ao govemo do Esla<lo o respectivo crcdi· 
to supplomcntar ;\ nthrica do n. XI! ~ l.' 
art. 2.· lla lei n. zll llc JD ele i'Olcmln·o 
ele l80G. 

Sala das sessões, IG <lo agosto de 1897.- J. 
llueno Jlrantlào. - Freitas Castro. - C. 
Pratos. 

A requerimento do sr. Bueno Brandfío, fo-
ram dispemados o interstício c a imprcs· 
são para eJuc podessc o projecto entrar na 
ordem llo llia. 

Ent scgnuclu, cliscnssão por artigos, 
no llia 17, reeeheu mais a seguinte erncq· 
da: 

N. :í 

Ao art. l.u in-tlnc: E1eva<lo talllb~un a 
521:$000 o Ycncimento do carcereiro ela 
ca1ll'a de Diamantina. 

Sala 1las ses>eics, 17 <111 agosto de 1897. -
Conego Alves. -Celestino Soare,;. -C. 
!'rales.- Juscelino Barhosa.- Tlleophilo 
Marqncs.- Duarte ela Fonseca.- lgnacio 
~lurla. 
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Fi~a gs VCIH~in.ten~~~ do allminist~·ad?l' e~a Subm.etlíclos á volac;ãu foram approvados 9 
call_a llc Omo l1do c do seu ajtul.mte. lHOJeclo c as emendas. vo\l:uHIO e!lc> a 

com missão llq orçamento, cp1c os aprc~en· 
tou pam tcrceua no dia 18 com a scguntte 
rcdaeçflo: 

A commissão li~ orçamento, it que foi prc· 
sente o pr_ojecto n. 303, j:i approv:uJocnl 
?egunda eltscussão e.om diversas enlCnelaS, 
e do parecer que ellc seja snhmetlidO 0 

appr?vallo em terceira discussão com a 
segmn te rellacção : 

O Con~rcsso lcr(islativo do Estado ele Mina> 
Geracs elccrela : 

Art. 1.· Fkam elcsdc já lixados em 3:suor<;0 
os venctrncnlo3 elo aúminislmclor ela cad_c,l 
de Ouro Preto c em 2:500$000 os elo a.tU· 
dante do U!lminislrador da mesma cadê:t, 
elevados lambem a fl20$000 os vencimen· 
tos do carcereiro da eadêa de Diamantina-

Art. 2 ·' Fica crcado o lO" ar de carcereirO 
da c:ul•\t tia cidade de ~Minas, vencendo 
annualmente o ordenado de 2:5oOSOJO. 

Art. 3.• Fic:t desde j:i snpprimido o 1og~r 
de escrevente ela cadôa ele Ouro Preto, pa~· 
sando su~s attrilmiçücs cnmulalivanlcute 
ao allnmnstra<lor e ao ajmlanlc. 

Art. 4.· Para execuç~o tlesla lei fif~a a!Je~to 
ao govcmo do Esla<lo o rcspccli\'O crcdtl~ 
supp!ementar :'t rubrica elo n. XII § 1• 
art. 2 .. • da lei n. 211 <lc l'J de sctemllro 
de 18DG. ' . 

Art. 5:· Hcvogão·sc as disposi~~·-,cs nm con· 
trarw. 

Sala das sessões 18 ne agosto de tS07• 
- Freitas Ca~tro.- c. Pratos. 

)~lll t(ll'Cch•n llisenssão eUl ~0, rcCC' 
heu ainda a seguinte cmcJHla: 

N. G 

Ao art. 1.• - Onde se diz - 2:500~0 · 0 ,..,. 
lltga.se- 2:800$000. 

Sal:~ elas sessücs, 20 de agosto de 1807.-- SJ' 
In no Barroso Junior. 

l8U7 

"' o .... 
C,) 

8 

ª 
:J03 
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Fixa os vencimentos do aclministt:ador da Submptliclos á votação, foram approvados? 
c·tcl•\a de onro Prelo c do seu attulante. projecto c a emenda, que foram remellt· 
' , · dos it eommissão de redacç:ío. 

Esta, tendo o li tido nrgcncia. os apresentou na 
mesma data com a seguinte rodacc,:ão final: 

A commissfío de rcclacção, á que foi presen-
te o projccto n. S03, é ele parecer <JUe 
seja clle approvado com a seguinte r~da
cçao : 

O Congresw Legislativo de Minas Geracs 
decreta : 

Art. [.o Ficam desde jit fixados em 3:800$ 
os vencimentos do administrador ela ca-
dea ele Ouro Preto, em 2 :SOJ$0u0 os do 
atullanle do administrador da mesma ca-
cfea e em 520$0.J0 os do carceretro da ca· 
dca de Diamantina. 

Art.. 2.° Fica creado o logar de carcereiro 
da cadea da cidade de Minas, vencendo 
annualrnente o ordenado de 2:500SOOO. 

Art. 3.° Fica desde j:i supprimido o logar 
de escrevcn te da cadea de Ouro Preto, 
passando suas altrilmições cumulativa-
menle_ao administrador c ao ajudante. 

Art. 4." Para execução desta lei, fica aher-
to ao governo do Estaelo o rcspee.!ivo 
e~·ellito supplementar [I rubrica do n. XII 
g I." art. 2. 0 c!~ l3i n. 211, de 19 de se-
icmhro de 1893. 

Art. 5. 0 Hevogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das commissõcs, 21 <le a[(osto de 1897. 
- Nunes Pinheiro.- Ignacio ~1\ula. 

Dispensados a impressão e o interstício, a 
requerimento da commissão, entron em 
!liscnssâo immediala e [oi approvacla a 
rcila?çilo ofJ'erecida, sendo o projecto re-
mctttdo ao Senado, soh n. 117 por o!Iicio 
u. 1G2 dessa data. 

Rejcit.utlo pelo S•muclo en1 27 •le 
a!Josto, segundo a communicação feita 
por otllcio n. 23 dessa data. 
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301 Crêa. dua~ scf(undas cadeiras de instrncção no sr. Cel . t• 

I 
pnnytn:.t d.u sexo masculiuo, nos arraiacsl · CPS •no Soares e ontt•os. 
do Sanlls;•Inlo Cor:H;:io do Jesus i) .lcqui· 
lahj, liu lllllnicipiu de }lontc;.; Clarno \tn•t•s••••t 1 · · · · · "· · ;u 0 em ;•:-:; rl1· jnllio, foi a iJU· 

!l:~~lllll'-~r), lendo ~Cf(UIH!a leitnra no dla 

Pende de primeira discussào. 

305 Orça a receita il flxa a (]e~pr•sa do Fstado para o exercício de 1808.' ~ ' ' ' na couunissi'io tle contas. OI'(,'nJnento o 

At•rc"!cntmlo em 28 de julho foi a irn· 
à(~~tt.lr-sc, kndo segunda lcitn'ra ~o dia 

Em 11 de agosto submcttill . approvatlo c rernclli I â O â votaçãO, (OI 
s:1o, !Jllc, ohtcwlo 1 

1,,0, .mesma comrnJs-
para segunda na m~~1~~~cW:It~. apresentou 

llni st•gnntln tliPScus - . 
Clll 13 dP 'l"OS!O ' "'ltO, jiOr artigOS, 
emendas ; 'b ' rccehcu as seguintes 

N. 1 
Ao n. XVI, § 2 o 'trt , . • 272:8lOSIJf0' f•.; ' ', • 2." - dtga•SO • 

Sol! 
' 1 • ,tzuJdO·SC as allPra•·u·cs nas 

nuas re8p • t· J " n I' . CC Ivas. - J. Bueno Bran· 
1 • 0·- '!'Citas Castro, 

N. 2 

Ao art. 2· ", 11 · XXI - Supprim:t·SC a lei· 
tra- r. 

N. 3 
Ao art 2 ., n XXII , . • lettr·;s · ' 1 • · -- Su ppmnam·se as 

- IÚÍJei;:o ',·uc, (1, .e. f, g, h, i, j, k, I, m. 
· nqueu·a. 

o 
s:l = ..-: 

30) 
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llorr~a a receita e fixa a (]espcsa do Esla(IO :\. 4 
Jl<lr:l o C:Xr)rcieio de 1Wl8. 

Ao n. l:í, 8 :L" do art. 2.". depois rlas pa· 
lavras ·<Auxilio :•o <~over11n FctlcJal [l'll':l>>, 
sub,tilt.::l-se o rr),la11lC pr.:l:ts sC[(Uii,l')S: 
" contiHnaçilo da linha lelegraphica de 
s .. João llaptist:t á eirlatlc de A r as> ualty., 

Sala tlas srssfH)S, l:J d!l :t[(ost.o de l8D7. -
lgnacio i\tnrta. 

N. 5 

Emenda_ ao § 3 o tlo art. 2. 0 do projecto 
n. 3Ua. 

Aecresccntc-sc ao litn 'o VIII depois das pa-
lavras -Obras Pnhlicas -e mais 5:001$ 
para puhlicar;ão da " llovisla ludnstrial », 
pagug em qnotas correspondentes aos nu-
meros publicados. 

Sala das sessões, !3 de agosto de 1897. -
1\aul Penido. 

N. G 

No art. •1. o § l. e accreseenic-sc : n. Vlll. 

N. 7 

Accrescente-so otHie convier : 

Arligo. Fica o govcmo aulorizatlo a ahrir, 
desde já, o eretlilo su pplemcntar preciHo 
para occorrcr ás despesas do n. VIl, R L" 
art. 2. 0 da lei n. 2ll, dE 19 de selemllro 
de 18%. 

Sala lias sessões. l:l de agosto de 11<97. -
Juscelino Barbosa.- Agostinho Pereira. 

N. 8 

\

Ao art. 8. • - accrcsccnlc·EC depois da pa-
lavra - leite « o queijo c a manteiga >>. 

[
Sala das ses,ücs, 13 de agosto de 18}7. -

Pallrc João l'io. 
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Orc;a a receita .e .lixa a despe~ a elo Estado 
para O CXCrCICIO de lt>!JS. 

Andamento c obscnac;õcs 

N. 9 

,\o art. S.· !lepoi~ el:t {lalavra - Icilc -
aecrcs<:entc-sc : c seus prmlnclos. 

N. 10 

Colloque-sc onde convier : 

Fic_a appro~·ado o acto do governo do Es· 
ttd.~, de 2,1 de ot!lnbro do anno rroxinto 
pas~aelo, quo ahrm o credito supplementar 
do 12_6:381:S01L :\ rubrica do n. XIV fl 2. 0 

da_I~I n. 1<17, de 23 de julho de 1895, 
eles.li)Iado ao custeamento ela Imprensa 
OIIIcial, do exercício de 1896. 

N. 11 

Artigo_. Fica o presidente do Esl:ulo an-
ctonzado, desde já, a abrir credito snp-
plementar, com as formalidades prescri· 
p!as no art. 18 da lei n. 2.31<1 de 11 de 
!~nh?_ de _18_76, c ohservadas C"nalmente 
,Js ~l~sposJçoc3 do art. 3." rla lei n. 19 
de 2~) de, n~ovcmbro de 1891 ;i rubrica do 
n. '111 R"·· art. 2.· da lei n. 211 de 19 
de. sc~eml!ro ele 1i:l% - até :í. quantia d~ 
97 · 78~$87a - pam pagamento das ulll· 
mas t!espesas com as obms ria al!andega 
de Jmz ele Fora. 

Sala das sessries, UI do agosto de lE!l7. -
J. Bueno Brandão.- Freitas Castro. 

N. 12 

Accrcscente-sc onde convier : 

Artigo. Esgota1lo o credito constante dO 
art. ,7 :" '!a lei n. 211 de 1\l de setembrO 
de .18~c), fica o govemo anctoriza:Io a 
abnr outro egnal c para o mesmo li!U· 

I
S. H. Sala r!as.scssilcs, 13 elo agosto ue 

1897• - H1he1ro .Junqncira. 

o 
a 
-1 

1897 

"' o .... 
"' 8 
;:::: 
%; 

30j 
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Transumpto Andamento c ohscrrações 

Orça a reeeíla c lha a despesa 
para o exercido de 1808. 

do Eslarlo Procedendo-se :i votaç:to, !oram approvaclos 
os arls. 1. 0 , 2.o, 3 °, •J,n, ;,,~~, G,o, 7,"", 
s.·. 9.·. to.· c as emendas ns. 1, 4, G, 
7, 9, 10, 11 e 1:2, sendo rejeitarias as de 
ns. 2, 3, 5 e 8, sendo o pwjeclo remei-
Lido à mesma cornmis>:1o que, olltendo 
urgencia, o apresentou para terceira na 
mesma data. 

l~nt. tt\rceira tliscussão no tlia 1 H, 
suilmetlitlo á volaçf\o, foi approvado c 
remettido á commiss~ G de 1\cilacçf\o que, 
obtendo urp;encia, o apresentou com re· 
dac:ção linal na mesma .data. 

Dispensados a impressão e o intcrsli~~io, a 
requerimento do sr. lloeno llrandão, eu· 
trou em discnss<lo c foi approvaela ne~sa 
mesma. data a redacção offereCHJa, ser11ln 
o projecto rcmeltido ao SeuadP soh n. 
112, acompanhado dos respectivos doeu-· 
mentos, por of!icio n. H8 de 18 de a-
gosto. 

Foi devolvido pelo Senado rro dia 31 ele 
agosto r.orn as seguintes emendas, lJUC fo· 
ram a imprimir-se : 

N. 1 

Ao art. 2. • R 1.0 n. XIX lcllra - IJ - em 
vez de - diligencias, diga-se - delega-
cias. 

N. 2 

Ao mesmo arti:;o c § n. XX leltm - a --
depois das palavnt9 -- 1\liuaH Novas, ac· 
crescente-se : - Dores da lloa Esperança 
e Dores do Jnilay:i, c em vez ele 7'2 :OOJ$. 
-diga-sc- 76:000$. 

N. 3 

Ao mesmo artigo c R leltra - I - :tccru-
sccntc-se: ao Lyceu de Artes c Ollicios 
de Ouro !'reto- 5:000$0JO c ao Lyccn 
de Artes c Ollieios de Diamantina- ... 
5:000$00G, elevando-se a rcsrectiva verha. 
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Transnmpto A wlametllu e observações 

---------------------------------------------
30) Ore;a a reecila. c lixa a clcspcsa do IMatlo 

para o cxcrcicio tlc l~!H. 
N. 4 

An mr~mn arli~o c 8 n. X\:VI! em vez tlr: 
:,O:OJ $000, diga-se tG:OOO.iii'JU. 

,\o mesmo artigo§ 3." n. lll - acne>C011· 
te 8·) ekpois ela palavra -- expc•liente -
o segtnnl<) : - e evenluacs -; e em Jo-
gar tle 71 :7G•JSiliJU- diga-se - 7'\:7COSOOO. 

N. 6 

;\o 111esmn arli~o c § n. VII, Prn Jogar de 
.27:00U$UI O - dtga·Se - : 2:>:0JIJ$0:)•J. 

N. 7 

..\o mci'mo at·tigo c !:j n. XIII - em vez dr, 
O:G003·JOtJ, clil(a·~e : f>:GUO>.OO) Ll accres-
ce!l te-~e o S•!I(Uinte n. « aÚxilio para pu-
hltctv;ão tia Hcvista Intlustrial » _ -I:OOO~. 

N. 8 

Ao art. O.· anlus elas palavras ~ n. VII , 
aenescen te-se : I 11 c. 

.\ccn!scentem-se ontlc convier os seguintes 
anigos : 

N. U 

Art. Fica o governo anctorizaelo a gn~titl· 
car os colteetorcs e c;;criv~cs, elelcrmmar 
porcenla((cm pela arrccaelaçtlo elos impos-
to,,dentro da verba e~onsi"natla para esse 
Sl'l'Vtt;o, " 

N. 10 

Art. Fiea o go\ ernq auctoriza•lo a pron~o· 
ver a liquidaç<1o da divida activa do lo.s-
l:tdll, podPIIilo tr:tll~t!(ir e elirninar do 
quadro os devc~dcm~s insolva\ei~. 

1807 

'h o 
'"' C) a 
~ 

305 
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Transumpto 

Or\·a a rec·~ila e fixa a despesa do Es!atlo 
para o exercicio tle 18!18. 

Andamento e olJS•)rVa\~ões 

N. lt 

Art. Fica o governo anctorizailo a regular, 
como jul":n· mais conV<)nientc, a arrecaela-
ç:lo do in7posto sobre o calé, podendo para 
esse llm entrar em accc'll'llo com os gover-
nos dos Estados interessados. 

N. 12 

Art. Fica o governo auctorizaelo a arrcca-
elar a renda proveniente ele frete, passa-
gens c te!Pgr:who da Estrada: Bahia e M_i· 
nas e a dP.Sf•Cneler a quant1a mcessr,r!a 
com o trafl'go da Jllt)Sllla estrada, a part1r 
do mez do abril do corrente anno. 

N. 13 

Art. Ficam COIICCIIitlu~ ao gllverno OS SC· 
"Uintcs creditos supplemcntares: de ...... 
Í:J8:()70S·17l :í verba do n. 1~ 8 2.·, art. 
2.', da lei 11. 211, ele lfl de ~etemhro de 
JS'lG; -ele 5ili:\l:J3S:!~2 á vcrll:t do ex"r-
cicios lin<lo,; do •m;amcnto vtg•~nte, para 
pagamento de passagt!JIS e transportes na 
estrada de feno Central do Brazrl e tles-
pesas com tclcgrammas; tlc B:37D$7ll :~ 
rubrica elo n 3 !i :l. • tio art. :!.', da let 
n. 2ll citada:- de t:30l$1Dl, rara paga-
mento de despesas ciJectuadas com o cx-
tincto aldcanwnlo de lndio,; -· de d. 1\la-
nocl no cxcrricio de loDl ;-·de G2:IO:J$908, 
para' pagarwmto e_le juros e atuorliza\~à? 
da divida cuntralwla pela camara mnmcr-
pal ele Catagnazes com o Banco de lllinas, 
com garantia de juros elo Estado . 

N. 14 

Art. Ficam ahertos ao governo os seguintes 
crctli tos ex traordinarios : -ele 2.0 lO:LOOS 

para conclmão das obras do tredw da es-
trada ele ferro Bahia e Minas alr\ a cidade 
eln Tlteophilo üttoni: e da qn:mtia de ...• 
20:0UIJ:)OUO, no maximo, para occorrer <ís 
despesas com a represcnta\~ãn extcma tio 
Esla1lo junto ao governo do Estado do Hio 
de .lancim. 

Paço <lo Senado do Eslaelo rlc ~lina~ ncracs, 
em Ouro l're·to, iH de ago,.;lil de l b!J7 -
Antonio ~larlins Ferreira ela Silva, presi-
elcnle.- Neeesio José Tavares. -,loar1uim 
Antonio Dulr:t. 
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Traw:umpto 

Orça a receita c 1ix:1 a dr)spesa do 
para o excrcicio de l~!J3. 

?i J,., I 
lilJrr 1,,:[r . 

l'os rir• ,, . · 1 ;,rllrrr) (ir~nr;. 
. ·X(lrq·[a~;'i.o. • .... ' J:í.Oüi);I)IIJ~I)IJI) 

"(o) 1. :lGO: oOIJ> r 
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TransUBlplo Andamento c observações 

-·-r 
1 .. r 1 ~v:, 1urr;:t :'. recdl:l r). li\ a 
· · par:1 o J.'\r~rctClO dr~ 

-~ r·-
.;~)r~~~:spe~·.a do E"Jl:üll' ,·1 ::3.'' Ilnp()-.:!o d1J a enr~(IO 
t0ló. i.lu ;;a! .................. . 

s 0. o He11tla cxtr~ord~u~.· 
ria c juro~ de rilnilclros 
depositados em !Juncos ... 

~ 10. !lenda da Imprensa 
Otllcial. ................. . 

1

8 11. Producto da venda 
tle terras tlevolutas ..... . 

~ 12. Heposir;focs c rcsti-
lmç<oes, ................ . 

8 13. .Juros de quatro apo-
liccs ...•.•....•..•....... 

~ lL Taxas de matriculas 
e annuidadcs nos estahe· 
lccimcnlos de instnw;ilo 

§ 1:;. !lenda dos terrenos 
diamantinos ............ . 

8 JG. lmpcslo rle 5 "/u so· 
l1rc a exportação do ouro 

§ 17. Quotas com que con-
. correm as empresas privi-

legiadas para o serviço 
da rcspecti v a liscali:r.açflo 

8 18. Prodncf.o das Han\~as 
criminaes ............... . 

DESPESA 

J Ul: 1)1 ,IJ ;;ou O 

lZ0:000$000 

2130: 01)0$000 

20:000$000 

30:000t000 

1130$000 

UO:OJ0$000 

10:000$000 

H0:000$000 

131:500$000 

5:0008800 

10.532$6Gú$000 

Art. 2." Dmanle o mesmo exere.icio, tic:t 
(J Presidente do Estado aulorizatlo a des-
pender a qnanlia de 10.b2U:B7U$2W, pelas 
tres Secretarias tio Estado, conforme os 
serviços especillcados nos seguintes pa-
ragraphos : 

I 
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1807 

'" o .... 
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Tran sumplo A tHlamen lo e observações 

------------------------------
(]r, !Mario~ i·'' ··,···-.rdaria rio Interior: 

I 

I Suh;:irlio :w prcsidonlo do 
Estarlo .....•..•.....•..•• 

11 Despesa com illuminação 
do 1':\lacio ............ : .. 

!li Subsidio aos Senadores. 

I\' Pesso:tl o cxpr!rlirm te da 
secretaria do Senado .•.. 

Y Snhsidin aos: Deputados. 

YI Prlssnal c cxpr~llienle !la 
secrillaria tia Calllara !los 
rlr)jlU[arlos., •....•. , ....• 

VIl Ajuda do cnsto a sena-
tlorr)s o depu lados ....•.. 

\ Il Apanhamonto de tlclla· 
los ............•...•..... 

IX l'e~snal rla sccrotariil do 
Inlenor ................ . 

X Expr:r~ icnlo ria nws1na se-
r.:rr)tana ............•••.. 

XI .~lngistralnra I) justka do 
l•.slailo .............. : ...• 

XII, Pessoal da Sr)crctaria de 
1 :Jl!r:~;t, melusive cxpc-
rlienle ............... : ... 

XII 1 (:~rer!roiros das carlr\;1s 
elo l·.~Lirlo o pr)ssoal da 
da capital. ............. . 

lXI\' Diliiiencias policiaes .. 

lx s J' v · oet:lliTos llll hl icos ... , . 

3G:OOOW01 

2:400$0)0 

88:320$000 

31:80 1$0~0 

l7G:G!O~OOO 

:JG:000$000 

l.GJO:üüOi>O'lÜ 

58:3GO~orr0 

:Jo: ooo~r;orJ 

-
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Transurnpto Arrrlamcnlo e observações 

'01't'd a rce:·ila () Ih:. a a r.lPspe;,:t ,),) Estado xn Suslunlrl, ', :•·;ln:trio I) 
· 1 •· ' r:ur<rlivo:i ile preôos po· 

para 0 exercieio te l::; r:-;. hres ................... .. 

XVII C•Jionias corrcccionacs 
e agrícolas.............. 30:000~000 

XVIII Forr;a pulJ!iC:t.. .• .. . a.Ol:1:033$COO 

XIX ~autle Publica : 

a1 Di rcctoria de Ily~icne, 
pessoal e expedi cu te ....• 

b) Quotas ]rara rlelcgacias .. 

XX Auxilios: 

a) Aos lrospilacs do Ouro 
Preto, i\lonlc:; Claros, Grão 
Mogol. llahira, Diamanti-
na. l'il:wguy, Sahari1, San-
ta Luzia, Sol.c Lagoas, llac-
penily, llarbar:cna, S. João 
d'EI-Huy, Lavras, Caldas, 
i\larianna, Passos, Aras-
suahy, Ouro. !•'!no~ Thco-
philo Ollom, S. (,onçalo 
do Sapuca.hy, Paraeatú, 
Cnrvcllo, Serro, i\lo.r tle 
llcspmllw, Par~\. Turvo, 
llomlilll, Hio Prelo, Cam-
panha. Ponte Nova, For-
miga, Lcopolrlrna, .luir. lle 
For,\, Minas Novas, Dores 
da Boa Esperança, Dores 
do lntlayà n bospido tle 
alicnarlo~ rle lla!Jira e l'ou-

10:!: /00:);000 

51: 780$00() 

le Nova, a 2:UlJrJ:31J0)..... 7G:000$00D 

I!) Ammirlallcs aos lwspicios 
de :tlien:ulos de s .. I oi\•) 
d'El-l\cy. D Diamanlin:1, 
a lf):IJIJO~IJO · ..••••••.• ,.. 30:00)$000 

c) Assis lenda aalicnarlos no 
Jlospic.in l\adonal . . . . . . . LO:O)J$00(1 

XXI Inslruc\~:'ro pu!Jlica: 

a) lnslruc\'ào primaria..... 2.400:;J00$(0) 
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Tranwmpto Andamento c nllsorraç(ícs 

c) Fornecimento 1le rnoliilia 
c li~ros para escolas pri-
manas ..............•.... 

,d) J.":,.:ol~s normaes, pessoal 
; c cugtcJO ................ . 

e) Curso de agrimensura ..• 

~
I) Auxilio :is escolas normacs 
!~mni~ipacs de l_larhaccna, 
ln;s I ontas, lta)uh:í, Serro 

· c Sete Lagoas ........... . 

';:) Gymnasio lllineiro: 

1 Internato, pessoal c cus-
teio ........•........ 

2 Ex.t~rnato, pessoal c cus-
tmo ................ . 

_h) :Escola de Pharrnacia .... 

\XII Suhvcnçiics : 

a) Fnc11ld:Hb Livre rlc Di-
. rcito ................... . 

b_l f]ymnasio Bacpcudiano .. 

:c) "\os. scminarios de Dia-
mauhna c l\larianna ..... 

,d) :\os collegios rlc Diaman-
. tma c li! arianna •......•• 

!!) ,\os asylos de Diamanli-
113! lllar!anna, Barbacena, 
Jmz de I• ora c S. Francisco 
tm S. Jofio tl'El-Hcy .•.•. : 

n l:cc~lhimcnto de orphfis 
em S. João d'KI-Hcy •••.. 

GO:COJ$000 

21:000$000 

7G:000$0CO 

208: I 00$0-lO 

91: H0$0°0 

7l:000$0l0 

G:ü00$00° 

s:coo$ooo 

to:oOJ$OOJ 
\\ 

o 
a 
-1'\ 

205 
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Tr:msnmvto: Anrlamcnto c ohscrvaçCc~ 

Orça a receita c 11:\:l :J: o)e:;pesa elo F.~tado g) Asylo de S· Lniz, em Cao-
para o exercício ll·~ ffi1~- til i\ .•••..•••••.••••••••.• 

h) Inslitnlo municipal do 
Fruclal. . ., ............ .. 

i) Ao collegio do ~Iacahuha~ 

j) Curso anncxo á Escol~ de 
minas .................. . 

li.) Escola 110 Dom Booco em 
Cachoeira do Campo ..... 

I) Ao Liceu de Theophilo 
Ottoni •.•.............•. 

Ao3 Iycous de artes o ollicios 
de Ouro Prelo c Diamanti-
na, a 5:000$000 .••..••..• 

m) Collegio de Mar de Ilcs-
panha, .......•.......•.• 

XXIII Despesas com o expe-
diente lie eleições csta-
duaes .................. .. 

XXIV Arehivo Publico llli-
neiro, pessoal c expediente 

XXV Passagens em cslnidas 
de !erro c lel~grammas .•• 

XXVI Impressos c pu!Jiiea-
çõcs na lmprcn:a do Es-
tado ...••.....•......•.•• 

XXVII Evcntuacs ........ ,. 

XXVIII Gralilicação provi-
soria llc 10, 15 c ~.o "/o. 
nos termos c la lei n. \JO 

5:000$0:)() 

5:000$00() 

~0:000$0~0 

20:000$000 

10:000$0CO 

10:000$000 

5:0J0$0Q() 

5:00)$(0() 

33:tí00$0CO 

30:000$00() 

1:20:000$000 

16:000$000 

tlc 23 llú junho de 1801. 1.l30:tíl2$000 

11.084:539$00() 
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Transumplo 

305 lo. 
para 0 • ; ... 0 . rxa a despesa 

CXG!CICIO de lHH. l
rça a rcceih r -------------------

do Estado B 2 .• Sccrr;t:tri:t de Finanças : 

l'I'S'O il ]• ' ' " 1 ·I ~ccrdari~, ... , • 

li Expeilicntr• 
..~ ...... . ······· 

Collccto-

Vlll Pnrc.•nLJ•rens . 
elas de fern7.~ . c\ eslra-········ 

IX ExpcrlirJnlr• , • 
casas P'll"l ·. ,0 .dn~ucl de 
Vh·ts ' ' rceche!lorhs e 

b l' •••• o...... l' ········ 

XI\' Irnprerrs·t ()111 . · · cral, .. 

[(0:()2()~(1)1) 

!I :Oil0$000 

:~:l:l: 1)1)0$00) 

:~CS: 2~03000 

25:0J0$00° 

17:250$00° 

,l 

31)5 

S. C, -- 21 
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Transumpto Andamento C; observações 

Orça a rcccila c llxa a rlespeoa rlo Estado XV Hcposu;ücs e reôlilni· 
para o exerci cio de 18~8. r;ões .................... . 10:00(1$000 

XVI A po,en lados e refor-
mados .................. . 

XVll Despesas com talões e 
imprcs~áo de estampi-
lhas ...........•......... 

XV !li Excrcici(IB findos .... 

XIX Puhlicaçflcs c nnpres-
sfles na imprensa do Es-
tado ..................... . 

'll72: 810,)000 

6:0J0$000 

CO:UOO~OQI) 

E0:000$000 

XX Evcnlnaes............. ,t:OOO~COO 

XXI Gratificaç~o provisoria 
de 10, 15 e 20 ·;. tle ac-
cortlo com a lei n. 00 de 
23 de junho de 18fH..... 92:,162~000 

§ 3.· Secretaria ela Agricultura, Com· 
mcrcio c Ohras Pulllicas : 

I Pessoal da S·~crcLHia ..•. 

li Expc!lientc, inclusive o 
de engenharia ....•.•..... 

lll l\cpartição rle Tcrr;1s e 
Colonização, inelusive cx-
ped<elllc e evcntuaes ..... 

lY Merlir;.iio c <lemarcadio 
\. rlc terras ............ .' ... 
Y CommissG.o !la c.uta gco-

p;rapluca e gcolu~ica tlo 
E~otado •................ , . 

VI :.:ommis:-iio <lo limites .. 

VIl Colonias inrligcnas .•... 

Vlll Ollras \'nhlicas ........ 

IX .Junta Ccruunr)rcial, in-
cl\toivr\ cxpeiliunlc ...... . 

X lnstilulo Zoolerllnico de 
UIJeralla .•••...•..•.••.•. 

155: ,J20,;0JO 

10:00\Jj;OOI) 

73:7CO~UOJ 

50:C00$000 

10):81 0$000 

15G :OSO~·JJO.J 

25:000$000 

suo: 001)$000 

l'l:i8·l$.01J 
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Transumpto AntlamBnlo c ohscrvai;Cíes 

- -----------
18~7 DOJ \orça a receita o lixa a despesa tio Fsl ú -,-1-1--.-----------

para o exercício de 18~8.· ' · a 0 ·· n·~l,lnto .\gronomico de lla!Jira ....... , .. ,,., .. , .. 

XIT St!l,vcJu;iio it .\radomia 
de Condncrcio de .Juiz lle 
Fora .... o .... , .. o o o o o• ... 

XII~ Compra de vaccina an· 
tJ -c ar lmnGulosa o . o .... o .• 

XlY ;~nxilio para a pullli-
c~~'.~ao 1la " Hevista Irlllus· 
tnal ::o ......... , ... , ..• 

XV Fisc:1lização de empre-
sas de aguas min~raes ... 

XV! Auxilio ao (;ovcrno 
l• ed1~ral para con tinu:w:io 
1~a l11~ha telcgntr<ilica ilc 
s · .lo ao Baptista ú cidade 
de Arassually ....•.•.... 

XY!.I ~n!Jven1,~ilo ::t empresa 
\ 1açao do llrazil para na-
vegação de nos ......... . 

XVIII Fiscalizacão das 03• 
traila~ Ui) ferro. o ........• 

XIX, l'~ssagcm crn cstradrrs 
dt, ferro e lclcgramrnas ... 

XX .. n:srl;ôas co~n impreso 
soe., e Jlllli!Jea~~~;cs na 
Imprensa do Estado ..•.. 

XXI EYcutuacs ......•.•..•• 

XXII (~ratificação provisoria 
de 10, !5 0 ~o . 110~ 
tcr~nos da lei n. Ui)' li C 2:: 
de JUuho ele 18\l 1 ........ 

50:000:000 

5:GOC$OC0 

,1: o:Jo$oco 

7:coo~r;oJ 

2~:0G0~000 

,13$~CO$C00 

1:2 I: 500$030 

~o:oousooo 

G:C00$000 

77: [11$0)0 

l.ó1~7;$oêo 
AI~: 3:· O W!vcyno llea aucloriza<lo a r:· 

t'ciJei e rcstiluir os dinileiro~·do cmprc~· 
}.n~.0 l~? cofre dos orpiJãos, !leposilo par·~ 
g .. ~1 ·.11llJ,~ dn llanç.as c de llCIJOSitos de on 
li.b ongens. 

o 
a 
~ 

1)()7 

"' o .... 
"' s ;:o 
~ 

:J()j 
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Transumplo 

O!'l~a a rcccí!a c !lxa a despesa 
ri ara o oxcrcicio de 18~8. 

Andamento c ollscrrações 

do Estado Par~grapho unico. O salüo IJUC produzi-
rem estes depositas será empregado nas 
despesas tlo Estado, c os excessos das 
restituiçr!es wrão levados ao lialauço do 
exercício. 

Art. 40· Fica o presidente do Est;,do au-
ctorizatlo a abrir creditos supplemcntares 
com as formalidades prescriptas 110 art. 
18 !lct lei 2.:3H de ll de junho de 1876 e 
olJôervadas e:.;ualmcntc as disposições do 
art. Bo' il:t lei no lU de 2G de novembro 
de 1891, às seguintes rubricas da presen-
te lei : 

8 1." ns. XV, XVI, XXI, lellra - g - n. 
1, XXV e n. Vlll. 

8 2o' Ns. Y, Vlll, X, XI, Xlll, XIV c XVII, 
caso não tenham sido suflicieutemente 
dotadas. 

Art. ;,o• Caso a renda ordinaria c cxtraorJi-
naria uão hasl.cm para a despe' a orçada o 
Pre,.;ideutc do Estado po1lerit fazer op"Í·a-
ç,ões de credito para cobrir o tlclicit que 
verificar. 

Art. 6 o· Fica. tamhem o Presidente do Estado 
autorizado a lazer operações de credito para 
occorrer ás despesas com garantia de juros, 
subvenções a empresas auxiliadas pelo 
Eslado, easo s!ljarn insullicientes as rendas 
do excrcic.o. 

Art. 7.' Continuam em vigor ~s llisposiç1JC3 
eontidas nos arts. lO, LI, 1.1, 15, 16, 17, 
18 e Hl da lei 11. 1\lo de 213 de novembro 
de L89l; a do art. G." da lei n. il\l, de 21 
de julho de 18Q2., c dos arts. G, 7 c 15 da 
lei no !07, de 2G de jnlho de 180·1; c art. 
11 Iettra -- a - da lei n. 211, de 1\l de 
setembro de 18013. 

Art. 8. • Para cohrança do imposto de cxpor-
taçfio sobre o leite c seus pro(luctos se 
tomará por llase o peso liquido do gcnero 
exportado . 

Art. 0. • Fica o governo aucloris~ulo, desde 
jú, a abrir os creditas snpplcmcnlarcs pre-
'cisos para occorrer :is 1lcspcsas !los ns. 3 
e \'11, 8 1.' arl. 2.' da lei n. 2Ll, de 1\l 
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1~m 305 Orc;a a receita c lixa a c! para o exercício ·de 1~~se.spe~a do Estado 

.. 

Andamento c ohsenac;ues 

de setmn11 · 1 1 . de ~ , ! 0 te ~~G, e com as formal Ida· ()p\ r~?~~nptas no art. 18 da lei n. 2.31'1 
nÍent, ': ]Unl.w tl.e 1S7li c olJservaclas cgual: 
ll 1b ,\snd~spow;Oes do art. ;),'da ICI 
l)r.1·c." 'c~' cl' Nli <lc novembro clc 18\JI ~í rn· " o ll 8 s 3 , ,, até a qnaJit' ;., 1 ·'art. 2.• da mesma Je'• 
mcn'to tlas ~a . 1 e \J7: 185$875, para pag~· 
da alfandcrr~.ltlttma~ despes:lb com as obtaS 

,a c J UI:-: c! c Fora. 

Art. 10 Fic"t a do Es.tado"' 1 p~rovaclo o aeto do governo 
abrin 

0 
•. ' t.c 21 de Olll 1thro de 18~1G, que 

{t ruhrir~I~thto SUPI!lemcntar clc 12G:387$01~ 
de 23 dt~ · 0 n. 1,~ 8 2.~ art. 2 da lei n. 1·1 
teiamcntJ~11~11 de lS!l.J, destinado ao cu~· 
cio de 18~G.' mvrcnsa Olllctal no exerci· 

Art. 11 Esrrotacl d art 7 .• d·tJ ' · 0 0 credito constante o 
de ·,~g·:5 1 ~ .. 01 11 • ~ 11, de 1\J de setemb~0 
outro u:u~J·l 0 ?c~vcmo auctorisaclo a aurtr 

b ' c P<~~a o mos mo nm. 

Ar! 1~ r· ]·i; a··., 'I,ca 0 govprno auctorisado. dcs~e 
' IC\cr O e]"CI'Ct) n·• atO !lc lb~JG 

1 
• - • 1 n. Jv1, de t de !ll< 

taxa de' s~~Ia ? IIm de elcYar a 300 rs· a 
annexa ao 0 II.xo do 8 1. ·ela lalie!la-!l-
scllo do m?81!lO decreto, c l'qutparar 0 

e~taheleci~'~ l.J § 1.' da tahella-A- f~ 
!Jclla. no n. lG ela mesw~t · 

Art. Ul Fie r licar ú. 
1
• a.~ governo autorisado a gfa ,. 

JlOI'CPIIta~ullectores o escrivães clctc)J'nlln~r 
to

8 
elo '~em Jrcla arrccadaçf1Ó tios illlP~,. 

serviç~~tro da verba consignada para c~so 

Arl. U. Fica o , r • • pfO' movc 1• a r . go'_ci no auclonsado ~ elO 
Esl'ldo ' HJilHiac;ao da divida activa 0 qu~dro S?t!enclo transigir o eliminar d 

s devedores insolvavcis. 

Art. 15 Fica crtn· lar I'Omo '. ? governo auetori~aclo a r 'àr· 
rcc;H{ .. • JU ~ar mais conveniente, a 0• 
clcndc;1 ç'~0 . do llllposto sobre o café, Pd0 
com < .I'"\a esse IIm entrar em accor,a· 
tios. >~ governos dos Estados intcres-

1817 
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303 Orea a receita c fixa a clcspesa elo 
tiara o cxcreicio de !t93. 

Estaclo Art.. lG Fiea o go,erno auetorisarlo a arrc-
C~II1ar a r~nda proveniente do frete. tele· 
gr;1pllo e pas~agons da zstrarla Bahia c 
:llinas e a despenr1er a quantia necessaria 
com o trafego da mew1a estrada, a partir 
clo mez de abril do ctrrrenle anno. 

Art. 17. Ficam conceclitlos ao geverno os se· 
seguintes credttus Sllpplementarcs: de 
ll8:9;0$17'1 á verlia do n. 15 §~.'cio art. 
2.· 1la let n. 211, 1le Ul ll•J set.ernliro de 
ISaG ;- de fJ1G:9a3$:20.~ á verba de exeiCi· 
cios lindos do orçamento vigente, para 
vagamento de pas:::a:,:-ens e transportes na 
estrada de ferro Central do llra>il c des· 
pesas com telcg,·ammas;- de 3:3:93711 á 
rubrica elo n. 3 § 3.· elo art. 2.·, da lei 
n. 211 citacla- de 1 :BUcl:$1'11, para paga· 
monto elo clespcsas effectuaclas com o extin· 
c to aldeamento dr; lndios- ele c!. ~lanoel 
110 oxercicio de 1~91;- de G2: tu3$9us' 
par!t pagamento de juros e amortisação dà 
dtvtcla conlraluda pela. camara mnnit:ipal 
de Calaguazes com o Banco cle Minas com 
garantia tle juros do Estado. ' 

Art. 18. Ficam abertos ao governo os se· 
gnintcs creclilr>S oxtra•mlinarios : - de 
2.010:0)(1$000 pal"tConclusfio clas obras elo 
trcdw ela Cotrada de ferro Bahia e Minas 
até a cidade de Theophilo Oltoni · r, da 
quantia ele 20:00.)$000, no maxirn'o, pam 
occorrer ás despesas com a reprcscnta~:ão 
externa tlo Estaria junto ao governo tio 
Estado do Hio de Janeiro. 

Art. 19. Hevogam·se as disposições em con· 
trario. 

Sala clas commissõe'l, 3 ;;e sctemhro ele 1897. 
- Nunes Pinheiro.- lgnacio Murta. 

Dispemat!os o inlersticio e a impressão, a 
requerimento <lo sr. Nunes Pinheiro, em· 
trou em cliscussi'lo e foi approvada a ro-
clacção o!Terocida. sendo o projecto reme\· 
tido it sancc;ão sob n. 57 pot· olllcio n. 220 
de G de setembro, o que se communicou 
ao senado JIOI' olllcio n. 17·1, dessa data. 

S;uJCcioJutclo 

Lei n. 227 de 27 clc Eetcm!Jro de l8\l7 
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lW7 
1 

It!.l7 1 

Cr~\gv~~~~~ro para os animaes tavallarcs no sx·. 
l'intn ele :::tionra, 

S05 

::07 I Dá llireito a reforma 

Api'tlscntaclo em ,,~ 1 . primir·se tP N· I c JUlho, foi a irn· 
:li). ' -IIllo segunda leitura 110 dia 

Ent I•rhnch•;t clis • . . :- .... 
a!l~•sto, foi clla .c,uss.lO. enx ,, ele 
laçao adiada po~ ef1H1.1uracla. ficando a vo· 

a a de numero. 

Ern 11 de a"osto rejeitado." ' suhmetlido à votac;ii.o, foi 

Archivou-sc 

eimcntos ao 11' · r-se COJH l01lo~ os ven-
HO annos de ~cr~!al ou praça de mais de no sx·. Saturnino n l 
Jlaz de continuar 1~0c que ~c tomar inca- tro. 1tu as tl on• 
forma da lei n. 5. xcrccr ~cu cargo na 

Atn:cscntaclo I' "'> 
Priinir-se tenrlr) 1 ~1 •N de ]nllto, foi a im· 

' oC[.(UIHla leitura em :.lO. 

-.: ... In·iutci1•1t r 
de ll"Os(o r .c ISCUssi'io 110 clilt H 
vot:.tç<Cl ;lrlia~h 01\ ellf·~ encerra1la, ncaBIIO a 

· o r .tlta de num )1'0. 

Suhmcllido :\ Yohl'' . 
vatlo c rernctli 1 A? '.'n d1a. li, foi appro· 
Jllllllka, IJUP 

1 1~ •1 cornm1ssão de forc:a 
em lG. - 0 •1[lrcs:ntou p~u a scgnnda 

Sala da~ sr>ss-, 
Satunli:Il'c'l·l')'·;s. 10 llc [r"0°l.o 1 '"7 ·lUlas. " o I c 1))" . -

Suhrnottido .· Tnett· •l Volar•'[o f . I <lo :i <'orn' ,. ' 01 :lJlf.l'O\ a rio c r c· 

I IJilr), ohtPnr(rl 1 
1.11183ào ilfl forr·a 1•uhlica 

lCl'l' · " ll "~'llCI' ' · -otra na In,.", .t, o apresentou Jlar.t 'AHna d:1ta. 

o 
;::: 
;::: -
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3U7 Dit direito a rcfonnar-sc com totios os ven· Eut lm.'tlcir:~ clisenssão mn ;.!;!, foi 
l~ituentos ;~o oUleial ou [lr<t<;<Hic mais de a votação admila por falta drJ numero. 
iJO annos do serviço, <rue se !orne inca-
Jlaz de continuar a exercer sc1t cargo na 
forma ela lei n. 5. 

Su!Jrnctlitlo ;i votação 110 dia 2-1. foi appro-
vado, sendo ncsla data rcme!tillo :í CO!ll-
miss!ío clrJ rcllacç:lo, que o apresentou no 
dia 25 com a seguiBtc reilacc.~:lo final: 

A com missão de _rctlacçii.o do leis, a ({IJC roi 
presente o prOJCCto n. 307, ilc~tc anuo, é 
de parecer que sej:t approvad:t a SC"Uinte 
relacção dada ao inesmo : " 

O çongresso Legislativo tio E,;tallo de l\linas 
(,craes decreta : 

Art. L o O ofllcia\ ou praça cru c li\ c;· mais-
de trinta annos ilc serviço c tomar-se in-
c~paz tlc continuar no exürcicio do cargo 
pela forma dc!inilla no3 artigos e paragra-
phos da lei 11. C>, ele 30 :do sol.cmiJro de· 
181L, terá direito á rckrnn com toclos os 
vencimentos, revogado o art. 7. • da su-
pra cit:Hla lei, que cstahelecc o tempo de 
35 ailllOS. 

Art. 2.· Hevogam-se as 1lispos'çõ2s em 
contrario. 

Sala elas cornmissõcs, 25 de ago:;t.o ele 18D7. 
- l'in!.o de Moura. - Severiano llc Be-
zendc.- Haul Pcnillo. 

Em discussão. no cli:t 21l, est:J. rellac1;fio, 
suhrncttitla ú votação, foi approvalla, scn· 
do o projocto rcmetlido ao Sena.rlo, sob 
n. 122, por orticio n. 1G5 <!esta data. 

Foi. remcttido :i sancçii.o pelo Senado sob 
n. 108, em 13 de sclomllro, como const<t 
da communica~~<io feita em ollicio n. 30 
dessa data. 

Sancdonaclo 

Lei n. 22:.l de 15 de setembro de 1897 
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ICl·' . ' , e a l1111 a ea!lell'a ilc · l • I clcmenlar p S · · ~llS l'UC\'ao primaria ])o ·, S . ! Bom succe~~~ · ' IIJJago, mnnicipio 1Jel i'ft,' evertano elo Jtezencle. 

i\tn•esent:ulo r)Jll :n (]p ju'll!l foi a iJU· 
Pl'lln•r-se, tendo se"unil·t l<'ttdra em :l de 
ago~to. b · ---

Pende de primeira discussão. 

i\t•~·esentnclo em :l llr: :gosto, foi a. in~· 
Plltnfr-sc, l·~ndo ~~)~nnda leitura no dia · 

Pende dll J1 rim eira discnss:iü. 

At:t.'Nwtt'· 1 r · a ill1' . · · .:u o r•m •I 1lr• a~rosto 01 . r. Jll'lmir · • t - • n • ' 111a "' ·~c. CJH!o segunda leitura no 

PeruJc rle primeira discuss~o. 

A]>l'N.;e t r . a jlJl' ,· ". 11 a do em -1 de .,g;:otr. Ol 'j''t 5. 
l' 1111 ilr-:;n, tendo EC.JUillla lcilnrJ no 1 1

' 

I·: nt l'~' ·1 • • • I c; •
1" llli~H':t •l•~•·ttu~·,o flll1 pro· "... t ~ · -~~· r · w 

,." 0 " o, sniJtllllllido :í volar·;io, ul .' ·trU' \ .t:lo c I' I' TI li' l . ·. ·. lo 111' c,, · li! ll O :t I'Olllll\ISS:IO I 
-',oil) ]lllldJI;:l. 

I'Pn I 1 .. ·n~s~O· 
• 1 e 1 C pariJ<:·'l' [>ll'a sc.,:nnrla di''· · 

\ 
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Q 
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18)7 

18D7 

S. C.- 2!> 

Crêa uma cadeit'<l mixla de inslrucçilo pri Do SJ.', Shneão Stylit.~" e out1•os. 
maria no Mundo Novo, districto da cidade· 
da C:unpanha. 

l~.JH'cscntaclo em 5 de agosto, foi a im-
primir-se, tendo segunda leitura no dia G, 

Pende de primeira discussão 

Autoriza o governo a concctler o auxilio Do sr Ignacio l\lurt1t-
annual rlc 5:0JU$000 ao Lyceu Municipal • ' • 
de AL'<tsstuilly. 

AJn:e~entlt-do em 7 de agosto, foi a im-
pnmtr-se, tendo segunda leitura no dia 9. 

Pende de primeira discussão 

Autoriza o governo a despend•;r annalmen- no sr. ltaul Penido c out.J.•o, 
te, pe_la verba -lnstrucr,:ilo publica - a 
quanlla 1l•l 70:0U0$000 com a manuten· r;:io tio Conservatorio de Musica de Bar- AI•J.•csentaclo em g de agosto, foi a im-
llacena, logo que o permitlam as condi- t•rimir-se, tendo segunda leitura no tlia 10 
~~ões !lnancciras do Estado. 

Pende de primeira discussão 

Supprime os conselhos dislrictaes nas ci· Do SJ.', Hanl l'eni•lo e oulros. 
darlcs ou villas ~ sédes das camarns mu-
nicipacs. ApJ.•esentnclo em 9 do agosto. foi a im-

primir-se, tendo segunda leitura no 1!ia 11. 

Ent prilneil'~t- tli,.;tlnssão no •lia 1,1, 
submettitlo á votação, foi appt'OYatlo e 
rcmellido ás t)ornmiss(les ile legislação e 
camaras, ljllll o apresentaram para segun-
da no dia lG, com o seguinte parecer e 
emenda : 
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Supprime os conselhos districlacs nas ci· As CODintis~fles de legislação e poderes c de 
dados ou villas- sédes das camaras mu· carnaras municipacs são de J'arcccr que 0 
nicipacs. projecto n. 315 passe á segunda <liscus-

S<lo c seja approvauo com a ~eguintc 
Cllii)Uda : 

N. 1 

Ao art. 2. • aecrescentc-sc : 

Paragrapho unico. Os compromissos assu-
midos pelos conselhos dislrictacs suppri· 
rnidos por _esta lei, serão garauiirtos pe-
las respectivas camaras municip<lcs den-
tro dos limites das rendas rios mesmos 
conselhos. 

Sala das commissües, lG dr3 agosto de ltl17 
- Cameiro de _nezen<le.- Dr. Coelho de 
1\loura.- G_elu_ho de C'lr'::11ho. - lgnacio 
l\lnrta.- 1\Ih··Il'J) .Junqumra. - Ycncido · 
opino pela rejeição rio projecto. ' 

Ent. se~·ttltcln. discJtssão, 1,01• at'ti· 
gos, no clia lU, recebeu as seguintes· 
emendas : 

N <) . ~ 

Colloeruc-se onde convier: 

Artigo. Nas camaras municipaes em <rue 
as funcçúcs cxc~ulivas c delihcralivas s:lo 
separarias, em vtrtu<lc 1lc lei ou resoiiH"lO 
municipal, em CaSO algum }lO!lerão s'cr 
remmwrarlas. 

Sala elas sessiies, 18 de agosto de 1sn. -
Car11eiro de Hczende. 

"' ., J.,. i> 

Accre>ccntc-sc onde convier : 

Os actuaes conselheiros elistriclaes elas sé-
dcs funceionar<"lo até 31 ele clezcmhro de 
!8CJ7, podendo tomar {>arte na assemhlea 
municipal de 18:!8. 

Sala das scs>fle~. 18 de agosto de 18)7. -
Nunes Pinheiro. 

-· 
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Supprimc os conselhos dislrictacs nas ci-
. daues ou villas- sédcs das camaras mu-
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nicipacs. :-;u!J-cmencla á cmcntla das comnlissflcs re-
unidas de legislação c poderes c de ca-
rnaras municipaes. 

Onde se diz-« Paragrapho unico », diga-se: 
- Paragrapho 1. ". 

N. 5 
§ 2. • o cargo de agente executivo distri-
. ctal não é remunerado. 

Sala d~ts sessões, 18 de agosto de 1897. -
Carneiro de Hezcnde. 

Suhmettidos it vota~~ão, foram approva1los .o 
projecto e as emendas, que voltaram as 
commissões de legislação e camaras. 

Foi enviada ft mesa uma declaração de voto 
assignada pelos srs. Camillo l'rates c 
outros. 

Pdas commissões !oi apresentado para ter-
ceira discussão na mesma data .. para o 
que pediram e obtiveram urgenc1a. 

E1n. tct•cch•a cliscnssão no dia 20, suh-
rnettido á votação, !oi approvarlo e rc-
mcltido á com missão de rcdacção. 

Foi enviada a mesa uma declaraç.ão de_ ':olo 
contra o projeclo, assignarla velo sr. \\·cn-
ceslau Braz. 

Na mesma (lata, em virtude ,de urr.onci_a. 
concedida a pedido do sr. Nunes I m)lel· 
ro, !oi por este apresentado o segmnte 
parecer : 

A commissão de redacção, a que !oi pre-
sente o projecto n. 315, ô de parecer ql!e 
se adople. como final, a mesma rcelace~<~? 
eom que foi clle approvado em tercen,t 
discussão. 

Sala elas sessões, 20 de ar(osto de 18?7. -
Nunes Pinheir,J. - Hiheii'O Jumrne1ra.-
lgnacio Murta. 
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Supprime os conselhos districtaes nas ci· Hctlacção a que se rcrew o parecer supra : 
dades ou villas- sédcs das cama r as rnu-
nicipacs. 

O Congresso 
decreta : · 

Legislativo de lllinas Geraes 

Art. l.' Ficam supprimidos os conselhos 
districlaes das Cidades ou villas - séries 
das camaras municivaes. 

Paragrapho uni co. Os actnaes conselheiros 
districtaes das sédes funccionarão até 31 
de dezembro de 18~7. podendo tomar par-
te na assemhlea municipal de 1808. 

Art. 2. • As attrílmiçl'•es conreritlas pela lei 
n. :!. de U de selem hro de li:iOl aos 
actuaes CO!lselhos tlistrictaes rla~ séues 
serão exerctdos pelas ~ama~as mnnicipacs, 
rjue, pela presente let, serao ohri"arlas a 
er~pregar em he~lel!cio exclusivo â'os dis-
tnctos om suppwntdos as quotas que a 
ellcs pertencerem. 

~ 1. • Os comrn:omissos assurnitlos pelos 
conselhos dtstncl.aes, supprimidos por cst't 
lei, serão g~r~mtirlos pelas respectivas cd-
ruaras rnuructpaes dentro dos limites das 
rendas dos mesmos districtos, 

§ 2. • O_ cargo de agente executivo rlistri-
ctal nao é remunerado. 

Art. H.· Nas tarnar~s municipaes ern que 
as funet;t>es exccuttvas e deliberativas são 
separa!las em virtude de lei on resolução 
mnmctpal, em caso algum poder;io ser 
accurnuladas. 

Art. 4.' A presente lei entrar:í em virror 
desde a data de sua [lllhlicação; rcvo~'a· 
das as disposi~~~•es em contrario. " 

Sala das commissl>cs, 18 de al.(osto rle 1807 
-- Carneiro de He;-:ende. -- Ot·. Coelho dé 
!\loma. - l;etulio de Carvalho.- Ignacio 
Murta. 

Dispensarlos o interslicio e a impressão a 
rerptcrirnento do sr. Nunes Pinheiro én· 
trou em rliscuss:lo imíilPdiata e !oi 'sem 
debate approvada a rcdacç:1o otTerecida. 

------
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supprimc os conselhos rlístrictaes nas ci- l~oi o projceto rcmetlirlo 

tlades ou villas- sédes das cannras mu- r]ar.a so!J n. 116. 
nicipaes. 

ao senado nessa 

Hemcllir.lo ;í sancção, confornu a cornmuni · 
ca\~i'ío feita em o !li cio n. 31 de H de se-
tembro. 

Sanccionatlo 

Lei n. 221 de 16 de setembro de 1~">97 

Autoriza o Ç(OVemo a contt·actar com o dr. Do st·. Sabino Bat•roso Juniol', 
Allrerlo ~lareira Pinto ou com quem 
maiores vantagens otTerecer a organisa- . . 
~~iio do Dicciouario Geographico do E8tado :\tn•escnt:ulo em 11 de agos.to, !oi a 1!~
de l\linas. primir·se, tendo segund?. lCJlura. no t11a 

1') 
~. 

Em tn•ilneii•a tliscussão a H, sub-
. m~ltitlo à votação, foi approv_ad.o c remet· 

tido á o;ommtsoão de cstattsltca que o 
apresentou para segunda no dia 17. 

Ent st~!Jlllltln. discussã~ t•or a~·~.igos~ 
a 20 tle agosto, su!Jmettlllo á vot,lçào f~H 
approvarlo e remettido ;\ 1msm<~ commts-
siio, rJue o apresentou para tercctra em 21. 

Ent terceira tli~eussào em 25, sub· 
rneltillo :í votação foi approvado e rome.t-
lido á com missão de rcdar.ç:\ •, que no tlta 
27 o apresentou com a mesnu retlacç1'lo 
com trne entrou nas discussões anterio-
res. 

Dispensados o interstício c a impressão, a 
requerimento do sr. llitJeiro de Oliveira: 
entrou no mesmo llbl. em discussão e foi 
sem debate approvad~ a redac~~:io o!Ter~
citla. 

Foi o projecto remeltido ao senado sob n. 
12G, por ollicio n. 166 dessa data. 

Jte!eila!lo pelo semtdo em ~oss~o <l~ 'l 
<le setcmllro segundo commumcaçao fmta 
em o!licio n. 29 dessa data. 

/ 
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Autoriza o governo a proro:,'<lr por mais n, .. coJntnissão tle oliJ.'Its I•ublic~ts. 
oito mczcs o 11razo concedido :i comir.l-
nhia E. !''· Oeste de !llinas ]tara entregar 
ao trafego o ramal de l'ilangus. AI•r•~scntltllo em 12 de agosto foi a im· 

]ll'imir-se, tendo elispcnsa ele serrmHla lei-
tura ll!! dia 13, a rcejuerimento llo0 sr. llueno 
llranllao. 

Eu• p1.•imeira di!wussão l't 16, snh. 
meltillo á votação, foi aptn·oyado c rcmel· 
tido {\ nl';sma commissào, que o apresen-
tou para ~cgunda a 18, com o seguinte 
parecer e emenda: 

:A commissão li~ obras publicas, a que foi 
presente o pro]eclo n. 317, approvado em 
primeira disct~ssão, é de parecer que o 
~ncsmo passe a seguncla c seja approvado 
com a seguinte emenda alllliliva: 

N. 1 

,Accrescente-se onde convier: 

. Art. l. • Fica o governo do Estado crrual-
mente . auctorisado a prorogar o tfrazo 
concelltdo ao concessionario da estrada de 
ferro do Turvo a l'raclos, para o inicio dos 
tral_mlhos ele ~.onstrucção, ali; e]ue chegue 
á culade elo lurvo a estrada e e ferro Sa-
llUCahy. 

Sala das commisscies, 18 ele agosto de tsn. 
>\lherto Furl:ttlo.- llcrnardcs de Faria. 

- l.eopoltlo Corr~a. 

En1. seguntlat tlhwnssão }>OI.' n.t•ti•YOt' 
em 21 tle agosto, recüllcu mais as seguiu'. 
tes emendas: 

N. 2 

,\ccrc~ccnte se onde convier: 

J1icam egualmcnte lll'úrog:ulos os prazos 
marcados it companltia viac;ão rcrrca Sa-
vucahy, para conclns_:io ele suas obras, c 
e o governo auetonsado a determinar 
corno cntenelcr conveniente a epoca em 
etue tacs prazos deverão S'!l' ele novo con-
laclos, prorogação esta !JUC ser:í conccditla 
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Autoriza o governo a pror.Jgar por· mais 
oito mczes o prazf) conce:úi<lo ;i. compa-
nhia E. F. Oeste de Minas para. entregar 
ao trafe~o o ramal dc Pilang:uy~ 

sem onus :\ mesma companhia, mas s~m 
motlilie:1ção tlos pntzo3 l'!ll Cli!C ella eo-
mec;ar:l a entregar ao rst::d 1 as compen-
sações a que a mesma s0 obrigou pCil) 
contracto lle 18 tle dczcmhro ele J893. 

Sala das sr s;cics, í 1 de ag( s'o ele 18()7. 
-l':ulre J8:'ío Pio.- Duarte ela Fonseca. 
- Nunes Coelho.- Concgo Alves.- Ce-
lestino Soares. 

N. 3 

Accrescentc-sc outle convier: 

Artigo ... Fica o governo egualmentc :mcto-
risnelo a moúilicar o traçado da estrada de 
ferro ele que trata a lei 100, art. '1:, ek 20 
de JUlho de Uí05, rJuauto ao ponto inicial 
dessa l stratla; podendo partir cita de I.a-
fayct te ou do ramal úe Congoulns do 
Camp0. (S. H.) 

Sala das scssõc~. 21 de ago5lo ele 1807.- l.li-
heiro de Oliveira.- SeYeriano ele Hczenclc. 
- Hanl l'enido.- Pinto de 1\loura.·- Nu-
nes Pinheiro . 

Em virtude de requerimento da commissão 
ele obras pnhlicas, foi aeliaf\a a discuss~o 
}Jor 2l horas, afim de) potler essa cornmJs-
sao se manifestar sohrc as emendas oiie-
rccillas. 

Conthuuuulo a tliscussão no dia 2'1, 
foi ella encerrada, sendo o projcclo app:·o-
vatlo c remetticlo :i mesma com missão, que 
o apresentou para terceira no dia 25, com 
o seguinte parecer c redacção: 

.\ com missão ele obras publicas é de parecer 
quu o projccto n. 317, approvaelo em s~
guncla discnss:\o com as emendas o!IerccJ· 
das, passe :í terceira c ~eja approY:Hir> 
com a rcclacção eJIJe se Ecgue, reservautlo-
sc o direito do oJTcrcccr cmeULlas: 

1 O Congresso h'gislativo ao Estado ele lllilw> 
[ Gemes r\ccrcta: 
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. •rno a proro"ar por mais Arl. L. o Fica o goYe>uo <lo Esta<lo auctori-
AutorJza 0 _go~c H'tzd concc<lido á compu- sado a prorog::r, 1 or mais oito mezes, o 0 \ 1~ wews Oesle 'rí(J Minas para entregar prazo COIICI~di<'O . a Cl lllf>:tllhia eslr; da de 

nuat ~r··, ' 0 ramal de Pitanguy. ferro Oeste <le l\lm.as para entreg.Jr ao Ira-
ao ra ego fego 0 ramal de Pttanguy. 

Art. 2. • l•'ica o gr,verno do Estado cgual. 
mente auctori:-ado a PJ'orog.:~r o prazo con-
cedido ao concc;sionario d:i estrada de 
ferro do Tmvo a Prados, t·~r.l o inicio 
dos tral>alltos <k cnt-struc~c;:io, ali\ que che-
gue á cidade do Turvo a es'rwla <le ferro 
Sapncally. 

Art. 3.· I ic:11n prnrrgaclo-; o~ prazos mar-
cados :í companhia via~·:io ferrca ~a{JUca
hy, para conclmão do suas ohras, e é o 
goYemo auctoris·1do a determinar como 
cntenclct· eonYemcnt<1 a PJHlca em qU(J taes 
prazo:; deverão s~r ,],J uovo conlarlos, pro-
ro,aeão esta que será coneeclida s•·m onus 
;í nH;sma co:npanhia, mas sem modillca-
ç~ln elos prazos em que Pila comc\':trá a 
t·nlrcgar a<J Esla_do as <~c.mpensa<;üc; a que 
a mmnna se ohngou ]>Cio contrario de 18 
de dezcm hro de ISO:l. 

Art. ·1. • Fica o governo auetnrisauo a mo-
clilicar o traçado lia estrada de ferro de 
que trata a lei n. 13:1, art. 4.·, de 20 de 
julho de l~D5, quanto ao [J<nt•l inicial 
dessa estrada, potknllo partir dia de La-
fayelt.e ou do ramal de Congonhas do 
Campo. 

Arl. 5." llcvogam-se ~1,; <lisposições em con-
trario. 

Sala das eommissltes, 2ií de agos'o de lHO?. 
--· E. Olloni.- lkrnarcles de !<'ai •.- Leo-
poldo Corn'a. 

Eut lcrm~ÍI'a tliscnss:io no din 2t>, 
~:uhrnetlido ;í voJ:u:<lo. foi approvaclo o 
1 emclliti<J it com n,Jssiio d•J redac<. :lo, l[lJe, 
:1 '27, aprc~>entou <'omo final a me~ma re-
liae<;:ln com qne foi o pru;ceto appro' a-
d'i c:nt t.r;rcciJa. 

DiSJ•<Jn~:lllo~ o intc~rslicio e ,L impr<'ss:in, a 
r. qw·t·intent.n do H. Hih,Jiro de Oi:V<Jira. 
entrou o H discns>ã<J imlll>)dial:t e foi 
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Autoriza o rrovemn a proro_gar por mais 
1 ito rnezcs o prazo c~ncccltdo a compa-
~llia E. F. Oeste ele ~ln~as para entregar 
ao trafcg<l o ramal de l'nanguy. 

Andamento o observações 

approvarlo o par~c()l: apre;;m~tallo,. sendo 
o projc~to remeltnlo ao s,_'ll.tclo so!J n. 
1:28 por ollicio n. 167 ele ~8 ele ngosto 
con1 todos os documentos CJIIO contiU!Ia. 

(>(~lo Sent~do f'oi l'Clnctl.itlo 1t san-
c\•ào sob n. 11 em 15 de setembro, co-
mo ~onsla do 'oflicio n. 32 dessa 
data. 

Sa nm·iouatlo 

Lei n. 230 <lo ~8 ele setcmllro de lf:lQ7 

Isenta de direitos cstac!nacs a mat~ria p~·i- B:t Couuniss:io tlc Hcpi'.tls!'ntat;õcs, 
ma impor.ta<~a. rpJC_ for neccss:ma ~\s lll· ltccJU(ll'inteutos c I•ctit;~>cs. 
dnstrias sum!:ncs .a~ cxtrangeuas c con-
t~m outras lilSJlOSIÇIICS, 

A}n•cscut:ult• em U ele agosto, foi a 
tmrn·umr-se, Lendo sido <lispensacla a S(J· 
gnnda l>~lllll'a no dia t:l, em vtrl1_11le de 
requerimeuto do sr. Boeno llrandao. 

Ent pi•intcira tliscnssão no clia ·J7, 
suhmcltido it vota~·;lo, foi _approva<lo e 
rcmellido à mesma commJSS<W, <JUC o 
apresentou par:t 2. · em 18. 

Ent !oiCI!'lllHlt~ tlist•ttssão por . ttt•ti~ 
::·os no •lia 20, rcwhcu a ~egmutc e· 
1\li)J!([:\ : 

Suhstitna-se o art. t.o pelo seguinte: 

Fica conce<licla aos intlnstria>'s eslah<~le~:.i
clns no Estado tle ~linas Güraes: cor~ l,t· 
IJrieas ele pre~o~ c congcn<:ros, l:~onçao. d;l 
impostos para o .tranH ~ p:tp>:].l\'1.'. n.J.tt~~ 
rias prtma.s uec~essanas as mesn_l.b f.ll:u 
<'" 0 [J'll"• Tn'\IJ1lfaetllt'a c aentHI:c.t"nan!U1· 

{L) ( c < ' <.::CJ'lll1 to dos s<Ju,.; pro<lneio,;, ~ll>~ CJIIC 1: :, 
a<Jnclks tnateriaes pru<luwlos no LsJ,ulo. 

Í ,, 1 1 ·es "O <lü :t"Dosto de L8G7 • -,:,a a c as scssCJ , , l Hanl l'•.Jnitlo. 
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Isenta _de direitos cstadttacs a mat_cri~ p_ri- Sulllndli<lo ;i Yolar;tw, foi 0 projPcto 
ma ll_npor:ta~la <Jl!C _ror ncccs::;:m :1 as lll· 'ar.! o, sondo rcjeilatla a cmciHI~\, appro-
dnslnas sumlarcs as cxtnmgcmts c con- ' · 
tem outras disposições. 

\'oll~lll -~- projr)r;to ;i mesma comrnissiio, 1 uo 
o ,\[Hcsculou para tercr;ira no dia ,,., I 

l ..... .,). 

Ent lcrt~cirn.discn..;são e111 ••- . •· •tt' I . -•J>• Sllu• Jnc H _o a . ''otac;ão, foi approv·Hio 
c rcnwllu_lo a commiss;lo tlc 1\cthcr:\o 
que no tiJa 31 o at,rcs•;nlou CL\m rcà·1 c·,~.- 0• 
lJnal. ' '" 

Di~pens~<los <> intcrslicio c a impressão, a 
lCIJUC_IIlllr;n_lo ~lo sr. Hanll'cnitlo, entrou 
em <h,cns;;.:o ImmcLiiata o foi sr>m dclnlc 
approva•la a rctlacr:.:lo aprescnt:Íth 801{,10 ? pro.1e~to rcmeltido ao :Scnarto '~om 0 . 
rc~pgcttvos <locnmeuto~. soh n.' l:J:l po~ 
ofllCio n. 171 Lie 31 de ag•Jsto. ' 

Pende dt~ <lccis:lo rlo Senatlo. 

Crêa uma r.adcira rural do sexo masculino llo ~r. I••n1~cio l\hu·ta 
n? vovoarJo :- S. José dos Coimbras, .. ~. 
d1stncto da cuiade de Arassuahy. 

Apresc~ttado em 12 tle arro<t f .. 
llll!Jl'llllll'·Se. SCIIl]O lliS]H'llS:ll]';\ :1°• OI ,\ 
I · · . ' ' ' • "C"lliH]:t CJtura no tlt:~ 1:3, a requerimento' "t ' Bueno Branda o. · lo sr. 

l'ciHlc do primeira discussão. 

Helcv:~. Ç colleetor tle 1\lanhur.~stí, Frederico nu Counnis .. :io tlc ltctn•esNtt· ~ 
An_ton_w Dolahella- do pagamento <la ltecJuerhnentos c Pcti :- ·'t;ocs, 
IJU,lnlia roubada do cofre estadual a seu çoes. 
cargo por .occasião d,\ revolnr;ão havitla 
na<[nella Ciliado. AJn•escmtnclo no 1]1'o, 13 -'<' " u , :!"OSlo foi a 

im[lfimir-sc, tendo segunda lcitm·a a 14 . 

Ent pri•ncirn dismt!!loão cJu ll> 
snlnncttulo :í votaçào, foi ap]lrovarlo ~ 
remcltitlo á mesma commiss;io, 11110 0 apresou lmt para segunda em 17. 
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Hcleva o colleelor de l\Ianhuassli, Frctlcrico Em. segunda. tliseu<ó!_são em 10, snll· 
Antonio llola!Jella - do pa~amento da mcttido ;í votal':lO foi approvado c rcmct-
qnantia roubada do cofre cstaLIHal a seu titio ft mesma commissào, que o ar•resen-
cargo pot· occasiào da rcvolur;i\o havida tou para 3." em 20, qn;tndo, a rcqucri-
naquclla ciliado. mento do sr. Camilto Soares, lilllo, foi 

darlo para ordem do dia immc!liato. 

J~Jn l.ül•ceit•n. di,_(_~u_ssão 110 clin.. 21, 
submctlido á votação. !oi approvado e 
remcttido á commissão de llc<lacção, que 
no dia 2-l offerercu como linal a mesma 
rellacção com que entrou o projccto nas 
discussües anteriores. 

Dispensados o interstício c a impressão, a 
requerimento 1h1 sr Severiano ele Hczen-
'le, entrou em discussão imme liata e foi 
approvada a retlacção apresentada, sendo 
o projccto remdti<lo ao Senado com os 
respectivos documentos, sch n. 11n, por 
o!ficio n. lG! de 25 de agosto. 

Foi J•entettitlo 1i. sancção pelo Se· 
u1Ltlo soll n. 107, em 13 de setembro, co_p. 
forme a communicaç.ão feita em ollicio n. 
30 elessa data. 

Sa,nccioJu~do 

Lei n. 228 de 27 de setembro de 1807. 

Autoriza o pre~idcnle elo Estado a concceler J)a, t•otntnissão ele ltt•In•csent:u•õcs, 
atti seis mczcs llc licença, com metade UcctuüJ'ilnento,.. c I,ctiçõel!l. ' 
dos vencimentos, ao am:muense da dirc 
ctoria do llygicne - Xcnophontc 1\e-
nault. A1n·e~cnt1ulo cr.·, H tle agosto, foi :1 

Imprimir·sc, tendo SCflUUda leitura no 
dia lG. 

Ent1n•imeira llil'lcnssào a 20, snh-
mcttHio à vota\~ào, foi approva<lo c rc· 
nwttillo :'1 mesma com missão, que o aprc· 
scnlou para ~cgunda em 23. 

Ent scgutuln, cliscnssão no tlilt !!5, 
snbmetlillo á vota\~ào, !oi approvatlo e re-
metlillo á mesma com missão, que o avre-
sentou para terceira em 2G. 

/ 
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\ t .· 0 presidente elo Estado a conccllcr En• terceira <li~•~nsNii.o no dia 28, 
' 

11 tr~n~~s rrrezeo ele Jr"cent•a com metade suhmeLLHio <l volaç:1o, 101 approvado e 
a u ser ''' ' ' · tt· I · · - I I · d vencimentos ao amauueuse da Dr- reme. H o a eornmrssaq <c. rec acr;ao, que 
~~toria de Ilygicne Xcuophontc 1\en:mlt no clr;l_ ~O olfcrcceu corno !mal a rne;rna 

re ' rcdacçao com que entrou o projccto nas 
discuss<Jes antcrio,·cs. 

Disr,ensados o interstício c a irnpress:1o, a 
rcquelimento do sr. Bani l'eniclo, entrou 
em cl:scussão immcdiata c foi approvada 
a redacçào apre~<)II!ada, sendo o projecto 
rerncltido ao Senado, com os respectivos 
documentos, soh n. 130, por ollicio n. 170 
dessa data. 

I•'oi l'CJnctti<lo á saucçii.o pelo Seuado 
so!J n. 112 em 15 de ~etem!Jro, como se vê 
elo olllcio n. 32 elessa data. 

Suuccionntlo 

Lei n. 22G ele 18 dr; scteml.ro de 18!)7. 

Crôa o Jogar de secretario dos campos pra· no NJ.'. Jtibeiro 
ticos, de <]Ue trata a lei n. 1<10, de 20 de tros. 
julho de lbQ:í, 

<lc Oliveira c on-

•'-l'l.'cscnttulo em 11 de agosto, foi a irn· 
pnrnir·sc, lendo segunda lc[tura no dia 16. 

I~n1 }H'inicÍI'It <li~>~cussào em '! ele SC· 
tcm!Jro, Slllmrcllido it votaç~o. foi appro· 
YhclO c rcmcl!Hir, it cornmissilo ele agri-
CHI!ura, 'lliO o apresr~ntou para segunda 
no dia a. 

Pende de segunda <liscussão. 

3.~3 Crêa uma escola rural para o sexo mas. no sr·. ltibcit-o <le Oliveir~t c on• 
culiuo no Jogar ncnomlnado Olaria, dis· tros. 
tricto do Lamim, município de Qncluz. 

A}lrescutu<lo em 13 de agosto, foi a im· 
prirnir-sc, tcnelo segunda leitura no dia 16. 

J>eutlc ele primeira discussão. 
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· ~ ..... 1 ,. . l> • seJtta•·-Õe~,. . COllCI'IICI' a todOS m ))a, COIIlllllSSaO < C J: C}ll. C.;., ' Autoriza o g?'erno 1a1., ,·10 1,·,'t·tdo '11 ne J.•cqucJ.•ilncntos c 11el•çnes. (illlCCJiJllal'IOS jlll J lCOS ~c. < •. 
Jvr lei ti verem rc,;idencia 1 h.ngatona.na 

I , rapit·tl nomeados depOIS do dccre- 11 ele ~gosto, como 
l~~~. 8'oJ, 'd .is lotes d~ _tcrren.~ urbano A~~~;~~t~:~\~~\~1~08 e~Jfojectos ns. '80 c 285, 
on um sn1mrhan?,, e maJs favores para a assim como á cn!mHia oçrm:ecida ao parc-
construcçao de casas. ccr u. 217, foi a rmprmm-sc. 

EnJ. tliscu,.sào lt }lref'cJ•cncia, C:IU 
I1: <lc ltiJOsto foi preferido o suh,;lttn-
tivo. que' tomo~1 0 n 321 e entro1~ em 
seguida em segunda di;;cussão por arltgos. 

Foram-lhe o!Ierecidas as scguinlls 

EMENDAS 

N. 1 

Ao art. 1. • : 

Supprimam.sc as palavras.« ~lem lle ou~ros 
ele qu~ dispuzer ». - llJIJCJro Junquerra. 

N. 2 
Accecscente-se ao art. 1 • · 
IV. o material neccssario d~ IJ~lC o gover-

no jJos"a dispôr em Helio llonzonte, para 
• < uc se refere •1 constmc~~:lo das casas a C( t 

~sta lei c que será pago ao Estado pe_os 
res'pecti'vos funccionarios em pres~açocs 
mcmacs clescontadas dos s~ns vencJ~nen
f.os, dentro do prazo de OJto annos. -
F. Brcssane. 

N. 3 

Suhstilua-se o art. 2. • pelo seguinte: 

Os lunccionarios eontempla<los nesta lc~ 
perderão o rhreito aos lotes de terr:e1_1o st 
n<lo estiverem na posse ou cx~rcrcw de 
seus cargos uo acto tia irrstaltaçao do go-
verno n:1 nova capital. 

~. '1 

Supprirna-sc o paragrapho unico. 

Sala das sessfJes, l·l de agosto de 18!)7.-
Carneiro de Hezende. 

/ 
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Autoriza o governo a conceder n todos o~ Fuccrr~!la ·t <lisc oc runceionarios pnhlicos do Estal!o, IJUC • · t " ' • · us,,to e pror~etlendo-sr~ .-t 
por lei th e rem resi!lcncia ohrigaloria Da " 0 ~çào, !oram appm\ a dos o projecto ~ 
nova Caylilal, non1cados depois do ··lccre~ ns crncntlas ns. c 3, sendo rejeitadas 

~ as 1lo ns. 2 e ,1. 
to n. 803, dois lotes de terreno urhallo 
ou nm suburbano, c mais favores p:lTa a 
eonstrucç:io de casas. 

Voll_on_IJOr isso o projccto :\ mesma com. 
nnss:_w, qnc no dia lG o apresentou para 
terceira rc<ligitlo conforme o vcnci<lo c' lt'l 
segm1da. 

Em lcrreira •liscuss:io Pll\ 18, recebeu mais 
a ~cgninle emenda : 

N. 5 

Artigo. Os favores constantes dos ns. 1 ,, 
3_ tio a_rt. 1. • serão extensivos aos func: 
cwnarws fcderacs <JUC forem ohri<rados a 
se mudar desta para a nova capit:~l. 

Sal:~ d~s sessücs, _18 de agosto <I c 189 7. _ 
HtbCJro Junquctra. - Juscelino BatlJosa. 
-:\unes Pinheiro. 

Enccr!ada a discussão, foram approva<los 0 
)lf<~J~<:to c a _cm.crH!a, que foram remetti-
llos .1 commtssan tlc Hctlacçao. 

Esta os apresentou no <lia J(J com o SC"niutc 
JJarcccr c rcdaq·ão linal : " 

A commissão _de 1\cdacção, a que foi Jll'C· 
:SC!JLC o projecto n. il2l, é de parecer IJile 
se]a adoptalla a seguinte redacç:'lo nnal: 

O ;:ongrcsso Legislativo de Minas (;eraes 
llecrcla : 

Art. 1. • Fica o governo do Esta1lo auctori-
7.?~1o. a_ coucc<l<:r dcs<lc j:í a lodos os func-
c~en.~nos puhltcos 1!0 Esta1IO, HOillcatlos 
1lcpOJs "do <lccreto 893 <~I) 11 de janeiro 
tle )&J.,, 911e por lct l!vcrcm rcsidcncia 
tJhngatona n:> nova capital c que o rú-
llUCrcrrm, os ~eguintes favores : 
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Auloriz.t o governo :1; wncc<ler a lodos os I. Dons lotes contip;nos de !crruw _ ur!Ja-
Jnnccionarios puh!it:as do !estado. que no Oll sulmrlmlo par:t cm~strucç:\0 de~ 
pOl' lei livlll'el!l resrdr~tlci;~. ohrigatoria na casa ou ehacam na 110Ya capttal. . 
nova Capital, nüme:J.rlo:-:. depois do <lecre 
to 11. Sú3. dois lot~ tle terreno urbano 
,,n um suhurll:tllo, t! maís f:l\'orcs para a 
constmcç:lo rl~ ca:;n .. 11. Jsen1·.ão <!e pagamcn lo !los i ITlpostos !11> 

prctlio, a~na, exgotto c llll: pelo cspa1;l> 
imprm·o:;avel de ,1 annos. 

111. Prazo tle tres annos, prorogavel a jni· 
zo elo governo, para construcç:lo tlc casa 
ou chacara. 

Art. 2.· Os favores comtanles <los ns. 1 
c !li <lo art. L" Eer:io extensiVO& ao;; 
fnnccionarios fe<leracs, qu:J tivcr'cm mu-
dança ollrigatoria desta para a noya ca-
pttal. 

Art. 3 .• Os fnnccionarios conlcmplai!O& 
nesta lei perllerào o tlireito aos favores 
nclla contidos si não estiverem na pos-
se ou exercício de seus ea· gos no acll:~> 
tia installação <lo governo na nova ca-
pital. 

l'aragrapho unieo. A concessão de ftVOI'9'· 
segundo esta lei, não abrange os !uncciO-
narios puhlicos, <JUC, en1 qualquer hypo: 
thesc, j;í tenham olltido os favores da lel' 
n. :l de 17 de dczcmhro <lc 18!)3 c <los re-
spectivos regulamentos. 

Art. '1. • Hcvogarn-se as disposições em 
contrario. 

Sala das commi,;sões, lU do ngosto de 1897-
- Nunes Pinheiro. - Hibeiro Jnnquei-
ra. - lgnacio Murta. 

l~lll tli!!!lCllSSão a !.!0 a, l'Ccl:\t~t;ão 
ap1•esent a ela, sullmctliila á votaçf:o,. 
foi approvatla, sendo o projccto rcmeltt-
<lo ao Senatlo sob n. llfJ, por o!licio lGO 
dcs3a data. 

Em l:l de setemhro, por offlcio n. W, roi! 
devolvido pelo ::ieuailo com cinco emen-
das. 

l'en<le de apresentação na Camara. 

/ 
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Determina rJUe os syi!Ili<:o' das lirruirl<u.~(,es J)o sr. C~nrneh·o clü Jtczmule .1 forçadas b das fallcncia:l percc!Jr~r;lo as outros, ' 
conuni~srics marcadas no edital rlo ex-
Lincto Tribunal do Commcrcío, úe 5 de 
setemllt'O de 1X55. Al>l'eseutn.tlo em lG de .1,rJ·to f · , · · . t I • ,., ' , o 1 .t Illl· 

r~~mlr-sc, eiH O SCf(llllda le tura 110 dia 

Ent I'H'gnncla cli •c·nssão 1, 01, •t' 
"OS Clll ,,. ui ll. I · ll.l t-"' · ,;), s Jlll<) •• :> a votaç:lo, foi ap-
p_mvar.lo e r~mellulo a com m i-s:lo 1,, I •. 
gJsl:,r:;vl, rpl•J o apresentou Jl'ol"t t~ 1: .. --~ ülll ~15, ' CC li,[ 

Em t.ercnit•n cliscnssi'io CJU "S , I 
ntelLido ;l 1 otaç.lo, foi <l'l[Jro1 'Ir-lo ' • 8~ J· 
111 •tl' I . · · · ' ' C IC· •~ '-' u. a <.Oillllll,sao ri•J 1\Prl:wcào r , 
no riJa ;iO apr<)Sel!lou com , linal ·.1 • 1~1•0 
ma redacç:lfl com rjuc I'•Ji 0 l•l'oJ' ·elo .1m~~~cillado. " 'Pie-

Pende de delil•craç:'ío do :-;r_marlo. 

i lll-
dia 
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Prolonga até !5 rle maio de 1898 o actual Do st·. João Pio c oult•os. 
anuo Jeclivo das Escolas Normacs, de-
terminando que os respectivos trab.dhos 
sejam intr.rrompirlos por ferias desde no- Atn•cscJttuclo em 17 rlo agos~o. foi a i~· 
vcmbro até fevereiro. prímir se, tendo segml'la lmtura no tha 

18. 

En1 prhneh•a cli,.;t'ussão ~~ I!}, su!J-
mctlldo <í votar,ão, foi n pprovarlo e remct-
tido ú commis,:lo do instrucção publica 
quo, tendo obtido urgencia, o a;! r, sentou 
para segunrl:t na mesma data. · 

En1 segnncl1~ di;<cussão lHH' at•ti!)OS 
no dia 21, submcltido <í votar;:1o, foi a.p· 
provado c remettid•J á me,;ma commissão, 
que o apresentou para terceira no dia 24, 
com o seguinte parecer c emenda: 

A com missão de instrucçiio publica é de pa-
recer IJIIO o projecto n. 327 snja submctti-
do it terceira discussão c approv:trlo com a 
mesma rcrlacção, accrcscenlando-se depois 
do paragra]lhO o vocabulo - unico. 

Sala Jas sessões, 2-! rio a::(osto de tsn.- F. 
Bressanc.- Padre João Pio. 

En1 tct•ccira 4liseussão em 26, su!J-
mdtido :\ Yotaçã'), foi approvarlo com a 
reS[H'ctiva erllcnda. senrlo remcttirlo <í com-
mis&ão do redacç:1o, que no dia 27 o apre-
sentou com a rcdaq;ào flua!. 

Dispensarlos o interstício e a imprcssã.o, a 
mquerirnento do sr. L\ i beiro de Oliveira 
entrou em uiscus~ão immerliatamcnte e rol 
approvarla a rerlacr~ão o!Terccirla sendo o 
projecto remctlirlo. ao senado na mesma 
flal:t sob u. 127 e por o!licio n. lGG. 

Foi t•enwtliclo á sanc4,;ão pelo senado 
soh u. 110, em U de setembro, comn foi 
communicarlo em olllcio u. :ll rlc>sa data. 

S:uiCcionn.clo 

Lei n. '225 de 17 rle setembro <lc 1807 
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328 Crea duas cadeiras mixtas no,; povoados no sr .. João Pio. 
«Unilorn!Jo,c dlipas1>, no díslricto de S. 
Gon•;alo da Ponte. 

Aprcscntaclo em li de ago~lo, foi a im· 
prímir-se, lendo wgnn<la leitura no dia 
18. 

l'cll!le de primeira discussão. 

320 Crca uma, carle_im mixt:t no Jogar !lcnomi- no sr. Alhcrto Furtatlo " outros 
nado «Conceiçlío.>, districto da cidade do · · 
Hio Preto. 

Ain:e':cutntlo em 18 tle agosto, foi a illl· 
pnmir-se, tentlo s<~gnmla lei tnra no dia 
10. 

Pende de primeira tliscussão. 

320 Autoriza a innova~~ão tlo contracto !lnnado na coutmissão tlc obras }ntblicn,.,. 
com a companltia E. F. O. l\linas em 
2-1 de ~thril de 1&0J, fazentlo extensiva a 
garantia ti~ juros constantedesse contra- At•••cscntatlo em 20 de ago;;to, foi a im· 
~lo ao ca_Pital empregado pela referida primír-se, tentlo segunda leitura no (!i:t 
compan_Iua no trecho da linha ferrea 21. 
c9nstnudo entre a estação tio s. Fran-
CISCo c a hurra do l'araopeba. 

En•I•rhncit•n tlistlus~ão n, 2a, foi rll:l 
encerrada, licando a votação adiada por 
falta de numero. 

Suhmeltitlo ;\ vota~~:io em 21, foi approvado 
c remeltitlo á mcwla commissào, •rue o 
apresentou para scgnntla em ~5. 

En1 sc:,:-nutln tliscnssão }101' 1n•t.in·os 
no dia ~6, snhmeltido ;\ vot:u;üo, foi ~lp
provatlo c rcmeltitlo ú mesma ec.mmissào, 
trnc o apresentou Jrl!'a terceira em '::-7. 

Em tct'<·cira tliscnssão u ao, suh-
mcltitlo 1i votação, foi approvatlo c rcmet-
tido á commiss;io de rctlaeção, que o apre· 
sentou com retlacçã•) final em <>1. 
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1807 :l32 

Sancciontulo 

Lei n. 220, de 28 tle selcm!Jro de 1807 

· · ,, · 1 d ))o "'1' Uct'JUl.l'tlcs tlc l'ttria c ou-Transfere para ;1. O la na, h_:urro ~a cu a_ e t. · · · 
de Campo Ilello, a cadmra de mstrucçao :tos. 
primaria de-Y:~lladares-tlo mesmo ~nu-
nici]liO, convertida para o sexo ma~cu- • t 1 0111 <)o tle 'I"Osto foi a im-. ..í.._},1'CSCJl n.t o .... (o .. ' . 
Imo. primir-sc, tendo seguuJa lmtura no dm 

~1. 

Pende de prirncim tliscnssi'io. 

l
Crca na capital tlo Eslarlo uma companhia Do s1•. I<'ra.ncisco Hrcssane. 

de Bombeiros dcslin:vla à extincção de 
inecndios c a prestar soccorros em casos 
de outros sinistros. "\.ln•cscnttulo em 2:1 de agosto, foi a im-

primir-se, tcntlo scgund<t leitura n ~ dia 
i 21. 

Ent pt•imelt•a discussão Clll ao, snh-
mcllido á yotaçào, !oi approvatlo c remei-
tido á commissão de forp publica. 

Pende de parec.er para segunda tliscnssão. 

./ 
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333 Crea uma carleir:t de instrueção primaria Do sr. Gon:r.a"a tllt Sih•a. c ouh.•os. 
do ~exo masculino nu Jogar denominado .. 
l'apa:,:aio, do município de Carangola, c 
~utra _no 1\'f:(a~· dcnorni.nado 1\iheinlo de A.Jn.·cscntlulo em 23 de ago~!o, foi a im· 
S. Joao, dislrwlo i.la ctdade de 2\lar de prinur-se, tendo SC"UitJa ]Pittlr'l 110 ct 1·•1 Iiespanha. 2'1. " ~ ' ' 

Pende de primeira discussão. 

33! At~torlza a acccit_ação da do~H.~ão rlo predio no sr. J»into de :;u011 .... , em tf.ue func_cwna a academia de com- • e outt·os. 
n:erci? do .Jmz de Fóra, supprirne a Es-
~~~r~~~~~~~ ~essa ?!cLtilt ?'eando um AI•rcscntntlo em ~G de af:(osto, foi a im· 

.• ymna,Io ü mmro. Pl'llllll'-se, teudo SC"Illlrla lcitun n d'a 
~8. " ' o J, 

Ilnt J~l'h~tcira tliscn,.,são r:n 30 sub· 
I~Ielltdo a votação, foi ;q•provado e t:emet-
ttdo á commissiio de instruq~iio publica, 
que o apresentou para segunda em 31. 

Ent SC!Junda tliscnssão JHH' nrtiooos 
em 2 de Sl~tembro, foi encerrada a" do 
art. 1. ', CUJ:t votação foi adiada por falta 

de numero, C1 em relaçiio ao art. 2. •, re-
cebeu a sq.(nmte emenda: 

N. 

8 J,u Fica snpprimida cgnalrnente a escola 
normal r.lc Uher!tha, e ereailo um Exter-
nato do (,ymnasw nesta cidade, 

8 2: o A s~Ipprc?são da escola si'> se e!Icclua-
ra ilepms de mslal lar lo o gymnasio 

s 3. • S;io extensivas aos profi'Sson's da es-
C~lla normal de Uhr;raha as garantias con-
stgnailas IJO art. ri,' do jli'Oji;ClO. 

Sala ila~ sc.~s!'íes. 2 de setembro de LS'J7. 
- Desiderio dn ~lello. 

Eneerrarla a iliscnssão,ficon a votaçiio a11iarla 
por falta de numero. 

1897 
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\utoriz:t a ncceitação da rloação do prcdio En1 tli!oj<ms~•ão o art. :l. ', fc!i aprnscn!ailCl 
' em que fnncciona a nccaclemia li c com- pelo sr .. Jo:i.o I' in um reiJHPl'llllento ::clJan-

rnercio do .Juiz de Fór:', supprirnc a ER- tlo por 21 horas a discu>s[IO rio prO]tXlo. 
r~ola l'iorma! desta cid:ule, creando nm 
Externato do Gymnasio ~lineiro. 

Por falta de numero foi a1liarla a votaç~•o 
desse requerimento, licanrlo por isso atlta-
da a do projl'cto. 

Procerlcnrlo-sc :i votaç.~o uo <lia 3, foi ap-
provailn o requerimento, continnanrlo por 
isso arliada a discussão do projeclo. 

No 1l1a ll continuando a discus,ão do art. 3.•, 
foi ell:t encerraria c, procedendo se á y~
lação, foi approvado o art. t.:, scnrlo r?J.CI· 
t:1do o arl. 2.· ; pelo que hcaram pte]U· 
dicados a emenúa e os arts. 3.· c 4.'. 

O arl. 5.• foi em seguida rejeitado . 

Em 11iscu;;sfio os arts. r,,· e 7. •, !oram elles 
approvados. 

Yol!ou o projeclo it commiss~o de inslrncçfio 
puhlica. 

Pende de parecer c retlacção para terceira 
discussfio. 

335 Crth uma cadeira do instrucção prinnria Do sr. ~inteão Slylita c ont.ros. 

336 

para o sexo masculino no Pinhalzinllo, 
districlo do Capivary, mnnicipio de S, 
José do Paraiso. ,\.J•rcscntatlo em 27 rle a~o,to, foi a im-

primir-se, tendo segunda leitura no dia 28. 

Pende tle primeira tliscnss:ío. 

Declara nullos o 8 7. 0 do art. 1. 0 e o D:t_ <lOlnlníssão tlc c:tllll\r:ts llllllli-
anncxo ao mesmo paragrapho, soh a tle-I CI(lltcs. 
nomina(~ão -Varias taxas, da lei n. 2 !, 
de outullro tlo J~!JG, Jli'O!lllllgacla pela ca- Atn'c"t'nt:ulo Plll 27 clc :1gosto, foi a ím· 
mara municipal d1; Onro Prelo. primir-se, lentlo segnnrla leitura no dia 

;!8. 

En1 1•1·itncirn •li,.,cussão em 31, sull-
l metlirlo ft vot:wflo, foi approvailo c rem et-

liilo á mr~sma commi~s:ío. 

\Pende tlc Jlarcccr para segnnda discussão. 
I 

./ 
I 
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Crêa_ um~ cadeira noclurna i~e inslrl)r~;lo no sr. 1\lbcrto I•'nt•t;ttln e 0 t . 
pnmana para o sexo masculmo na cttlade 

11 
:r 

0
• 

do lHo Preto. 
At•t'C!~ct~l:ulo em G de setemhro, foi a 

t
1
1!lp

9
rnmr-sc c teve segunda !citur~1 no 

'ra . 

Pende de primeira discussão. 

S38 Autoriza a cessão, :'i associado de s.1 J:t n p· lsahel de Hungria, 'runda~ia -em ~~~ro 0 1'1'• •nto de :Jionra c outl•os, 
!'reto, do proprio f!Slallual em IJUC ~c 
i){Ng Jctua~!ncn.te :n~b~llatl'!l ? !i.· lia ta- A1•••es(mtaclo em u de setcmllro, foi a 
ness a,.J,!u_ga•J.t_ I olicml, .:lhm de tJtre Hnprimir-sc tendo se~unt!a lct'ttrra IlO 
1 

e c1 1 JCto seJa csla!Jelccido um asylo dh 10 ' " 
l e o_rphãos mantido JlCla rcfcrit!a llS•!•- ' ' 
craçao. • l 

~ Pende de primeira discussão. 
I 

PROJECTOS INICIADOS 

CAMAHA DOS DEPUTADOS 

QUE TIVERAM AtWAMENTO EM 1897 

/ 
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Declara que o direclor da escola uoruJal Do sr. João l'"io. 
de Ouro Prelo perccl1cr<i a gratificação 
de 1:200.$000 annualmente. Em tcrceh'l" cliscussão en1 I ele ju• 

lho ele 1SU7, foi clla ence·rada, sendo 
adrada a votação por falta de numero. 

No dia 2, suhmetlido á vot1çào, foi rejei-
tado. 

Archivou-se. 

Hevoga os arts. 2.o c 3.' da resolução n. Do sr. ScveJ.•iano tle ltczmulc. 
3 de 19 de maio de 18\J2, que alterou o 
regimento interno da Camara dos dcpn· latlo. AI•••esentaclo para segunda discussão em 

:!.7 de junho de J8~l7, foi a imprimir-se. 

E1n scnuncllt, discussão no dia 1.0 

de !nlbo, foi ella encerrada, sendo adia-
da a votação por falta de numero. 

Submcttido ;í votação a 2 desse mcz, foi 
rejeitado, fazendo declaração de voto o 
sr. Severiauo de Hczende. 

Archivou-se 

100 nevoga o art. 27 da lei n. 18 de 28 de Do sJ.•. Getulio de CaJ.•vulbo 
novembro de 18!ll, que maiHia licar em · 
disponibilidade o juiz que não acceilar . 
a rcmor;.ão !!O! accesso, e eleva a 15 o Continn1ttulo 1t scgun<ln. discussão 
numer~ de Jlll~cs a que se refere o art. do projccto em t de julho de 1807, dis-
2G da citada lei n. ltl. culmdn o art 1.', o sr. João Pio man· 

dou ámes~ o se((uinte sull~lilu ti v o, que 
o sr. prestdente manduu a imprimir-se : 

Ao projecto n. 160. 

Substitua-se pelo seguinte : 

s. c. - 28 

/ 
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nevo"a o art. 27 da lei n. 18 do 2il de O Con;;rcsso Legislativo do Eslalio de ~li
no~emhro de 1801, que manda llcar em nas f;craes decreta : 
dhponihilidalie o juiz que náo acccilar 
a remoç,lo por acccsso, c eleva a 15 o . r 
numero rio juizes a r[ue se refere o art. Art. 1.' 'agai!llo uma _comarca tlc qual-
2G da cilada lei n. 18. quer entrauc~a que SeJa, o presi1lentc do 

Estado pudera nonH~ar os hachareis habi-
litados em concurso, 1lcpois que o acces-
so for rccu~ado por tres juizes de direito 
constantes da lista organisa1la de confor-
midade com o art. 2G da lei n. 18. 

~ 1. o os lmchareis nomeados sü lerão tli· 
reito ao accesso para uma comarca su-
perior rlcpois que completarem o tempo 
neccssario e cn lrarcm na lista or"anisa-
da de accortlo com o art. 21), " 

B ~. • Qnalljucr juiz de direito podcrú pc• 
rlir remor;ão para a comarca va"a c re-
cusada pelos juizes da li~la rios ~lez seu-
do preferidos os hachareis ltahililad'os em 
concurso. 

'ia la das scssile~, 1. • de julho tle 18~7. -
Padre Joào Pio. 

O sr. Scvcr~ano 1lc _ Hcz•:ndc rcqnercn rlis-
pensa de nnprcssao ahm rlc ser rliscuti-
rla immeili_a~amcnle a prefercn~.;ia e, ten-
do sido re]eitarlo seu requerimento n-
cou prcvale.cemlo a. decisão lia mesa e 
por Jsso allialla a dJ~cuss11o. 

Entt•anclo e1n cliscussão a })J•et'cl-
J•encilt, ,en~ 3 de julho, foi. apresenta• lo 
pelo sr. SabuJo Barroso Junwr e appro-
vado um requerimento pedindo adia-
mento tLl discussão por 48 horas afim ele 
serem o ]lrojcclo c snhslilulivÓ rcmctli-
dos ;i commis~ão de jnsti1.~a civil e cri· 
minai. 

Em 5 de julho foi apresentado por essa 
eommissilo o Sl'guinte parecer, rtuc foi a 
imprimir-se : 

PIUlFERENCIA EN'I'Im O l'ROJECTO N. lGO 
DE 18\JG E O SUBSTITUTI\"0 

Envolve assumpto de summa impntancia 
e extrema delicallcza a maleria da « pre-
fcrencia » suhmeltida ao estudo tla com-
missão de justiça civil c criminal. 

180G lüO 
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, rr 27 da lei n. 18 de 28 de Tanto no projcclo n. lGO, como. H? suhsli-
Hevo~a ~ ~rt(Jc iR~! que manda flcar em tutivo a cite apresentado, e prmcJ~alm9n-1rn CJII.~I·~idade -o JUiZ que não acccilar te naqucllc, traia-se de medtda legiS_latlva 1 Is_pom_1!0 ~or •tccesso c eleva a .tG o que altera vrofnudamente a orgamzação 

't !C!TlOÇa t' ' ' t'.t ~ · d" . . ·1 '·' t d ;mmero de jni.zcs a \lue se refere ·v.;ar.. JU ICiana uo t<.S a o. 
2G da citada lc1 n. 18. 

As leis organicas da funcção judicial, dis· 
se-o Jourdam, pr~mlem-se e_slreilamen~e 
ás instituições polltJcas e a muguem é !J-
eito pretender IIIOrlillcal·as sem a respei· 
tosa atteuçào tlevilla aos principias gera-

. dores da ordem constitucional. 

E' sem tlLlVilla alguma da incumbencia do 
Jegislailor ordinario a organização ulterior 
e (Jetal!Jada das fuucções do poder poliU-
co instituido ; essa incumbencia, porem, 
clle !Jade realizai a continuando sob a 
mesma inspiração a obra levantada pelo 
legislador constituinte. 

E' preciso qne tndos os apparelllos polili-
cos, em sua organização e em s~u. des~n
volvimento, se aHeiçoem ao cspmlo m-
stilucional do Estado. 

Sempre infecundas, são por vezes desastro-
sas as reformas polilicas que a esse es-
pirito não se ligam pela justeza das con-
scquencias. 

Tratan1lO·Se, porém, 1le reformas ou IIIOili-
llca~ões qnu arrcclcm as bases organicas 
da funcç<\o jurlicial, maior deve ser o es-
crupnlo do legislador em não se desviar 
das linhas geraes da Constitniçlí.o do Es-
tado-<< destinaria a fazer allectiva a con-
sciencia tla sociedade em totlas as mam-
festaçües do rlircito escriplo -»; é a fnn-
cção judicial de tal imporlailcia qne ne-
nhum exercício do podet· político ha, cuja 
necessidade seja mais evidente. 

<< Com hons juizes, já dizia l'lalào, ainda se 
po1lern supporlar as mils leis. » 

Como são importantes as leis 1Ia organiza-
ção judiciaria, accresccnta notavel juris-
conPnlto, uma vez que cllas conlrihuem 
para fazer os hons ou maus magistrados! 

/ 
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nevoga o art. 27 da lei n. 18 de 28 de Instruido pela cxperiencia t]f] nos•a vid'l 
n~lvem)Jr_o. de 1891! 9ue manda Jlcar .em politi~a .e inspirado nas doutrit;as do~ 
dtspomtnlldatle o JUIZ rJue não accet!ar conslttmnt<Js norte·amcricanos 0 Jenisla· 
a remoção po,r accesso. c eleva a 15 o dor con~lilninle mineiro, lon";l de cortsi· 
numero. de Jlll7:CS a que se refere o art. derat· a ru·tcção jurlicial como" um dos f'\· 
2G da~c!lada let n. 18. mos da atlmini~trar.~ão publica, sublir1Ü. 

natlo ao exccnttvo governamental consi-
derou. antes .tomo um dos orgãos' da 80• 
~crama, asst.gnal~IIHlo-lhc plena c inteira 
llltkpentlcncta. f.onst. do E,tarJo, art. 6.o 

Como con.tliçf>es complementares da ind~
pe.n~encta da !uncção judicial. a Consti· 
tutç~to gar;~utin .aos juizes da Helaç<1o e de 
tltretto a vtlalJctcrlatle e a inamovibililla· 
de - Const. cil. art. G,l c G7 ll' IX. ' 

E hr~m. inspirado anrlou o legislador con· 
~Ltlumlt.\ yorquc sem a vitaliciedade e a 
marnovthtltdade a garantia da independeu· 
cia é puramente illusoria. 

A' rrgra g~:r~l tl:t inamovibilidatl<J, que ga-
I:ante O JUIZ sontr~t .totla d~SIOCaÇãO lU· 
comnw_tla, a Constttmç;1o abrm uma unica 
excepçao- a do n. 3.' do§ !J.o do art. G7. 

E· esse o caso unico em que pode o juiz 
contra a vontade ser deslocado de sua co-
marca. 

Baldado é o. ~slorço daquelles que, conside· 
rantlo obrtgalrma a acccil<1t:ão da remoção 
por accrJs, u, pretendem ver na llisposiç'ío 
do n. 2. 0 do 8 U.· do art. C7 mais u~n 
caso em que [IOtlc o juiz ser deslocado 
contra a vontade. 

Concedido, mesmo, que seja ohri"atorio o 
aceesso, a. sancçl'io de~sa obrigatoriedade 
!tl'io potle Importar na disponilnlidade do 
)U17., 

Não l1a ~uhlileza mctapllysica ou jogo de 
dtalecttea tJUtJ ampare uma tal intcr[HC· 
tação. 

Ou a tlisponihilida<le importa em perrla do 
c~rr:o ou tmpnrta em suspcn:;ão do cxer· 
~I CIO da' fnncç11cs desse cargo. 

IS()f) 
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!lcvn"a o art. 27 1la lei n. 18 de 28 de No primeiro caso, e insusteutavel a inter· 
nü,~emhro de 1801,.quc mantla ficar em prela\'ào pon{uc, nos lermos cxprcsws do 
rtisponihilitlade o juiz que não acceitar ~rt.Gl, ~o ror scn~ença ou nos cas?s de 
a remodo por accesso, e eleva a 15 o mcapacu_latlc phystca ou mora_!, a'·c~ J~ua-
nmnero' tlc juizes a que se relere~ art. dos mcdtanle processo, pertlerao os JUtzcs 
2G da cilada lei 2. 18. os seus cargos. 

No scguntlo raso, aitHI:t é insustentavel a 
interprctaç1io, porque não llit na Constitui· 
ç~o disposição alguma conrcriutlo ao go· 
veruo a allrilmição de suspender as fun· 
cç,ões do juiz. 

Finalmente, e no segundo ca.o, ainda c in· 
sustentavel a interpretação. porque ella 
importa na creação tle uma entiúatle de 
que a Constituição n1io cogitou, nem po· 
t1ia cogitar. 

Juiz em tlisponi!Jilitl:ule ou avulso em Mi· 
nas é crcaçào arhilraria c contraria <í. 
Constituição e ás leis. 

Vê se assim como é iuacceilavel o projecto 
n. lGO, mesmo considerado obrigatorio o 
accesso. 

Punindo o juiz que não acceila a remoção, 
com a tlesliluição ou suspensão de suas 
luncçües na comarca, esse projecto con-
travcm á lcttra expressa dos arls .. G<! e 
67, ~ tJ.o da Constiluiçfw e reduz a u~rle
pcntleucia dos poderes a uma !allacwsa 
declaraçn.o sem garantia seria. 

Não fosse, porem, inconslitueional, e seria 
ain!la inaccoilavcl o vrojeeto n. 160. 

A inliepcndencia dos di versos orgãos das 
luncr;õcs do poder publico é, na !lemocra· 
cia representativa, com justa razão consi-
derada COlHO a suvrem:t garantia lia li-
hcnl,tde civil e politica. 

Para que a justiça que adrninistt·a seja 
c!Iectiva, isto é, para que a distribua de 
um motlo e~ual, imparcial o universal, 
diz o eminente constitucionisla llarlos, ê 
preciso qnc ~lia seja independente. A in-
depcndencia ha !lc animal-a como a !un· 
c1:ão corporal a:lirna o orgão a ella su-
bordinado. 

/ 
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Hcvo:la o arl 27 da lei n. 18 1lc. 28 de !\la~. que crcd_ilo, _Pergunta o citado puhli· 
11m·cmhro de 1891. que mall!la ltcnr em CJsta, pode Jnsp1rar um systema que di· 
disponihilitlade o juiz que não ::tcceHar vide 0:3 chamados poderes do E~tatlo atim 
a rcmoç:lo .I'~ r accesso, c eleva :a 15 o de !Jl!C ~ua s.era.ra.~;ilu garanta a tivrc aeçilo 
llnmero de Jmzcs a •Jne se relere v mt. dos dmJtlos mdJvulnaes c ~ociaes e depois 
2G 1la citada lei n. !8. de haver. fci,to a cli.visão dos poderes se 

apresen~., confnndtndo os na pratica e 
consentnH.Jo de facto que o representante 
do exccu!tvo arrebate de suas ma"istra-
turas os fnnccionarios jndiciaes? " 

A inamm ibilidade ~~ considerada como uma 
das ,I.nais I~r~eiosas ga~antias da irHlepen· 
dencm do )UJ;t,; conslttuindo um do"ma 
de democracia uortc·amcricana, c lia é ~JUC 
faz a m~gc~ladc c a grandeza da magis-
tratura wgleza. 

Falando dclla, dizem llamillon, Madison c 
.lay: « Na~la p1l'le contribuir tanto para 
a!ll~m.ar a mdcpçdcndencia do poder jn· 
dJcJano como a uwmovihilidade dos jni· 
zes; essa instilniçilo deve ser considerada 
co~o um elemento indrspensavel da or-
g~mzaçilo do po1ler judiciario c como a 
cJ~ladclla da justiça c da segurança pu-
blica. , 

Contr~rian1l~ um :Io~ma ela democracia, o 
proJe~to ame!~ e macceilavel ponjue faz 
~O JUIZ nã9 _la lllll illSll'!tllll'nl!lltt- 1'1'[/11 i, 
con!o qu~l!hcava um notavel puhlicista 
do unpcno, mas o e1lilot· responsavcl do 
ano~ym~to, das posiçl•es e dos intcresse5 
partJdanos por vezes inconfcssaveis. 

Sem os inconvenientes c as conscquencias 
pemiciosas do pn•jeclo, o substitutivo a 
clle aprcscnla1lo altera em mais de um 
P?ll\O o mcchanismo da organiza~~:lo judi· 
cmna, alterando quid medidas tle cara· 
etcr constitucional. · 

Entr~tanl,o o governo insl:l por providencia 
legJslattva quc remova as !lilllculdades que 
tem encontrado para preencher comarcas 
acephalas ll~ranle longo perio1lo de tempo 
c a comm1ss~o reconhece qur. cumprc 
decretar nesse sentido medida prollcua c 
adequada. 

E nessa~ con.diçiH~~ o mais cllicaz c adequa· 
d? dos alvtlrcs e o que se contém na me· 
dula suggerida no rclalorio da secretaria 
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do Interior, :\ qual se deve accresccnlar a 
cl:t redncçflo tio lll':tZO que tem o jui:t. p"m 
acccilar ou urw a remoção. 

ncvoga o art. 27 da lei n. tS <le 28 de 
novembro de lS!ll, que m:md:t lkar em 
disponi!Jilida!lc o juiz que nãa acceitar 
a remoç,lo por accesso, e c!ev:t a. 15 o 
numero tlc juizes a que se rCtf!l't! ~: art. . 
f.!G da citada lei n. 1~. ·· Como, entretanto, versa a prcferenCJa sohrc 

o projecto c o su!Jstilutivo, é a CO'Y,lllis-
são de parecer que adoplallo CJualqucr 
clellcs trw sómentc para hase de discus-
r.ilo, seja substiluido pelas medidas acima 
indicadas, rcscrvando·se para consignar 
essas mc!lillas em emendas que apresen-
tará no correr da discussi\o. 

. Sala elas commissües, 5 de julro de 1897. 
-S. Barroso .Junior.- <;onzaga li~ Silva. 

Conlinnaullo em 8 1le julho a discus~ão da 
preferencia, foi clla encerrada, sendo pre-
ferido para base 1le tliscussiio o projcct() 
primilivo,quc entrou immelliatamcnte em 
segunda discussão, por artigos. 

EJn.cli!'cussão o art. 1.' com a cmen!l:l 
n.l, ao mesmo offerecida em 10 de agosl() 
de L89G, foi a mesma adiada por 12 horas. 
a requerimento do sr, Sahiuo Barroso Ju-
nior. 

Continuando clla no dia 9, foram oiTercchlas. 
ao projecto mais as seguintes emendas: 

N. 2 

Substitua-se o art. 1. • pelo seguinte: 

Art. 1.·- O juiz de direito que recusar o 
acccsso,alem de não poder ser promovido 
cmquanto niío o !orem lodos os de co-
marcas de cntrancia a que pertencer a sua. 
penler:i 5 anno5 na antiguidade absoluta. 

Sala das sessões, 9 1le julho tle 1897.- S. 
llarroso Junior. 

N. a 
Sub emenda: 

Em vez de 5 annos - diua-se - dez anuos. 

Sala das sessões, 9 de julho tb 1807.- C. 
l'rates. 

/ 
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161) Hevoga o art. 27 1la lei n. 18 de 28 de N. 1 
novembro de 18~ll, que manda !lcar em 
ilisponihilidade o juiz que não aceeitar 
a rcmnc.~:io por accesso, e eleva a 15 o. Ernen1la ad1liliva: 
D\Jmcr~ de jui~es a qne se r~re o art. 
2iJ da citada lei n. 18. Accrcscentc·sc: 

Art ... 7 O juiz de direito que aceitar n 1. 
rneaçao Jl.ara qualquer cargo publico, ou 
que, no IIm 1~0 prazo da lic•)nça que hou-
ver o!J~Jdo1 .nao entrar em cxercicio sem 
causa JUSlrllcall~. n;lo fará mais parte do 
cruadr~l da mag1stratura, para o qual só 
podera entrar por meio de coneurso. -
(S. IL) 

Sala elas sessões, D de julho de 18D7.- c. 
l'rates. 

O sr. Gc.tulio de Carvalho. apresentou um 
)'CCflWmnenlo acl1ando a dJseu%;1o do pro-
.Jeeto por 21 IJOras e o sr. D0sidcrio tle 
.llel,lo o tmendou de mo1lo qne fosse 0 
ProJeclo dado ('ara or.Icm do dia imme-
lliato. 

Ap(1rovad51S e . .;scs requerimentos, tlcon a 
d1seussao adtada para a ses,;ão immediata. 

Continuando a.disr,ussão em 10 de julho 
recc!Jcu mais a S('gn in te emenda: ' 

N, 5 

Snh-emenda: 

Accrc~scenlc se no começo da emenda n. 4 
-:<a contar-se da data desta lei». 

Sala 1las sessões, 10 de julho de 1897.- João 
Pio. 

Enel'rraila a discussão, for.Hn approvada> as 
nBJIJIIúas ns. 2, 3, •1 e 5, lican<lo prejudi-
cados o art. 1. • c a emenda n. 8. 

Fizeram ileelaral~:"lo de voto os srs. João 
Pio c Carnillo · Soares Filho. 

l
l~nt clil!lcnNNi'io o n.rt. 2 · posto a votos 

foi cllc n•jcilado. ' ' 

o 
l'l 
l'l 
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foi offerccida 
íGO 

·t ')7 th lei n 18 de 28 1lc Eut cliscnssão o :u•t, ::::, 1\m o«a o ar · ~ ' · . I , · t, emenda· novembro do 18Dl, que rnantl~ hcar .em a seguiu e '· 

s. c.- 2!l 

di~poniiJilid<vle o juiz IJUC nao accerlar 
a rcmoç.:"lo por aecosso, e eleva a 15 o N. G 
numero de jlliZC!S a que se refere o.art. 
2G da cilada lei n. 18. 

Emenda ao art. 3.' do projecto n. lGO. 

O art. 3.' Supprima-se, 

Sala das sessões, 10 de julho de 18D7.- Ge-
tulio de Carvalho. 

Encerrada a discussão, !oi approvada a 
emenda, lican1lo prejudicado o artigo. 

Ent tliwcnssão o art. •l.', foi apresenta-
da ainda a seguinte emenda: 

N. 7 

Ao art. 4.' 

Fica reduzido a oito dias o prazo dentro do 
qual deve o jui:t. declnrar si acceita ou 
não a remoção. 

Sala das sessões, 10 de julho de 18Cl7.- Sa-
hino llal'foso. 

Encerrada a discussão, !oram approvados o 
artigo c a emenda. 

Fez declara~~ão de voto o sr. Gonzaga da 
Silva, quanto ti emenda n. •!. 

Approvado assim o projeclo, foi elle remet-
tido it commissão de legislação, que no 
dia 15 o apresentou para terceil•a discus-
são com o seguinte parecer c redacção: 

A eommissão de constituição e legislação, a 
que !01 presente o projecto n. 160, é de 
parecer que o mesmo sPja suhrnetti1lo i\ 
terceira discuss:'\o e approvailo com a se-
guinte rcdacção, con!orme o vencido em 
scgnrHla: 
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HcYo~a o art. 27 ela lei 11. 18 de 28 de o Cnni-(re>;>o do 
novemcro de lt>~ll, rjue manda licar cru ereta: Estado de ~linas f:cracs de-
disponihilirlail~ o juiz rJIIO niio acccitar 
a ren1o<;ão pqr accesso, c elcYa a 15 o 
nnuHn·o de juizes a quo se refere o art. Art. 1.' O juiz tlc direito qnc reeusar·o ae-
~n da cilada lei n. 18. cesso, alem de não poder sr)r pro\ irlo em. 

quanto não o forem lo<los os d•J COIIH\l'ca,; 
do entrancia a que ]Jerlenccr a sua, per-
rkrit_dez annos na anlil-(nidacle absoluta. 

Art. 2.· Fica rctluzitlo a oito dias o prazo 
dentro drJ qual deve o inir- rcmovirlo tle· 
clarar si acccil:\ ou não o acccsso. 

Art. 3.· O juiz rle llil'l~ilo cjuc, a contar.sc 
da rlala dc;;ta lei, acceitar nomcaçC~t)S para 
qualquer eari-(o puiltico, ou que, no lim 
do prazo da lrcença que houver ohlh!o, 
não entrar 1!m cxcrcicio sem cansa justi-
ficada, niio Ltl'<\ mais 11arl1J rlo quadro da 
ma~istralnra, para o IJUal f(, poderá eu-
lrar prJr meio de concurso. 

Art. '~.· llcvogam-se as disposic;õcs em con· 
trano. 

Sala das cornrni:;sões, 15 tlc julho de 18~'7. 
- nctnlio rlc Carvalho.- Dclfiml\loreira. 

l'icsta mcm1a rlala o sr. Franci~co llressanc 
ma111lou it mesa a seguinte decl:tração de 
voto. 

Declaro lj\11), si estivesse prcscntn :·t rcs11C· 
ctiva sc:;s:lo, l•Jria vot:ulo contra o pro. 
jecto 11. IGIJ de H3UG, j:t modificado lJela 
Camara 1los ~rs tlcpnl:Hios em scgnntL~ 
discussão, niio porque, na minha <lesau. 
clorizarla opini:io, etlc seja inconstitucio-
nal, mas ponpw eoutraria do frente c 
fere funtl•J a um tios principio> hasicos 
do re~imcn tlcmocralieo representativo 
·- a indcpemlencia dos poderes politicos 
do Estado, 

A nossa lei flll\llamcnlal, danrlo organiza-
ç,:lo liasiea ao Estado Fcrlerativo de 1\\inas 
C:eracs, cmou o~ lrcs poderes -- l.c"isla-
tivo, Executivo c .Judiciario - intl~pen
rlentes e honnonicos entre ~i ; mas, cs. 
lalielecendo a organisaçll.o jndici:nia, o 
IPgislador crJilsliluinle, natmalmento lc· 
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llCYO"a o art. 27 ria lei n. 18 rlc. 28 de 
novernhro tle 18~1., q_uc manda:, !tear .em 
disponihilidadc o JUIZ que nao aet~c~tar 
a rcmor,ao por acccsso, c eleva a b o 
nnmerô rlQ jnizns a que se refere o art 
2li ria cila1l:t lei 11. 18. 

.I 
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vlllo por motivos ponrlcrosos, mas f!ll-
seancto o principio adoptallo -o ,ria tn-
depenrlcncia dos pod_ercs, st~horrltn~u , o 
judkiario ao cxecnlrvo pcl,t nomcapo 
'tios magistrados. 

Yicia1h a~sim! n origem deste pocler, cuja 
Í!lllep'cndencm sr', 6 real 11uando lhe .é 
feita a delcgaçfío polilica pela. ~ol,eran~~ 
popular, .:... é uc ver que tltfflculualles 
~urgiriam cmlmraçantlo a marcha normal 
dcó~a inslit11i1;~o. Em presença de Ulll!l 
llellas se encontrou agora o Congresso ~ll· 
neiro - tlaqnclla que o proj1•cto n. lGO 
procurou resolver o que. niío ficou re-
solvida pela emenda da Jllustralla _com-
missão de justiça : porquanto !Jastara que 
o ma~islrallo não acceite o acces~o -
ai11d:t q11e, assim procedendo, .. sollra o 
prejuizo ele parto de sua amJguJ"d~d~, 
para que permaneça a .anom~lra eot,\lJL· 
lccicl:t pelo art. 27 da lc1 n. lX M novem· 
hro de 18\ll. 

J'i'ão obstante achar·lilll convencido de que, 
pela Constituição de Estado e em ta~e do 
elemento historico o acccsso 1.\ ohngato-
rio, porquanto, 11o' contrarro rlis,o, lla~
se-ha o facto 1\e licarcm ou poderem !.t-
ear comarcas vagas - o que constttm:t 
uma crravc lacuna conslilucionat -, cu 
votarià entretanto, si estivesse presente, 
pela nriwnila do illt~strallo rle,tmtailo, s~., 
sahino Barroso Ju111or, prefenmlo cnttc 
os dous males o menor. 

Votaria a favor delta, porque prellro con, 
e01Ter com o meu voto para a pcrma· 
nencia da anomalia a que me referi, .a 
ler ele contribuir com ellc para a ma1s 
se falsear a inclepenllencia de um tios 
poclercs do Estado, para se praticar mais 
um altenlarln contra principias que ser· 
vem <le fundamento ao vcnla1leiro regi-
meu dcrnocratico representativo. 

Acima de tudo eolloco os principias IH'O· 
ci:unaLios pela sciencia, a Ycrdaclc 110 re· 
gimcn que ha de lriumpltar por comple-
to no nosso Estado c na União 1\r·r,silci· 
ra, para gloria da Bcpuhlic:t c felicili:L'Jo 
do povo. 

Asseverando que o Po1l~r Jntliciario 1lo Es· 
lado, pc\:1 sua origem, n~o é eompl~la
mcnle intlc['cndcntc, uao rjnero rltzcr 

/ 
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1GO Hevo~a o art. ~7 ela lei n. ts de 28 de 
novembro de lRDl, IIUC manrla licar em 
tlisponihiliclado o juiz rjuc não acccilar 
a rcrno<;<io por accesso, c cleYa a tG o 
Jlllrnero de juizes a que se refere o art. 
20 lia citada lei n. lli. 

Andamento c oJJ,,;ena<;ões 

qwJ <;llr~, p~r:1 qu~ o ro~sc, <kre~'" rcce-
llr~r a dele~aç:lo politir;a rlirer:lamenlc da 
~ohrJrania popnlar, por meio de voto, 
porque lrr~m Ctrnhcço os ~ranrJe,; incunre-
lliCil'• s dr>ssrJ systc11Ja, ~on al,,;olul:tmen-
ln contrari" :'t intervcnr;<io do jullir:iario 
mts !nelas cleitoracs. 

Saliellto apr:nas - llllC o Tribunal da Be· 
lar;:1o, [\ simii!Jança do que se pralica na 
Suissa, pndcria ter sirlo cleit1 pelo Con• 
greso Lc~islati v o, qne tlcv1a rccr~h•;r essa 
ucl,.~aç<in do povo, unico eompclcnte 
para rl·~legar poderes polilieos : e, con-
slitltit!o as~irn o Tribunal, a •;slo deYia 
compelir a norneaç.ào do~ jnizr;s c tudo 
quanto, com n~la•;rto ft ma~i,;tratnra, se 
incurnhin ao Poder Executivo. 

Si assim fosse, inconvcnienlc algum exis-
tiria em se tornar ohrigatorío o acccsso. 

Sala rhs sesst)es, lG de julho de 18)7 -
[r', llressane. 

O sr. prcsillcnle, rcceh~nrlo essa dcclara-
ç:io, manrlou ins<;ril-a na ada como ma-
teria rio expediente, visto ter sitio apre-
srmtalla fóra do prazo regimental. 

Enlt·:nuln o t•••oJ~\tJI o e tu I Prccira 
eliscussão mu :!t; ele inlho, foi-lhe 
oiTerecida finalmente a sc~uinlc cmcn•la. 

N. 8 

Ao art. 1. o - 1\ctlija-sc da fol'ma sc~uinte: 

O juiz de direito que recusar o acccss(l, 
all'm de haixar na lista de sna entrancia 
P'lr:t o PITeito rlc n~o s<~r promovirlo Clll· 
quanto n:lo o fororn torlns o,; rl•J comarca~ 
de entraneia e~ual [t sua, baixar:í tam. 
]Jr;rn t1a lisl,l ;o;eral para o provimento de 
va;o;as na llelaç<io, n<in podendo para esse 
c!Tr:ito contar tempo sin:to 10 annos de-
pois ria recusa. 

Sala das sr>ssücs, 2il rle julho rln 
Sahino Barroso Junior.- 1\aul 

1807. -
l'cnillo. 
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1. •0 ficou a votar;ão I , . 18 rio 28 de. Eneerra!l:l a 1 1seussa , , . 

1\evorra o art. 27 rl.t lCI n. 1. Jicar l'm'l •tdhrh por falia de nunw1o. 
I 

novembro. de l~Dl .• ~1 110 n;an 1[\ a~ceilar , ' , 
disponilllildadc o JUIZ que t ~ a !5 0 1 

; a rentül,:Cto por a:~esso. e ,e ?.~~re o art.lsulnnclliiln ft votar;ão no. dia :(),. foram 
numero de JUI'l:C' ,\ q,uc se !e approvarlos o ]ll'oJ;:c,lo e ·:. ~m~ 1111 •1 ·rc:~~~ 
2íl da c1t:ula lei n. ll:i. furam rCJIICltldOS a comlm:ss,to tl<; 

ç:io. 

Fizeram rlcclarar·.:io tlo votr1 ~ontr,a o pr?-
jecto e l'l\lCIIlla~ os srh. Joao 110 c C.~
millo Soares, ltlllo. 

Em 27 de a2;osto, aprec.enla·la ~" rerla.cr;~~ fi-
nal do ptojeclo, lora~n dJ;;pensa.dos o 
intcr,;licio 0 a impre,;sao, a rcqunnrn~nto 
do 81:. Hiheiro ue Oliveira, senti? po_t: ~ss.t} 
snlJmcttitla inHnCillalamente a dJ;;c:ts-
sno 0 em seguida approvarla a rdcl'lda 
retlac~ão Jinal. 

Foi 0 prnjeclo remellirlo ao Senado soh n. 
125 por o !li cio n. l(lG rlc 27 de agosto. 

Pende rlc deli!Jeraçi\o do Senado. 

1 l't t D·1. cuuunissào ele io~·~n IHiblictL 
Cr~a na capital do Est::r]o u~ n.s I, u o • - • 

1\lilllar de l\Jcnorcs Arl!lJ.ccs p,na I_nstru- 1~ 1 t rc!•il·a eli>~cnsl'.~:•o en1 .u cle 
c<;ão e educa<;:io d~ ll!ClllllOS orpha~s C -~~go.;to ele tSH7, f<Ji oHerccilla pelo 
d•!SYalillos eonslltmnrlo esse JnstJ~nto sr Juvcn·tl Penna uma cmr)nda n. l ao 
uma companhia tle com a cento fl VInte litiai do 8, 3.· do arl. 3.', man~lando q~H! 
alumnos. spja nomeado .mc!leanle concur~o o pto-

!essor de mus1ca. 

Encerraria a discussão, !oi approvallo o 
projecto, senrlo rejeitada a emenda. 

Enviarlo á comrnissão llc Ltcrlacção, foi 1101: 
clla apresentado com parecer par:\ rctlac-
ção linal no dia primeiro ti<) setembro. 

A requerimento tlo sr. Jgna~i<! Mnrta, . fo-
ram <lispensa!lO:I o intcrslJC\0. c a .Im-
pres,ãc ; pelo que entrou nnmcrlia ta-

\ 

mente em di~cuss~o c foi approvatl.a a 

) 
rcrlacçilo apresentada, sendo o pr~]ccl.o 
remetlirlo ao Senado ~oh n. 13cl por oll!-

\ cio n. 172 tio 2 do setembro, 

l Pende de dc\ibcrar;ào do Senado. 

/ 
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Auctoriza o governo a dar regulamento Do !oór. Uo~sicleJ:io tlc i\lello c ou-
pari' organis:v;:lo das feiras 1lc que tra· tJ.•os. 
ta o art. 7." da lei n. 110 de 20 de in· 
li.o ~~~ 1S~G. cslatuindo nellc as Ilascs 
rios contr.actos que tiver de lirrnar, c Ent SP!jtnuln, cli,.;cnssãe I•or IH'ti· 
marca o Jlllposto ;~ cobrar pelo gado :.:'""' mn ~~• dtl jnnho de 1 Ho7, 
lJUC passar pelas feiras. onlHnettido ;i vot:H~ào o art. 1.", foi clle 

approvado. · 

Ao art. 2.' foi otferccitla a seguinte emen-
da: 

Accrescente-se ao art. 2. • o seguinte: Para-
grapho ..• A passagem do gado pela feira 
mio S<)rit ohrigatoria. 

Sala 'las Rnssiins. 2G 'de junho de 1807.- Dc-
siderio de 1\lcllo: 

l'roce,Jcndo·SC :i vola~~ão, foram approvados 
o artigo c a emenda. 

Suhmctlido á Yota,:ão o art. :1. ·, foi clle ap-
provado. 

Fez dcclara1;no 1lc voto o sr .. 1 uvcnal Pcuna. 
Nessa mrsma data foi o projccto rcmetlldo 

:í commiss:to d!-l agricultura, que o apre-
sentou para terceira no dia 10. 

Ent tel'eeil'n. clisen,.;,.;ão a la tle ]n• 
nlto, foi rejeitado. 

.\rchiVOII·Se 

Crô:tduma, ~~(]eira mixt<~ ll!l Jogar dcnomi- no Sl'. :unnoel cln Silvn. 
n,t o « Inpuliy >>, d1stncto da cidade 
de Onro Preto. 

Ent Jll'hneh•at cli,.;cttssão em r. ele' 
julho do 1 S!l7, foi avprovatlo e remei-
lido :i commiss~o de instrucção puhlica. 

Pende de parecer para segunda lliscns~:io. 

--~-
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Anctori;,:a o [(overno a auxiliar com a no s~c·. i•'c•·••cil':t Tinoco " onb•os. 
quantia du 1U:OOO$GOO, pela verha " (). 
lH'as Pnhlieas >> a montagem das ollici· 
r,ina~ 110 Asylo S. FraJtcisco, em ~ . .João 
d'EI-1\ey. 

E11n. I•ritncit•a tliscn.~·q~.;ão (~Jn. 12 ~lc 
a::·oslo ele 1S!I7, suhmettillo á vota~ão, 
foi rejeitado, 

Archirou·w, 

!SUG 23G Auctoriza o governo a n1an•Jar proceder no sJ.•. l!Jesiclcrio de Ucllo e outl•os. 
aos esttHlos ncr:cssarios para um estahc· 
lccinWJJto rlrJ xarque, eonscJ·vas, extra· · 
elo de ~~arne e aproveitamf)n!o de lollos He.JeH:ulo pelo ,.;muulo em srJs>ão de 
os protlnctos r•~spcclivos. consignando 1 de julho 11e 1>07, eomo lOnsta da com-
as bases para fundaç.<lo de um desses municar;<to feita um otlicio n. 7 desm!lata. 
estabelecimentos no !ogar mais npro-
priarlo entre o Hio Grande c o l'arallY-
ha, neste Estado, · 

Autoriza o govern<J a fazer independente no t-n•. 
<.le eoncurso as vrimciras nomeações de 
lentes para a Esr~ola Normal da Januaria, 
respeilanrlo o 1lircito 1los que j:í o li-
zeram c foram hahililados. 

I•'crrcira Tinoeo. 

En1 tüJ.'()(Jirn. tli!!lcns,;ii o e1n. 'I O ~lc 
julho ele 1 U!>7, submet.lirlo it 'oi ação, 
foi approvarlo c remoltido :i commis~ão 
1lc rcllacç:to. tJUC no dia 1'2 o apresentou 
com o seguinte parecer c rcll<ICçúo: 

A commissiio 1le re!lacç:i.o. a 111w foram pre-
sentes o vrojecto n. ;2Hü, de IS!JG, c emen-
das approvatlas, ó rle parecer que scjt\ 
atloplalla como 1\nal a seguinte retlacção : 

O Congresso legislativo tio Estado 1le l\linas 
Ceraes decreta: 

Art. l. o Fica o governo auctorisado a fazer 
as primeiras nomeações de professores 
para as escolas nonnac~ <la Januaria c Ca-
ta~uazes, itHlependentc <lc concurso, re-
speilamlo o direito dos ~.:anllhlatos que já 
o prestaram c foram julgados habilitados-

Art. 2.· A disposir;fio 1!0 art. 221 n. 11, da 
lei n. :11, de 3 de agosto 1te 1S:l2, é exten-
siva ao normalista qnc rcrJuerer concurso 
para provimento <k cadeira 1le aula {Jra-
tica anuexa a lJUalquer escola normal. 

/ 
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Auetoriza o governo a fazer in<lepcnd<~ntc Art. 3.·• HC\Ggam-sc as di:'po,;i<'cies em con-
de cont.:nsso as rn·irnei1as norneaçcks tlc trari<•. ) 
lente~ para a Escola NnrllJal da .!anna-
ria, respc:ilando o direito dos que jit o 
fizeram e foi·am ltahililarlos. Sala d~s eommissrics, 1~ de jnlho ~~~ !<)07. 

lgnaeio Mnrta.- Souza .\lareira. 

Etn eliscn~<~sào n Ia n retli~C<:ào 
off!-lrecitla, foi clla approvad.t, sendo o 
pn•JCcto rcmell:do ao sewulq soh n. 107, 
JIOl' orlicio n. 155 de 15 d<) jnlho. 

Ite!eit;ttlo J•clo senn<lo em sessão de 
:!<i de julho, como consta da communica-
~ão !cita em of!lcio n. J :1 <!essa da la. 

2,12 Aueloriza o govcmo a conlractar com no sJ.', Une no Hrnntlão e nntJ.•os. 
quem melhores vanl;t<rens ollerceor a 
constmeç:,o de uma E. Í:'. de hitola de 
1 melro que, parlindo tia eidarle de On- Em virtude do parecer 11. 2Ll rle 12 de se-
r<~ FI.no e pa~sanclo por Santa 1\ita do ternhro de 18'l<l; approvarlo em 28 de ju-
1\IO Claro c wlatlc do llio Claro, vit se nho de 1~!J7, foi remtJLlido ao dr. Sccre-
entroncar em Poços de Caldas, na E. lario <la Agricultura por ollicio 11, 20;:. de 
F. 1\logyana. 1 de julho, para ser informado. 

No expediente do dia G de agosto, forarn 
lidas as informaçües prestadas a respeito 
sen11o citas remcltidas á commissüo de 
ohras publicas, 

Pen1lc de ]•arccer rle_ sa cornmissâo para en-
trar em se ;lU n<la discussão. 

2-!J Crêa rlua~ cadeiras de imtrucção prunarla no sr. IUbelro ele Oliveira. 
em << Bonjarclim " c « Dornellas » no 
dislrieto de Hio rio Peixe mnnicipJo de 
Entre 1\ios. ' Ent JH'hneira eli~<~cn~<~sào eJJn li elo 

Julho ele ts~•7, suh1ncllido á votação 
loi approvado c rernctlirlo á commis,ão de 
inslrncçào puhliea. 

Pende de parecer para segunda rliscus~ão. 

o 
~ 
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l\!anrla que na forma rlo art 60 da Consli- Do sr. Juscelino llu1 b :ls:t. 
tuiç;io Fc1leral seja concedido. ~rat111ta· 
mente a todo o citlad;io hrazJietro qne • • _ , , 
0 ror nercr, um lote de ~0, 30 ou 50 Il~n t.ercen·:~ , chscns~".", ~~n ,!.~.etc 
I •1

1 . d, terras do Estado. ~nnht> ele 1S.)7, foi ell<~ .Hl,Iada JH•l -18 
1ee .nos 0 - Jwras,a l'CIJU"nmento do sr. Carmllo Pra-

tos. 

Continuando em discussiio no dia 2G, rece. 
IJou a seguinte emenda: 

Ao 8 1.' do art. 1.· - Depois das palavras 
-«um termo,- accresccnte-sc: <<llO qual 
se declarará o nome, prollssão c residen· 
cia do adquirente, o districto e comarea 
onde é situado o terreno e suas confron-
tações. 

Sala das scs•ões, 2G de junho de tsn.- Ju. 
venal Penna. 

Snbmeltido o projeelo á volar;ão nominal, 
a requeri rncnto do sr .. Jmcolino Barbosa, 
foi ellc rejeitado por 11 votos contra 10, 
!icamlo prpjutlieada a emenda. 

Archivou-se. 

Crêa cadeiras ruracs de instrucçiio prima- no sr. ThcoJ>ltilo lU;u•eJnes c on· 
ria em " l.avriuhas do Jlatyaussü », mu· t.I•o, 
nicipio do Bomfim, c em « Barreiros n, 
dislriclo da cillarlc, c << Barra do lu!Iali- Iltn J•rhneh.•;" eliscusrão c1n :> ele 
ma » dislricto do mesmo nome, muni· j nlho ele 1 SH7, sulnnctlirlo 1\ votação, 
cipio rl1~ Sele Lagoas. foi approvailo c remettido á commissão 

de instrucção publica. 

Pende de parecer para segunda discussão. 

18 )
,
6 

21() ~~lanrla incluir no 9u:.dr~ dos empregarlns Do sr. ltoth•igncs (;Jun'c,.;, 
uo Arnltivo Publico Mme1ro o scrvcnlt1 _ _ 
dessa rcpartiç~o. Em 2:l de junho , de 1 ~97 foi apresen~ado 

para segunda rli~eussao com o seguwle l parecer c emenda: 

s. c. -- 30 

/ 
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:? 10 l\l:mtla incluir no quadro dos 
do Archivo Pn!Jlico Mineiro 
dessa l'l~parliç<'io. 

empregados A commissfto 1lc rcprcscnt:tçGcs,rciJ\Ierimcn· 
o scncnte tos c pr;ti,;Gcs, a que foi presente o pro-

Veto n. ~lél, de lti:Jü, approvado em pri-
meira 11i,;cnssão, ó de parc('er que seja 
suiHnellillo :\ seguud!l discussiio com a se-
guinte cnwncla: ilt·/inc a~;crescJnte se : 
«JlCl"CIJ!Jcndo os mcsnll's vencimentos'>. 

~al:t das commis,.;õcs, ~o:2 de junho de 1S07. 
·- Silra Fortes.- Simeão Stylila.- Souza 
1\loreira. 

I•:nt sPgttlula clis(~ttssào Clll 25 clt~ 
Junho,, foi ella encerrada, S(·ntlo adiada 
a vot:\l;ào por falia de uun1ero. 

~ulnnetlid'J :i vol.aç:i'l ll') dia :!ll, foi appro-
vado com a emenda da ccmtni~são sendo 
a esta devolvido. ' 

Em G de julho, foi apresentado para ter-
ceira com o seguinte Ji:ll\!Ccr c redacção : 

A com<nissão de representações, requeri-
mentos c JH)liçücs é de parecer que o pro-
jeeto n. 21\J, llo 180.>, entre em terceira 
lliscuss:io com a seguinte rcdacção: 

O Congres~o legislativo do Estado de lllinas 
Gera<JS decreta: 

Art.. t.· Fica o SI)!'\ ente do ArcliiYo J.\Iíneiro 
im:luido no !Jil~>dro dos cmpreg:ulo:-; degsa 
repartição, pcrcQ!Jondo os mesmos ren-
cimeBtos. 

Art. 2. • 1\evogam-sc as disposiçücs em con-
trario. 

Sala das eotnmiss<les, G de julho de 1Sfl7. 
- Silva Forli)S.- Souza 1\loreira.- Si-
mcão Stylila. 

I·:nt tcrccirn tlio;cussão at H elü ju. 
lho, sullmelti1lo :i vol:11;:io, foi app1·ovadn 
c remclli1IO :i commis~:lo de rcdacção, qtw 
no dia !) oiTcroccu ~~omo final a mesma 
rcdacç:1o 11om que foi o projecto approrado 
em terceira discuss:"lo. 
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J.\Iawla incluir no !J!ladro. d~~ 
do Arnlliro t'nhl!co }llllello 
dessa reparliç:io. 

cmprpn··ulos Ent 10 ele julho t'oi n}>PJ.'OY~u~a, a 
O SCfV~Ute J.'Ctlacc;ão 'otl"eJ.•ccidtt, Se!Hlf!_ O [ll'O]CGl? 

temetti!lo ao senado so!J n. 10~, por olli-
cio n. 151 dessa data. 

Uejf'ilaclo pelo stm~ulo em scs~1ío de 
2ii de julho, como se ve da commumcação 
feita em ollicio n. 13 dess,~ data. 

Crt~a uma c:Hleira mixta de jt~sll'llC\~<~O I>o srs. l!Jlllteio l\hll.'ta c ontJ.•o, 
n·imaria em s. Pedro do .lCI[lllltnhonh,t, 
lnunicipio de Arassnahy • Ent pJ.•ilncira elismtssão,.mn ~ el': 

iulho de J8a7, suhrnettulo a vo_lação, fot 
i1pprovallo e t·cmotlido á commtssão de 
Instrucção Publira. 

Pende de parecer para segulilla discussão. 

. . . , .c ,· Do sJ.'. ~l:tnocl tla Silva. crt··1 uma ca!letra mtxta !le mst1 nc~.,w. pu· 
' í1;aria no lagar denominado :' BarreJ,r.(~-·>, 

!listricto !la cidade de Boa Vtsta do ltc- Ent l>J.•inlCira disc11ssão em 5 ele 
mcdal. julho tle tSB7, foi ell:t oncerratla, sen-

do adiada a vota•;ào por falla de numero. 

No dia 6, snbmetlido á vota,;ão, foi appro· 
Ya!lo c rernetlido :í commi8são de Instru-
cçiio Publica. 

Pende (]C parecer para segunda discussão. 

• 1 ·r" 111 ·1xta tle 1·11 stt'tJcç'lo nos ~l'N • .JnYclutl Pcnua c ont1•os. Crca uma ctu e1 ·,. ' . ··. 
J~l'il!l:tri:~ 110 Jr!ga.~, llell?lllll~~:]o (~, 5:_ l~m })}'inteira lliSliiiSSÜO Clll :i llC 
Umstov,~Hl ·:· (lisltJclo c19 Dote~ do llll julho ele ISB7, foi ella encerrada, ~en-

\ 

vo, llllliHCIJHO 110 Allo ll!O Doce. do a11ía<la a vola1;i\.o por falta de numero. 

Sulnnl)tlido ~~ votação no dia. G, foi appro. 
va1lo c remeltido (t commissão de lnstru-

l c1;iio Puhlica. 

l'cllllc 1lc parecer p~ra segunda 11iscussão. 

/ 



180G 

lSOG 

180G 

2f>7 

-23G-

Transumpto Andamento c oiJservaçõcs 

Cn\a as seguinlcs cadeiras mixlas de in- no s1•. BeJ.•Juu•llcs d•~ l''arin. e ou· 
lrncç;io prunaria : na A Idem de S. Si· tros. 
mão e no Jogar denominado - Bocca 
da Matta - no districto de Arcos ; no 
J>onso Ale~rc 13 uo bairro do Serrad'iullo, J~1n ]n•ilueira discussão em ;s de 
districto da cidade da Formiga, todas !nlho do 18:.>7, foi clla encerrada, sendo 
no municipio da Formiga. adiada a volat;ão por falta rle numero. 

Snlnnt;ltido it vol:lf;iio no dia G, [oi appro-
varln c rem•;ttitlo <í couirnissão Je Jnstrn· 
cç.:w Publica. 

Pende de parecer para segunda discussão. 

;,>;:,g Crb rlnas cadeiras mixlas - nma no Jo. no st• .. Joa«Jniln Cullxto. 
ga:r rlmtominatlo « Villa da Fama», dis· 
tncto da eidadc de Alfcnas c ontra no 
lo~ar denominatlo Santo' Antonio do Ent ]n•imeh·a cli!'wussão em :; de 
Bom Jardim, districto da cidade Oe julho de 1807, foi cnccrratla a discus-
Tres Pontas. s:io, sendo adiada a vota\:ào por falta de 

numero. 

Suhmetlit!o :í votação no dia G, foi appro-
va<lo o rern•;ttido á commissão de lnstru-
cção Pu I, li c a. 

Pende de parecer para segunda discuss:to. 

2f:>!) Aucloriza o governo a ceder á camara mu. no 1'41.'. Hanl J>cuiclo e ontJ.•os. 
nicip~l do llio Noyo o pre!lio em que 
funccwnou a cadeia daquclla cid;uJe. 

Em 2'2 de junho de 18(J7, foi apresentado 
para s•'guúda discussão com o seguinte 
parecer e emenda. 

A comrniss:lo ele repre~entaçücs, requeri· 
mcntos e pr;tiçiíes, :'t qual foi presente a 
do presi1lenle da carnara municipal do 
llio NoYo, conjnnetamente com o projc-
clo 11. 25~l, da Camara, de 18(JG, j;\ ap. 
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Auctoriz:t o governo a cctler á camara mu-
nicipal do llio Novo o prcdto _em !JlW 
runccionou a cad~ia t!aquclla ctdado. 

Andamento c oltservaç<Jr~s 

provarlo em primeira discussão, é tle 11:t-
recer IIUC seja sulimellido á segunda ~Js
cuss~to, con1 <t seguinte emenda : I!l_ 1me 
accrescenlc-sc : si não tiver prec1'ao !lo 
mc~mo. 

Sala das cornmissões, 2:~ tlc junho 1lo l8!.li'. 
- Silva Fortes. - Simc:\.o Slylila.-
Souza Moreira. 

Ent segnncln, cli,;cussão tnu 2;;; ~le 
junho de ltl~l7 foi ella üJJC<'l'l'ada, ~en
"uo atliada a votaç.ão por falta 1le numero .. 

Submctlillo :i volaç:io no !lia 2G, foi appru-
vado c rcmcttltlo <i. mesma comrnisgào, que 
o apresentou para terceira em 30. 

Em tcrceh•tl. discussão em 2 tle ju-
lho sullmottlliO a votaçao, foi apprvvalo 
e re{nr;ltid' 1 ;~ commiss::ío de llctlacçiio, 
que no dia 8 de julho o <ti_1res~nto~ eom 
o se;;uinlc parecer c rt~dac<;ao !mal • 

A. com missão de Hetlacção, a que foi pre-
sente o projcclo n. 25~), é rio par~cer que 

·seja approvada a seguinte rodacçao datla 
ao lllCSillO : 

o Congresso Legislativo do Estado de l\li-
uas Gcracs decreta : 

Art. 1. • Fiea o governo auctorizado a cc-
dor l\ camara municipal tio IUo Novo o 
prctlio onde fuuccionou a carl<'a daq uella 
cidade, si 11ão tiver precisão do mesmo. 

Art. 2. o nevog::nn-sc as disposições em 
contrario. 

Sala das cornmisslies, 3 de jullw <lo 1897~ 
- Nunes Pinheiro. - lgnacio l\Iurta. 

Ent clismts11ão esta l'Ctlttcção eJn5,.. 
suhnicttida <í volaçào, foi clla approvada. 
sendo o projecto remeltiilo ao Senado 
com os respectivos documentos sob n. 
103 e por ollicio n. 151 dessa data. 

Pende de 1lelihcraç.ão do Senado. 
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Auctoriz'l o governo do Esfrvlo a contra- no tn•. Siinão Stylitl~ c outros. 
clar com <[ilCIU maiorc.> vantagens o!Iere-
cer a constnlCÇJ!O de urnacstra<:adc ferro . 
de lJi.tola de CIJ ccnlimclros, que, partindo Em vntude do y,aret~cr n. :2.12 de 12 de ~C· 
da c1dade <le Pouso Alegro e passando lembro de 18JG approva<lo em 28 do JU-
l!Cias cidades <lt· CanJhuliy, .laguary e nh~J <lc 1817,_ foi rcmcllido ao <lr. secre-
sant:l ll1ta <la Extrema, vá á> <ltvisas fario tl:~ Agncultura po1· olllcw n. 205 de 
do Estado, 110 ponto mais eonvcnionlo 1.· de JUlho. 
no municipio de Bragança, concedendo 
aos contractantes diversos favores e 
ohrigalHlo-os aos onus constantes de leis Em expediente do dia 2 de agosto, foram 
c de conlractos congcncres. lid,ls as infornllU/li~S prestadas a respeito 

pelo referido d1·. secretario tia Agricultura. 

l'endc de parecer tia commissilo tle ohras 
publicas para entrar em segunda diôcus-
são. 

Crêa as seguintes carloiras <lc iuslmfç:"lo no st·. Shncão St.yliftt c outros. 
primaria para o sexo masculino : uma 
uo lor:ar tlcnomina<lo - Pou~o Alcrrrc 
- rlist1·icto da cHiatiiJ de Jaguary : ou-
tra no lo;pr denominado - Palmeiras; 
- ou~ra no lo~ar denominado - Salto 
<le B:uxo - e outra no logar tlenomina-

Ent tn•iutcira cliscussão etll 5 ele 
julho ele 'l s:J7, foi encerrada, sendo 
adtada a vot:v;:"lo por falla tio numero. 

dr~ - Cemilerio - districto de Santa Suhmcttido :i votação no dia G, foi appro-
1\lt:t da Extrema, tcllas do municipio de vailo e remettido iL commissão de instru-
. Jaguary. cç:1o publica. 

Pende de parecer para segunda <lls~us,;tio. 

Auctoriza o governo a conccclcr ao sr. na •·outntissão ele conunct·<~io, in· 
llonorio ~stcvcs do Sacramento, ou :i clust.rins e artes. 
C?mpanhJ~t por elle organisada, privile-
gio por trmta annos, para o estabeleci-
mento, ua nova capital de ~linas, de J·~ut st~gnucln tlis<mssão em 2 de jnlh'l 
nm ragnlador - Electro-chronornclro - 1I•J 18~J7, sn!Jl!tCllido h votação, foi appro-
scm onus para o I·>;tado. vado e rcmclli<lo :i me~rna commiss:1o, 

<JUe o aprcsr;nl•m para tcrccim 110 dia :J. 

J~nt ttJt'ccirn. tliscnssão eut li, suh-
metlido {t vota~~ão, foi approvailo c rc-
mettitlo :i commissão de retlacçfía. que 110 
dia 7 apresentou como llnal a mesma re-
daeção com que foi o projecto approvado 
em terceira. 

l'G! 
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· · I' 1- · · · .;--o ·~ J.'ctl:~c.,ão Jin:,.l, em Auctoriza o governo a conceder ao sr: ;a~• c 1.'"'' 11 "":t · "<I •• { 0 ta ·ão foi clla 
Jlonorin Estcvcs do Sacr:J.mcnlo, ou a ;-:; de JUlho, sulnncltLt~o~~'l'lo r~m~ltido all 
companhia por ellc organisatla, privil~· :\pprov:ula, scnli~l -~ \t ·ck~os documentos, 
gio Jllll' trinta anuo~. para o. cstahelcct· ~elnado,JO~o~nll~~ ~j[l,:fo ·11. l5.:l da mesma rnento na vova cap1tal de 1\lmas, de nm srJ 1 11. e 
rcgulailor - Electro-chronometro -, d:tla. 
sem onus para o Estado. 

PülHic de delilJcraçfin do Senado-

Crr\a urna cadeira mixta _tle iustrucçü_o pt:i- Bo. s~·· '.E'bco}•hilo na,'tllltlS tJ ou• 
maria no logar dcnol_nlllatlo « -~~~!\elles" tios. 
e outra no Jogar " Limas ,, tl!StiJclo tia I•'In J•rilncir:~ tlhwnssão cJn 5 cl., 
ciilatle do Pará. 'julho de ISH7," foi e lia e a cerrada, sen-

-do tHiiada a vota1;ão por falta de HUmero. 

Em c de julho, ~uhm_cllid•~ ;í votnçã(l, foi 
apprüv:ulo c remetlHio a colllmissão de 
inslrucção pulil1ca. 

!'onde de parecer .para s~gnnrla tUscussfio. 

._ - 1 canHu•as Jnnni-Declara nullo o aclo da camara munici- ntt. l'oJnnusstw • tl 
P'tl da Christina pelo qual contracton c•IH~cs • 
com o cilla<l:io .Jo:io Sylvio dl' Monpt 
1\an,el o concerto de uma ma !lo drs- tlis<lWls-.ão em ~8 <lc jn~ 
cto rto Carmo do llio Yenle, em L•· de Em S<'~:111~~~~ suhmellHiu á votação, fm 
julho de 18aG. nho. <I e ltlD '• 

reJeitado. 
ArclliV0\1-SC-

· ll \tl"'nsto (:Jcnt.cittino c C:rf·a uma cadeira de instrucção primarta o sr. ' ... c 

para o sexo mascnlin~ no liairro !la outl·o. 
)"reja Gr:mrle e converte em cadeira <lo • • • _ ,., 
-~xo feminino a que existe no mesmo J·~n• JH'IUHlll'll. ch,.;cussa.o c1n ·• ele~ 
r~·... c S<'nllora do o· ambas 110 dis· julho tli' 1S~l7, fOI clla encnrada, scn-
ll.~llt!O 1, ;;:~\IJai'"'t ' do arliada a votal'.:io ll(1r falta do unmcro. rte o ( l.) ...,( ( ' • • 

Em 6 <le julho, suhmetlitlo á votação, foi 
approvailo e rometlirJo il commissflo <lc 
instruc<:ão pu hlica. 

l'cntle <lo parecer para segunda tliscus~ãf). 

/ 
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Cr<:a nma cadcir:t do ~cxo feminino Bl> no st•. ::Uanoel Ah·c,. e out,ros 
llislriclo de s,mto Antonio dD CO!U!llllê', • 
município do l'eçanl1a, e nma rural do 
sexo masculino no povoado de S. ,Jo~i· 
1los Coimhras, dhtrido I]" Arassualiy. 

1\nt )>rhueira eliN<'ll,..si'i,o (llll 5 elo 
julho!. foi e!la CIJI:l'rrada, ~UIJdo arliatla 
a vutaçao por falla llu nuiiH)I'O. 

Em 6 de jnlho, suhmetlido ;i Yelação, foi 
approvado c rcmettido ;í commissào de 
inslrucção publica. 

Pende de parecer para segund:t 1liscussão. 

270 Declara nullos os aetos e resoluçlics ap- na co•n•niNsiio ele cauuu·nN uutni· 
Jlrovados pela carnar;l rmmicipal du f"ii>ttc!>l. 
l_laepcndy, soh a presilieneia 1lo dr. Jooé 
Serrano ,\J orei r a da :3il v a. 

I·:nt I•rhn,cit•tt , eliNn .. sã.o l'll\ 25 ele jn· 
nlto de !HD7, lot pelo sr. C:unil!o !'rales 
apresentado n rn reepwri mento pedindo 
al[l:tlli>)IJ!O lia diSCllSlêiO at•) eJIIC C<>lllpare-
CCSSCill o,; rnemhro~ da t:OIIilll issüo que 
em 18~lG !'laborou o pl'1Jjecto. Encerrada 
a discussão do requerimento foi su·1 vo-
tação adiada por falta de nunÍcro. ' 

No dia 2G, retirado por seu autor esse re-
que,rimento, continuou a discussão do 
pro]edo, sendo e•te approvado e remet-
ticlo :'t cornmiss:lo 1le camaras. Esta o 
apre~e1~tou para sc~unda cliscuss:lo no dia 
5 de Jlllho, com o segumte parecer 0 suiJstilnlivo : · 

A cr!nHnissão ele Carr.laras Muuieipat)S, a que 
fOI prc~rmt11 o pro]eclo n. 27u, tle 1896 
j:í approvado em primeira tliscnssão, de~ 
cl:traullo nullüs os actos e re,olu~~ííes to-
mados c praticados pela camara munici-
pal de llêtepe•Hly, , residida pelo dr. Jose\ 
Serrano 31orcira da Silva, cltJsd0 ·1 de llO· 
veuJ!Jro de lbD3 em diante : 

Ccl!l'itkranclo CJll•) as rcelarnaçücs constan. 
te:; de rcprcsentaç:io elo ein•~o vcre:~clorcs 
da e~mara 1nunie1pal ti•) Baepe)Jlily, no 
senli<lo de) snrum :lltuulladlls lodo,; os 
aetos illc;;:vJ> dessa mesma camara, 1le:s-

l8!J3 
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Declara nnllos os actos e resolus9es ap-
provados pela camara mumctpal de 
n lCpcndv sob a prcsiclencia rlo dr. José 
Serrano "Moreira da Silva. 

Amlamcnto o observações 

de o dia '1 de novembro de 18(13, c de 
serem reintegrados em seus Joga_res, como 
vmeadores depostos, sohrcmanmra. envol-
vem interesses de ontem superiOr do 
mesmo município c devem, portanto, 
ser decididas inteiramente de accordo 
com o direito, constituição e leis do Es-
tado; 

Consilleraudo que, pelos documentos novos 
apresentados agora ;i apreciaç~o esclare-
cida da f:arnara dos srs. deputados, _ po-
dem e lias ser resolvidas eom justiça e 
sem oHensa a direito de quem qncr que 
seja ; 

Considerando que, pelo ~ccurMo estudo e 
metlllado exame procedidos em todos os 
documentos referentes ao assumpto, lJUe 
lhe foram ter ás mãos, julga-se sulllcicn-
mente hahilitada a resolver as alluelidas 
reclamaçües ; 

Considerando que, em virtude do acto da 
Carnara anterior, tomado em sessão de 
lij de junho de 18\H, conforme ce~tidão 
juuLt as funcc.ões execut1vas c dclilJera-
tivas 'da mesm'a c~mara são scpayad<l;,S, 
sendo aquellas exercidas por um cHiada.o 
a ella cxtranho, « cxprcssame~tc » e!CJ· 
to pelo povo ele modo que nao podem 
ser accumuladas, art. 32 da lei n. 2 de 
H de sctemhro de 1891 ; 

Considerando que, tendo Jogar as eleições 
mnúicipaes a 7 de setembro de 1891, 
para o segundo tricnnio foi eleito agente 
exceutivo municipal em B~ependy, por 
517 votos, o dr. Antonio Augmto de Oli-
veira Simücs, <Jne, em janeiro de 18~5, 
prestou o compromisso <lo estylo perante 
a camara, oxerccn<lo o car~o at•í o dia 
25 de maio <lo mesmo anuo, conrorrne 
certidão junta ; 

Considerando que, lendo sido eleito presi-
dente da carnara em janeiro do refcriclo 
anno o ci<ladào Joar1uim .losrS Bcrnardes, 
verca1lor aspccial pelo <lislriclo <la Con-
ceicão do llio Verde exerceu clle este 
cargo até o <lia 25 de maio citado, occa-
sião em que teve 1le assumir o de agente 
executivo municipal interino na falta 
temporaria do tlr. Oliveira Simões, ex·vi 
do qne clispüc terminantemente o B i\. 0 

do arl. 21 da lei n. 2 de 1,1 de sclemliro 
de lBDl ; 

/ 
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Declara nn!Jos os acl<JS c rcsoluç<ics ap- Consi!lerando I]UC, prolongando-se a nu-
provados pela cawara municipal de sencia 1lovi<la ú mole~tia prov;\lla do 
llaepcndy, sob a presidcncia do !Ir .. José agente executivo municipal. ;Ir. O!iYeira 
Serrano Morciaa tl<1 Silva. SiuHics, que veio a fallcccr no dia 15 rio 

julho de L8~G, o cidarlào .Joaquim .Josó 
Jlemardes continuou a exercer o cargo 
até a data d<l 4 de novembro do anno re-
ferido, conforme ccrtilltw junta e conlis-
~ão dos proprios reclamantes ; 

Considerando IJUO, em virtude da resolu-
ção da eamara em dala de 3 de ja-
neiro tle 1835, fura reduzido a s3is o nu-
mero de scssücs orilinarias, ficando desi-
gnado o di:: l <' 1los mezes do janeiro, 
março, maw, JUlho, setembro o noYcm-
hro para carla uma das mesmas se:;sües, 
conforme cerlidüo junta ; 

Consi!lcrando que, na sessão onlinaria de 
1.<> de julho· de 18~::.. em vista da illeOm-
palibilldadc do cidad;'lo Joa!JUirn ,loaii 
llcrnardes, por serem scpara1las as func-
çlics excculi l':tS c 1lelihoralivas da camara 
de Bacpcndy c por estar excrcend11 interi-
namente as primeiras, c tamhrJmern Yb!a 
da auscncia 1los vereadores rnai~ Yolados 
pelo lllllllicipio, Domingos Esaü !los Santos 
e .Joaquim Thcrcziano de Castro assu-
miu a presideneia da mesma sessão () 
vereatlor w!ral.mais votado, em seguida 
aos dons .Ja Citados, dr. Josó Serrano 
r.Ioreira da Silva, conforme consta da. 
ccrtidiio junta e segundo dispüc o n. ~ 
rlo paragrapllo 11nico uo arl. ':,7 da lei 
n. 2 de 11 de sct~mllro de 1SD 1 ; 

Consi<kr:\Ililü CJUe, na sessão ortlinari:t de 2 
1lc setembro do m<)smo anuo, C\ereen a 
prr)sidcncia da sess:io, na qualidade 1lc 
l'iCC-]Jresidcntc eleito, o 1:idadào Custodio 
Pereira l:uimar:le~, segun!lo se v<! da ccr-
tillilo junta c conllss:1o dos reclamantes; 

Considerando que, lendo sido conYoCa!la 
uma sessão cxtraordimria para o dia :?t 
!I~ rncz ci.la!lO, nella renunciou o cargo do 
VIC<)-prcsulente lia camara o eillall<io Cus-
lorlio Pereira l;ni!nar<"ies, conforme <'onsla 
!la eertidtio junta e contiss:io dos reela-
mantes; 

l'ons!derando <J1W na sessão onlinaria 1lc 1 
de novemlH'o d') mesmo anno, em vhta 
da a11scncia dos vereadores mais vota1lo::; 
pelo município, Domingos Esaú dos :o;an-
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~ 1--:-IDeclara nnllos os actos c rçs~l~?~r; B~~g~ 
'" N I prova!los pela cam~n·a m,umc1p, 1. 1' . 1 

I 
\': 

, pendy soiJ a. prcsHI~ncm do l r· ·OS(; 
serrano MorrJJn\ da ~ilvl\, 

Amlamcnlo c observações 

tos c Joaquim Theresi.ano de Castro, CO!l-
forme consl,t da rcfcncla acta. c corr.o d~s~ 
põe 0 n. 2 do paragrapho un1co do,~rt. 2. 
da lei n. 2 de H de setembro de 1sn, as-
s;uniu a prcsidoncia da sessã~ o vereador 
r•eral mhlS , ota!io, om scgu tda aos. dons 
J;l citados, dr. JoEé Scrrít!lO . ~Ioretra d; 
silva que convocou para o llr~ 4 !}O me .. : 
mo inez uma sessão extraordmana para 
l.ralar·se da eleição da mesa, !lo reconhe-
cimento dos podcre:l. c poss~ do novo 
afiente executivo eleito ~\.r)lomo Barbosa 
Junior da posse de um JUIZ de paz, ele., 
em rac'e do que determina o íi 3.· do art. 40 
1la lei n. 2 ,li e H de selemlJro de 1 S9 l ; 

Considerando que, na sessão cxtraordinaria 
de 4 de novcmlJro do anno referido, con-
forme consta !I« acta respectiva, achando-
se presente~ cinco \'~readorcs, as~umiu 
a prcsillencra da sessao, na ausencra 1los 
vereadores geraes mais votados, Domingos 
Esair dos Santos c Joai]Uim Thercsiano 
de Castro, o dr. José Serrano i\loreira da 
Stlva; 

Consi1lcrando que, em acto conl~nuo, c?m: 
pareceram os vereadores Donungos Esau 
dos Santos Jo<HIUim Tlleresiano de Cas· 
tro e Cnstorlio Pereira Guimarães, acompa-
nhados pelo ehcfc executivo interino Joa-
quim .Jos<) Bernanles, que \omon assento 
ao lado do dr. Serrano da Silva, dizendo 
a este llne compelia·lho a prcsidencia da 
sessão, visto como . estava. m~I cx~rcicio 
<1:1.~ funcçücs cxoeu tr v as c de! rhcratJ v as da 
camara, conforme consta d:1 acla reler ida; 

Considerando que, em seguida, o cidadão 
.loaquim José llemanles «mandou !lar in-
gresw ao st'. Antonio Penha de An!lmde 
.Junior, 3.• snpplenle dos vereadores ge-
raes» «IJUC j:i se sabia estar coll\'ocado 
como supplcn!c», segundo os proprios ter-
mos da acta 1la scss;"ío, o que importou em 
viola1.~ão ao disposto uo íi l.' n. 1 do 
art. 21 da lei 11. 2 de H rle setembro de 
1801, visto corno o citladão Penha .Junior, 
tendo apenas alcançado 80 votos no mu-
nicipio, na eleição de setembro de lSD·l, 
quando o vereador geral menos Yotado, 
Olympio llaplis\a Pinto de Almeida, alcan-
~~ou 3S!J Yolos, conforme documentos jun· 
los, em caso algum potl~ria ser considerado 
como supplcnle de vcrca<lor; 
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Declara nnllos os aelos c resoluções np-
proYados Jlela carnara municipal de llac-
JICnll y soiJ a presidencia do dr. José 
Serrano l\Iorcira da Silva. 

Andamento c olJserrar;ôes 

for~n~ convocados conlrrL as expressr~s dis-
JlOSiçocs do n. 1 art. 42 c do n. 2 para-
grapho unico do art. 27 da mesma lei; 

Cons!derando <JUC, da acta transcripla no 
qLJvro lle_ Nolas,, do 1.· lahclliiio da co-
marca, nao consta a existencia de protesto 
algum con~ra 1! validade do diploma cx-
pedi!Io ao eilladao Antonio ll .. Junior eleito 
:1gente execnliYo municipal de Baependy 
segundo documento junto; ' 

Considerando, porem, que o ado <la ea-
mara reconhecent!o os poderes e <!anuo 
posse ao referido cidad:'\o, ü manifesta-
mente '.mil?, visto .como elle sú podêria 
daNe GO <lias dep01s da elei~~ão. que rca-
ll:wu·sc a 7 de set~m!Jro de ltU5, ~egun. 
1!0 o art. 3,o <llle1 n. 110 de 27 de julho 
de 18!J1 ; 

Considc•·~ndo, J~Or ullirno, que fallecc com-
pctencm ao Congresso para ,, reintcgr .tr 
em seus Jogares n os vereadores recla· 
mantos, não obstante o pi'Otesto que Ú-
zerarn lavrar, C9lllJletentcmcnte, em vir-
tude dos acontccHnentos da sessão de •! 
de. novembro de 18Cl5; ó de parecer <JUC 
seJa,tadoptado o seguinte suhstitutiro ao 
Jll'OJCClO JJ, 210, de 18%, 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi-
nas Geracs decreta : 

Art. 1_. o SãoJ lleclarallos nullos. os -actos 
pral!cados liaS sc~sües extraordinarias do 
mc:r. .<1~ novembro de 18~JG pela camara 
nmnJC!pal !lc, Baope!Hiy, sob a presidcncia. 
do dr. Jose Serrano llloreira da Silva. 

Art. 2." 1\evogam·se as disposiçüos em 
contrario. 

Sala das com missões, 5 !Ir, julho àc 18)7. 
- Carneiro de Hezende.- Dr. Coelho de 
llloura.- Desiderio de l\lello. 

Em discussão a preferencia em 12 <lc julho 
t.cndo sido disp.ens~da a ,leitura do proje: 
do e do suh~tl!Uttvo, a rC<Jtwrimcuto do SJ> Caynciro de Ilczen<lc, pelo sr. ,Jo:1o 
I1o fot apresentado um requerimento 
I{Ue foi rejeitado, pedindo que a discus'. 

18~G 2i0 
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\ __________________ _ 
D--ec_l_a-

1

·a __ n_n_ll_o_s_o_s_a_c_to_g __ c __ I_'~-s-~-ln-~-õ-cs--:--tp-l 
provados pela earn:tm ll}HlllCtpal de Bac; 
pcndy soh a. prestdg_nc~a llo dr. .lose 
serrano Mormra da. dl\ .t. 

são fosse ndi:l'la até que fossem impres-
so~ c tlistrihuidos todos os <locumontos 
referentes á materia do r•rojccto. 

Encerrada a tl'scussão da prefcrencia c pro-
cedendo-se <i vutaçno, foi {ll'efe~·ido o pro-
jccto primitivo, liCalldO pl'ú]UtllCallo O 
subslilutivo. 

o projecto primiliYo c o parct~cr que o 
acompanhou são concelJidos nestes ler-
mos: 

A com missão de camaras municiiJacs, a qnc 
foi presente uma reprcsentaç<io do COI~
trihuintcs o vereadores da camara mum-
cipal de Baepcndy : 

Considerando que, pelo accuratlo estudo qtw 
fez c certiMw da secretaria da Policia c 
documentos juntos novamente, aclla·sc 
hahilitada a resolver a rcclamaçiio, apro-
senlan<lo parecer de[inilivo, tlispcnsandG 
a remessa th copia tlas actas das sessões, 
que requisitou c das quaes algumhs s:1o 
suppridas pelos novos documentos pre-
sentes <í commissão ; 

Considr.ranllo que ao presidente eleito pela 
camara, cidadiio .loa<tuim .losé Bern.mlc~, 
compelia, pela Jci n. 2 de U do setem-
bro de l8Cl! art. 32 c rcgimmto interno 
da camar.1 m11nicipal, sullstiln!r. o agente 
executivo, c rJUC valida c leg!lJmamcnte 
assumiu o exorcicio das fnncçües execu-
tivas da camara, podendo continuar a ex-
ercer legalmente as de presidente lla ca-
mar:t para que foi eleito, porquanto a lei 
organica municipal não veda as accumu-
laçües c antes as permittc, uf10 sendo cl-
las incompatíveis; 

Consillcranllo que como prcsillentc da ca-
mara era ellc o unico competente para 
convocar as rennif•es or<linarias e cxtra-
onlinarias (lei eit. arl. 110 c paragraphos 
1", 2.', 3, 0 c 't"J, o que fez, c tanto reco-
nhcccram-lllc esta compctencia os contra-
rio~. que rc<jtJercram a convocação de 
uma sessão, como se ve <lo doeumcnto 
junto, em data . de 30 de setembro de 
1805; 

/ 
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270 Declara nullos os aclos e resoluções ap- Consillcrnndo qr;c o alltHiidü presi1lcnte 
provados pela camara municipal de llae- convocou a scss;1o para t.o de novemhro 
pcnd Y sob a presidencia do dr. Jose de IS'lG e 11uc não se realizou devido á 
Serrano ~loreira da Silva. falta de numero,' licando adiad;:, para -lde 

novembro, conforme o referem os numc-
ros do jornal ,, O Caxamlnh, que supprc 
a falta das actas; 

Consi!IPrando _que, mesmo que rcpu"nas-
sem entre s1 os cargos !I c presidente da 
camar~ c tlç agente executivo, compelia 
a presJtlcnc1a d;t carnara ao cillail;lo mais 
votado, dcslle ljUC o vice-presidente reoi· 
gnou o Ioga,·, c nestas condiçües devia 
caher o cargo aos cidadãos llomin"os E. 
dos Santos c Joaquim 'l'hercsiano 1lc Cas· 
tro, compelindo então depois d~stcs a 
prcsi1lcncia ao !Ir. .lo~ e Serrano Moreira 
da Silva. (Lei cit. art. :n §§ 1.· c 2o); 

Consirleran1lo que roi compltlarncnto nul· 
lo c i l11:gal o a elo do !Ir. Serrano assu-
IIIÍ!Hio a prcsidencia C COIIVOC<llli]O OS 
snpplentes, porquanto ~s,ta convocação só 
podia ser fe1ta pelo lcg1tuno presidente; 

Consid<)rando que o aclo da camara !lallllo 
posse 1lc agente executivo ao cidadão 
Barbosa .Junior 6 nullo, porquanto a apu-
ração c rccu:ihccimento pela camara sú 
JlOI!e dar-se Gd d_1a~ depois da clcic;iio, con-
forme o dclcrmma a lei n. llO de 2-l do 
julho de l8~ll, art. i\.·, prazo que se cx-
gotlava a G de novembro 1lc 18U5; 

Con:;ideran1lo que lizeram parte da scssiio 
de 'l do novembro dois snppieutcs con-
vocados, amhos aul.orillailes policiac5 em 
cx1~rcicio, o nm dos quaes cunhado do 
agente executivo rctonhcrido, contra o que 
!ldcrminam os arts. lG B 2', ultima parte 
o:2.'88L"e2.·; ' ' 

Consi1lcramlo que a camara não tratou de 
mPdo algum de csltHiar e syn11icar do 
FiJl<:slo contra a eleiçào, o qual foi apro-
SI'IIlado pera~1lc a. junta apuradora, quo 
do mc~mo nao qu1z t11m:lf conhecimento 
conforme se vô do 1locumcnto junto ; ' 

Consirlerallllo que um 1los supplenies ( cu-
nh do do a~entc executivo ) continuou 
como auctoridadc polieial, tanto que no 
m':srn<J dia ,l ile novembro de lí,!J3, em 
qno tornou parte na B<.:s,:'io prc~i<lin c 
inquirin testemunhas em um in:jlwrito 
J<o·i•;ial ( documento junto); 

--
1896 270 
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Declara 'uullos os actos e resoluções ap· Considerando mais que a. actnal camara 
prova1Jos pela camara municipal de ll:te; tem funccion~do com .sCI.s memhros, d~s 
pendy sob a presidencia do dr. Jose quaes dous mcompallveJs COI!l. outros, 
serrano Moreira da Silva. porquanto tem parentes~o prol11d1do para 
· juntos tomarem parte nos trabalhos n~u

nicipaes quaes sejam : Isalino Ferrmra 
(cunhado !lo agente executivo), Anton!o 
Pinto de Oliveira (cunhado de Olym~w 
Baptista !lc Almcilla), inquinando assun 
de nullidadc todos os actos em que t\lm 
tomado parte (lei citada); 

Considerando que a camara tel!l proc~rado 
occultar sua8 deliberações, nao puhhcan-
do-as nem das mesmas dando certillão, 
tão certo estão da nullitlade dos actos c 
!I e li herações tomadas ; arcresc.cndo que 
os actos praticados na sessão 1le 4 de 
novembro foram ratificados numa ses-
são depois ( 8 de novembro), como o si 
podessem ser ; 

Considerando finalmente que foram prati-
cal\os pela actual camara municipal de 
Baependy actos e t01uadas dcli~craçõ~s 
manifestamente contrarias ás le1s ( le1, 
n. 2 cij. art. 43 §8 1. • e 3.' ) e, pois 
compete ao Congresso a annullação destes 
actos e deliberações. nos lermos do art. 
75 n. 7 tia Constituição, e que o~ _actos 
nullos são c· mo si nunca existissem 
não produzinllo e!Tcitos jurídicos; é do 
parecer : 

Que seja adaptado o presente projecto de 
rcsoluçüo : 

O Congresso Legislativo de l\linas Geraes 
resolve : 

Art. 1.• São declarados nullos as actos e 
resoluções tomados c pratica1lm; pela ca· 
mara municipal de llaepeudy presidida 
pelo dr. José Serrano Moreira ria Silva, 
de novembro de 1894 em diante. 

Art. 2. o Hevogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das conunissões, 14 de setembro de 
1896. nau\ Penido. - Camillo t:oares, 
lllho. 

/ 
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;.l7o Declara nullos os actos c resoluçães ap- Enll'ltnclo e1u scguiclu mu !oót~gun
provarlos pela camara municipal rlc Bac· da discussão t•or IU'ti!JOS mst..' 
pcndy soh a presidcncia do dr. José p1•ojccto, recebeu e !I e a se~uinte cmcu-
:lerrano ~Ioroira da ;;i! v a. lia : 

Ao art. 1." rlo projeclo n. 2:0. - Onde 
se diz - 1801 - li iga-se : 1803. 

Sala das sessões, 12 rlc julho de 18:)7. -
Camillo Soares, Jllho. 

Encerrada a discussão c procctlcndo-sc á 
votação, foram approvatlos o projccto e 
a cmcnrl:t, que foram rcmctlillos {\ mes-
ma eommissão. 

Em sessão do !lia 13, o sr. Carneiro d~ 
Hczendc enviou <i mesa a seguinte dccla-
rru;ão de voto, llUC o sr. presidente 
mandou inserir na acta : 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Scienlc c consciente de rruc a auctoridad~ 
da lei é a petlra angular onde se assenta 
a onlem social ; de !JUC o respeito á lei 
deve constituir um culto para o cidadão 
o de prefcrencia para o legislador, c llc 
lfUC, afinal, é principio !Jastantc elemen-
tar - serem validos todoo as actos pra-
t!cados 1lc accortlo com as llisposiçõc» 
da lei ; venho 1lcclarar que votei contra 
o projccto n. 270, de lSD:i, annutlatorio 
!los actos praticados pela carnara munici-
pal de llaepcndy, desde novembro ele 18)5, 
por estar profumlamcntc convencido de 
que, fúra das lrcs ltypotlleses estatuída~ 
110 art. 75 n. Vil da Constituição mineira 
c lambem no art. ,13 da lei n. 2 de 1<1 de 
setembro de lf<Ol, não tem o poder legis-
lativo competcncia alguma para annutlat· 
deliberações das eamaras municipatJs, to-
madas em reuniões ordinarias, prcllxadas 
em seus estatutos, formalidades estas lle 
que se cercaram as !le!iheraçi•cs da c~•
mara municipal de llaepcndy, em suas 
sessitcs ordiuarias de janeiro, marr;o o 
maio de lb%, e I[UC foram arbitraria-
mente avanlladas pelo projecto n. 270. 
como t:unhem ft)ra a sessão ordinaria lle 
1.' llc novcmltro de ItO>, contra a crual 
não h ou v o ~ilruer a menor rcelamat:ão. 
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, , , · lu •õcs ap· Fxccpç:ío feita destas tres rcuniücs or~ina-Dcclara nullos os actos c rc'~ni~i al 'de , rias c lcgaes. to•las outras, nemin_e lltscrc-
provados pela cam_a{a ![;do ti~ Jos•; pnnte deviam ser annulladas dtrecta ou 
Bacpcndy sol! a pres,t! e,nct . ~ indirectamente pelo poder lcgislativ_o .. ou 
~erra no Moreu·a da Stl\ a. porque foram convoca<las c JHCSidulas 

por entidade illegilimn, taes sao as rc-
nniües de 4, 8, 21, 22 e 23 do novemllro 
de 1895 ou porque emanaram de uma re· 
solução'nulla, qual de 8 de nov~mbro_. do 
mesmo anuo, que revo;:(_ou dictatonal-
menle a resolução da alludtda cama~a. to· 
mada desde sua installação, _c cr_n VIrtude 
da qual suas rcuniücs ordm_anas . eram 
prclixadas _Par~ o !Jl'llneiro lha. ull! dos 
mezes de Janeiro, marvo. maw, JUlho, 
setembro c novembro. 

Senrlo assim, não resta a menor duvilla de 
que é ~1ullo o reconheci_mcnto de poder~s, 
como e nu lia a respecll v a posse dos 'C· 
reattores eleitos em ~uhstituiçrto elos da 
parcialidade de Joaquim José Bern!tnlcs, 
yisto como estes actos foram prr.t!Cadl!S 
em 2 de junho de 189G, «em sessão or!lt-
naria. celebrada fóra do dia para ella de-
signado»; o crne, porem, não se pode cou· 
testar é que a competer1cia pa_ra ~ pro· 
mo1;ão de sua uullidade é de JUSll\~a l!l'· 
dinaria, caso não seja lcltra morta o dis-
posto no n. 3 do art. 4,! da lei n. ~. de 
1-1 de setembro de 18\Jl. 

Estou siueeramente couve!lcid? de que as 
reuniões ordinarias de Janeiro, m·1rço e 
maio de 18\JG. já citadas. sito perfeitamen-
te legacs, acllando-so a ellas prescnte_s .a 
maioria dos mcBibros da camara mnrl!Cl-
pal representada nas pessoas dos seguin-
tes 'vereadores legitimos:-Dr. Serrano da 
Silva, Pereira Junior, Olyrnpio rle Almei· 
da. Dias da Silva, Oscarlino de Oliveira 
c José !salino, convocado legalmente como 
sur-IJ!ente e sem estar em cxercicio do 
cargo de delegado de policia do municipio. 

Em virtude, pois, de attcnlar claramente o 
projecto n. 270 contra a autonomia do 
município de Bacpendy, salliamcnte asse-
gurada pela nossa lei fundamental, quer 
!leclaranllo nullos actos c resoluções lc· 
gacs, 1uer inv:vlindo a compctencia do 
poder judiciario. determinada taxativa· 
mente nos ns. 1, 2, 3 e '1 do art. H da 
lei n. 2 de 14 de set~mhro de 18Dl, quan-
do devia clle restringir-se ft lcttra do 
art. ,13 !la lei cita1la c do art. 75 n. Vil 
da Constituição Mineira; é 'lllC vcnl10 fazer 

/ 
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1896 270 Declara nullos os actos e resoluções ap-
provados pela camara municipal de 
Baependy sob a presidencia do dr. José 
Serrano 1\loreira da Silva. 

a presente declaração de voto, d~ maneira 
a ficar bem patente que não dei o meu 
assentimento para tão clamoro>'a mutila~~ão 
da lei tia organi~açào municipal. 

Sala das se~sõe~. 13 de julho <le 1897.-- Car-
neiro de Hezcndc. 

Em 17 de julho, foi apresentado para tercei-
ra discussão, indo a ncprimir-se. 

Ihu tCI·ceil'n, tlisctu'lsão no tlia 20, 
suhmettido :í votação, foi approvado e re-
meltido á commissão de redacçào. 

O sr. João Pio mandou à mesa a seguinte 
declaração de voto, que se in~eriu na acta: 

Declaro que Yotci contra o projecto em 
primeira e terceira tliscussão tendo-me 
retirado do recinto para não' vota l-o em 
sPgunda discussão, por não ter esclareci-
mentos e documentos com que pudesse 
justilicar o meu voto. 

Sala das sessões, 20 de julho de 1807.-- Pa-
dre Pio. 

Em 21 de julho, foi :1presentado pela com-
missão d_e redação com o seguinte parecer 
e redaq:ao: 

A commissão de retlac~~ão de leis ;í que foi 
presente o projccto n. 270, de't80G é tio 
parecer que seja approvada como tina! a 
seguinte redacção dada ao mesmo: 

O Congresso leglslatJYo do Estado de Minas 
Geraes resolve: 

Art. 1. 0 Silo declarados nnllos os actos c 
resoluç<ies tomados e praticados pela ca-
mara municipal de Baepcndy presidida 
]leio dr .. José Serrano Jllorcira da Silva, 
de novembro de 18H5 em deante. 

Art. 2. · Hevogarn-se as disposições em con-
trario. 

Sala das commissõeR, 21 de julho de 1897. 
- Pinto de 1\loma.- Souza illoreira. 

"' o .... 
(l) 

~ 
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18)6 270 necl'tm nullos os actos c resoluçüos ap- Em tliscns~~o esta redacção C!fi 22 de julh~>. 

pr~v;a,los pela camara municipal de foi olla encerrada, seurlo arll_atla a votaçao 
fl'tependy sob a presidcucia do tlr. José por falta tio numero: Vcnllcando-se dt?-
S~rrano Moreira da Silva. po1s nmnr~ro legal, foi approv .. da a ref~n-
. da redacç~o se11d0 o projccto remettldo 

ao gcuatlo sob u. 111, por otlicio n. 157 
de 23 julho. 

En1 12 •le agosto, foi devolvido pelo 
senado com a seguinte emenda: 

Ao art.. 1. ·- Accrescente-so ín-(~ne:- Salvo 
o direito de terceiros. 

Paço do Senado do Estado de 1\linas Geracs. 
ouro Preto. 12 de agosto de 18:J7.- I!r· 
Francisco Sil vi ano de Almeida Brandao. 
presidente.- Dr. Joaquim Antonio Dutra, 
L· secrctuio.- Dr. Bernardino August~ 
do Lima, 2.· secretario. 

Em discussão esta emenda no dia 27, sul!-
meltida ã votação foi. alia approva_da'=- sen-
do o projccio remettldo á comnnssao d(} 
redacç.:i.o, que no dia 28 o apresen~ou re-
digido de accordo com a emend:t acima. 

Dispensados o interstício_ e a imprcs~ão, a 
requerimento do sr. Pmto ~e l\lo~r,l, en: 
trou immerliatamente em tl!scnssao e fo1 
approvada a re~acção olier~cida, sendo o 
projcclo rcmett1do á sancçao sob n. !i4, 
por ollicio n. 22! tle 30 de agosto, o 9~1e 
se communicou ao senado por offic1o 
n. 1G9 dessa data. 

Sn.nccionado 

L'li n. 218, de 3 de setembro de 18)7 

271 Crea uma cadeira mixla de instrucç.ão pri- Do st·. Nunes Pinltcil•o c oull'O!t. 
maria na povoat;ão de S. Antonio de 
nicniha, districto de Santo Antonio llo En1 tn•hueil'a tliscus.são e111 õ clo 
l\htipoó, municipio lle Abre Campo. !nlho tle 1897, !OI clla encerr:~da, 

sendo adiada a vutaç.ao po1· falta lle nu-
mero. 

Suhmcttido á vot:wão no dia G, roi :.wxno.-
vatlo e r•!Inettitlo á commissilo de instru-
cção publica. 

Pende de parecer para segunda discussão. 

/ 
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Pr~jcctos iniciaclos na Cauuu•a elos Dci•utaclos cnt 139õ, que 
tivm.•ant andantcnto cut '1397. 

1805 
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79 Eleva a 4:000$COJ annuaes os auxilias con- Do sr. lllcnelcs Pintcntcl e outt•os. 
cedidos aos hospitaes de Ouro Preto e 

02 

Ilarhaccna. 
I~nt tc.t•ceirtt eliscnssão Clll '15 ele 

.iulho, su!Jmettido á vot<ll;<lJ, !oi rcjci· 
tal! o. 

Archivou-se. 

Modilica as leis n. ,11 de 3 de agosto de na, coJnnti,..são ele instrucçào t•n-
!892 e n. 77 de Jü de dczemhro de 1893, blicu. 
relativamente á instrncç:lo primaria. 

Tellllo sido remetlido ao Senado soh n. 28, 
por ollicio n. 33 de 8 de junho de 1895, 
foi devolvido pot· aquclla Camara em olli-
cio n. 15 de 4 de agosto de 1807 com as 
scgu in te~ emendas que, apresentadas no 
dia 5, !oram a imprimir se: 

N. 1 

Ao art. 1. 0 Altere-se de m~ncira a ficar 
constituído o conselho superior com os 
seguintes membros : 

Heitor do (;ymnasio ~lineiro. 

Um director de escola normal. 

Um director de instituto profissional. 

O inspeclor escolar da capital do Esta1lo. 

Um professor de ensino primaria ou sccun·· 
dario particular. 

Dons professores do ensino secundaria. 

Dous do normal c 

Um do primaria. 

S. C. - 33 
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_\ ______ _ 
az Mo!li!ica as leis n. H do :1 de agosto de To1!os d1J livre nOtllef\1;ão 1!0 governo ;í 

18()~ o n. 77 1le 1!l de !lczcmhro de J80:l, cxcep~~<io do primeiro, assim como os 'rc· 
relaliYamcnle ú in~trucção primaria. specti\'os ~upplentcs. 

Ao art. 2." Snpprim:~-sc. 

N. il 

Ao art. 3. o Snpprima-sc. 

Ao art. '1. o Supprima-se. 

N. 5 

ACCl'IJSccnte-se onde convier : Ficam revo-
gados os a ris. 23 a 27 lia lei n. ·11 de :} 
de agosto !I c 1802. 

N. G 

Ao art. G.", p.na~rapho unico. Depois de 
« municipios" diga-se : excepto a con-
cessão t!c licencas c nonll:aç<JCS interinas 
não lic,·en!lo estas exceder ao prazo de 
trinta dia~. 

N. 7 

Ao art. 7." Supprima-sc. 

N. 8 
Ao art. 11. Snpprima-se. 

N. !l 

Ao art. 1:!. Substitua-se pelo ~eguinlc : 
,\s escolas primarias funccionari\o das 
dez horas da manhã ús duas da tarde. 

N. lO 

Ao art. 11. Supprima-se.· 

-
18!)5 
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D. 1saz c 11 , 77 de 1\l de d~emlyro ll_o lt>93, 

relativamente á inslruCI;ao pnmana. 

Andam~nto c observações 

N. 11 

Ao art. 15. Supprinw-sc. 

N. 12 

Ao art. 18. Snpprima-sc. 

N. 1:1 

Ao art. 19. Supprima -se. 

N. 1<1 

Ao art. 20. Snpprima-se. 

N. 15 

Ao art. 21. Supprima se. 

N. lG 

Ao art. 22. Supprima-se. 

N. 17 

Ao art. 23. Supprima-se. 

N. 18 

Ao art. 2,!. Supprima-se. 

N. 1!l 

Ao art. 25. Supprima-se. 

N. 20 

Ao art. 2G. Supprima-sc. 

N. 21 

Ao art. 27, Supprima-se. 

/ 
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llloflilica as leis n. ·H ()C 3 de agosto de 
1892 e n. 77 de 10 de elezcmllro de 1503, 
relativamente á instrucção primaria. 

AndamentJ e ohsenaçõe,; 

~. 22 

Ao art· ~8 e paragrapho. Supprimam-se. 

i'\, 23 

A's lallellas. Supprirnam-se. 

N. 21 

Accrcscentc-s<J OIHlc convier 

Os professores que tiverem mais de 10, 15 
e 20 anuos ele exercicio terão um augrneu-
lo correspondente a 5, 10 e 15 por cento 
sohre os seus actuacs vencimcn tos, incln-
siYc a porcentagem da lei n. !lO, seja qual 
f<'ll' o regulamento em virtude do <IUal te-
nham sitio nomeados. 

N. 25 

Ao art. ~ü. Snpprima-sc. 

N. 21J 

Ao art. 30. Supprima-sc - 3. o c -

N. 27 

Ao art. 33. - Supprima-se 
unico. 

N. 28 

o paragrapho 

Ao art. 35, paragrapho unico. Accr<)s~cn
le-sc in (in e :- Si por Yia ele concurso 
houver o!Jli<lo os provim<:nlos. 

N. 29 

Ao art. 3G. Supprima-sc. 

]~!)::; 
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~Jodifica as tcis n. 41 de 3 de agosto <!c 
• lS'l" c 11 • 77 de l!l de <le~emh!'O dq 18'J3, 

reÍ:;tivamentc á instrncçao prnnarra. 

Andamento ~; ohscrva~.ões 

N. 30 

\o art 37 SubstilnHc o l!nal <les_dc -
, !i~audo ..:_ até o Jim - pelo SC;.(lll!lle : 
de~dc que tenham adquirido o lhrerto a 
vitaliciedade. 

N. 31 

Ao art. 38. Accrescentc-sc - in fine -
com distincçào. 

N. 32 

Ao art. 5\J. Supprima-se o paragrapho 
UlliCO. 

N. 33 

Ao art. 40. Supprima-se. 

N. 31 

Ao art. 41. Supprima-se. 

N. 35 

Ao art. 43. Em vez de -ordem- diga-se 
- categoria. 

N. 36 

Ao art. 45. Supprima se. 

N. 37 

Ao art. 47. Supprima se. 

N. 38 

Ao art. '18. Supprima se. 

N. 30 

Ao art. 49, !'; 2. ', in fine. Supprimam-sc a~ 
palavras - c amlmlar1lCs. 

/ 
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lt>O:l e n. 77 de W de dezemlJro de 1893 
relativamente :'i inslrncção primaria. ' 

Andamento e ollscrra\ões 

N. •lO 

Ao art. 50. Suprn·ima-se. 

N. H 

Accre~ccntc-~c onde com·icr : 

Artigo. F,ca reslahclccida a disposição do 
~rt. 36 do regulamento n. lU O de w de 
JU_nho rle 18~:;. elevcndo correr 'a respc. 
ct!va despesa pela Yerlla - instrucção pn-
hl!ca. 

N. •12 

A :ll!torizaçii_o facultada par:l. transferir ca-
denas de ~nstruc~.ão primaria e mudai-as 
de c~l<)gonas. c de sexos, nos termo,.; do 
art. ·'< d't ICI n. ~01 de 18 de ~etemllro 
ele l~n~,, _pode ser exercida dcatro ele cada 
lllUlllClfllO. 

Artigo. l'crant<J nma commissão composta 
de ep!atro rncrnhros .. I!omcada c p1 csidida 
pelo .msr.1ectnr muniCipal, os professores 
prov1~onos se habilitarão nas se"uintcs 
matcnas : leitura, e3cripla, pratica das 
!JUatro _opcrae;r·c~ arilhmeticas e regra de 
Juros Sll~Iples, remctlcnelo-se os documen-
tos r~latiYos ao. exam.c ao 3Ccrctario do 
InteriOr, e11w o Julgara. 

N. H 

Artigq. Fiea o governo autorizado a or-
gamzar grupos çscularcs no eclillcio c~co
lar da nova rapllal. 

Artigo. As prerogativas conccdielas ãs c>· 
c_olas normacs fundadas pelas mnnicipa· 
II!ladcs, segundo o plano das escolas nor-
maes olllr:iacs, nos termos do art 2-18 
lia lei n. ·11, de B de agosto de 18Ô2, n: 
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i\forlifica a,; leis n. 41 de 3 de agosto ele 

18U2 c n. 77 de tU de dezembro de t893, 
rclatiYamcnlc il instruc1;,ão primaria. 

cam tamhem concedirlas, sem onus para 
o Estado, ao Instituto ele eeluca<;il\l elcno-
minado - 1\laria Auxiliadora - eslaiJele· 
cido na eidadc de Ponte Nova c dirigido 
pelos Salzsianos. 

Pac;o do Senado elo Estaelo ele ~li nas (;eraes, 
em Ouro Preto, 4 de a~osto de 18')7. -
Dr. Francisco Silviano de Almeida Br:m· 
dão l'residcntc. - Dr. Nccesio Josú Ta-
varés, 1, 0 secretario. -José !l<)tlto No· 
gucira, 2." secretario. 

Ent clistmssão estas ememlas, em 13 da 
agosto. foram cllas remcltidas com o ~~ro
jccto :í commissão ele inslrucr;iio puhlica, 
a requerimento do sr. Joiio Pio. 

ili•:t•esenl.:ttl:~s com o parecer da com· 
missão no dia 17, entraram novamente 
em discussão a 1 \J, sondo approvadas as 
de ns. 1 a 13, lG a 2'1, 27 a 31, 33 a 35, 
38 a <11, >13 a .H sendo rejeitadas as de 
ns. t~J, 15, 25, z'G, 32, 3G, !.H, 42 e ,1r,. 

Devolveu-se o projeclo ao senado por o~i
cio n. 159 ele lU de n~os!o, lendo fmlo 
1leclaraç~o ele voto so!Jré a emenda n. 42 
o sr. Celestino Soares. 

Tendo sido approYailns unanimemente pelo 
senado as emendas rejeitada> pela cam:ua. 
a esta foram cllas dcYolvidas por ollicio. 
n. 20 de 21 de agosto. 

Eu• cliseussiio novnJnentc ess:~s 
tlJllCildi~S 110 tliU :!-1, foram liCI!aS ap-
provadaS apenas as de us. 42 c '15, sendo-
de novo rejeitadas as demais, indo o pro-
jecto c as respectivas emendas á commis· 
são de rcdacção, que no dia '1 os apns,n-
tou com a seguinte rcdacção final : 

A commissão de rcüac~ão tle leis :í,quc foi 
presente o projecto n. 0~, dn 18~H, é ele 
tmrcccr efUC seja adopla!la c approvarla, 
como final a seguinte rcdacçáo dalla ao 
mesmo. 

O Congresso legislativo do Estarlo de l\linas 
Geracs decreta: 
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92 Mo1~if!ca as leis n. •1t drJ 3 1le agosto 1fc 'J~I'l'UJ,O 1 
l8!l~ .e n. 77 llc 19 de <lczcrnhro de 18~J3, 
relativamente á instrucção primaria. 

ll,\ HlliiNISTI\ IÇ."i.O E INSI'ECr.~.\q IJO EN~IXO 

C.\l'ITULO I 

CONSELHO SUPEI\101\ 

Art. l. ·~ O CO'Isclho su pt;rior funceiouar;í 
l!a c~pl!~l do Estado soh a presirlcncia do 
Secrctarw do l11trmor c se conqJorú, além 
de un: pres11lcute, dos seguintes membros: 

!\citar do GymnaRio lllineiro. 

Um director de escola norn ai. 

Um ilircctor de instituto profissional. 

O inspeclor escolar da capital 1lo Estado. 

Um profe;;sor 110 ensino primario ou sccun. 
da rio particular. 

Dons profcssr)res ilo ensino secnllllario. 

Dous ilo normal c 

Um do primario. 

Totlos de livre nomeaçfio do gll\'CI"llo ú ex. 
ccpçi\o do primeiro, assim como os' resp'e· 
ctivos supplentes. 

CAPITULO ll 

INSPECTOI\ES ESCOLAIIES )IUNICII'AES E 
ll!STI\ICTAES 

Art. 2." Na 8<'ile de ea1la rn11nieipio haYerá 

I lllll inspcelor eseolar lllllllieipal o um 
~upplenle. no1neados Jl'~lo l'rc:;irlente do 

l Es1ado drmtrc os cirLIII:',ns que tenham a 
necesS'll"ia irloneillade moral e intelleelnal. 

I 
1895 0'' 

S. C.- :Ji 
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Modilica as leis n . .U de 3 de agosto t)e l'arailrapho uui~o •. \ua,s,,at~~ill~~i~~üessã_o :~s 
1~-Jfl'> e n. 77 de In do lil'zem!Jro de 1893, constantes tios !ltls. B'", 33, "1 e seus pa. 
rrJI;tivamente à inslrucção primaria. ragraphos da let n. 'll. 

Art. 3." Tambem na sédc rle cada nm ilis-
tricto ailministrativo haverá um inspeclor 
escolar 1listrictal e um supplente, norm,a-
dos ambos pelo Presidente do Estado. 

Para"rapho unico. As atlribuições do inspc-
ctol· ilistrictal f:Io no ilistricto as mesmas 
1lue tem o. impeclor municipal na sé1l~ 
1 o mnnicipio, excepto a concessão de lt-
cenças e nomeaçües interinas_. não l!even_do 
estas exceder ao prazo ilo trlllta. il1as, lll· 
cumbinl!o·ll1e mais auxiliar o inspedor 
municipal em tudo quanto interessar ao 
desenvotviJneul.o do ensino nu município 
c rcmettcr·llle dentro tlc li··z 1Iias os map· 
pas 0ntregnes pelos pro!essorcs soh sua 
inspecçiio. 

Art. ,J. o No 1listricto da sé1le do município 
nào haverá iuspcclor districtal. 

Art. 5 .o Ficam abolidos os conselhos mu-
nicipaes e llislrictaes. 

,\rt. G. o Fica restallele~"I:Ia a di~po~ir;ã? do 
art. 313 do regulamrmto n. 100, de 10 _de 
julho de 1883, devendo correr. a re~p9clt v a 
despesa pela vcrba-lnstrucçao Pnhhca. 

CAPITULO lll 

DAS ESCOLAS Pl\lllARL\S, CLASSIFICAÇ.i.O, Oll· 
GANISA<,;.\o, liATlmL\S DE ENSINO 1'1\lllAI\10 

Art. 7. o As escolas primarias do ,Est~do são 
classi!ic~Hlas em <<Ul~han.as., d_tstnct<:~s ,e 
ruraes ,, scll!lo as pnrne1ras as das scd~s 
de districtos, qne forem ;élle~ de lllllnl· 
cipios, as segundas as das sélles dos li~· 
mais districtos ;«lrninistrativos, as lerelll-
ras as do povu<t~los c llaitTOS . fora tias 
sédes do~ ilislrictos a1Iminislraltvrs. 

Art. 8." As escolas primariag funccior.arão 
das dez horas da manh:i (\s duas da tarde. 
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02 l\lo!li!Ic,t as l.~is n. 41 dn 3 de a[íoslo de Art. D. '' l\'as s•5iles dos municípios funceio-

~S!l:~ .c n., 17 d~ .l~J tlc do~emhto li~ 18~3. narrw as esculas llo mesmo sexo em irm 
relatn a mente a mslrueçao pnmana. predio. sernprc que seja isto possivcl e 

lleverHl? em tal caso o conselho superior 
dotermmar no regimento interno fias es-
colas a conveniente !li~trilmiçào pelos pro-
fessores. 

Art. 10. O ensino prirn<lrio commum fts 
tres categorias de escolas comprchende : 

Leitura c cscripta, ensino pratico da lin"tta 
porlugueza, arillunetica pratiea comr1re· 
henden~lo :~s quatro opcr:tçües sohrc nu-
meros mlerros c sobre fr:lCi'Õcs onlinarias 
~ deew!a•;s, proporções, regra de tros, 1le 
Jur.os sunples, de .desconto c de compa-
nh!a, systeu;:t m.elnco; noi·ücs de geogra-
l.l.lira e do In~ tona, rlo Brasil, p:,rticulari-
SMias quanto ao Estailo de i\linas. 

Paragrapho unico. Serü lambem commum 
a. e~~as escolas o ensino <las sc"nintes dis. 
crphnas: " 

Liçii•Js .de cousas, ctlucaç~o cívica. moral 0 physrca; canticos escolares e leitur,t ,h 
Conslituiç:lo Federal c do Eslatlo. ' 

Art. ll. O conselho superior, em cumpri· 
m.ento do disp'!sto l!O ;; 4. • do art. HJ ria 
ler n,. I!, provrdcncrar:í lambem sqhre ·~ 
rhstnburção, como ror mais conveniertl~ 
C!ll cursos e classes llo ensino rlas mate: 
nas nas tres categorias de escolas. 

Ar~. _12. A a~Jctori~aç.ilo faculla1la para trans. 
lcrrr c;ulCiras de instrucr;flo primaria e 
mnllal as de categorias n de sexos, nos ter-
mos llo art. 5." da lei n. :.?tH de 18 tlc 
setembro de lWlG, podo ser exercida 1lcn· 
lro lle ~~atla município. 

Art. t:l. Perante uma commissão composta 
rle fll!:ltro momiJros, nomeada c presi<lida 
pelo lllspcctor municipal, os IH'ofessores 
provisorios se 1Ja1Jililar:1o nas se"ninles 
maturias: leitura, cscripla prali2a das 
~fnalro _operaçcícs arithmclicas c regra <lo 
Juros Sllnples, remellc!lllo-se os rlocumen-
los rclallvos ao exan1e ao :->ccretario do 
ll1t•]rior, que o julgarit. 

o 
a 
~ 

1895 

"' o ... 
C) 
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~ 

-2G7-

Transumpto Andamento c observações 

Mo!li!ica as leis n. ,11 de 3 lle agosto de Art. p. Fica o governo au~tm:i~-:!..dO a. or-
1812 e u. 77 de HJ de dezembro llo lb93, gants~r grupos c.scolarcs uo cdrhcro esco-
relalivamenlü it inslrucç~o primaria. lar da nova caprlal. 

CAPITULO IV 

DlSPOSrÇÜES GEJUES 

Art. 15. Nas séilcs de municípios on1~e só 
houver uma escola para caila sexo, hcam 
creadas mais duas escolas urbanas, uma 
para cada sexo, dependendo o seu pro_vi-
mento da exigencia do paragrpllo muco 
do art. 21 desta lei. 

Art. 1G. Em uenhum município se crcarão 
novas escolas primarias estaduaes.scm que 
nelle se tenha eiTcctnadc: o recenseamento 
eseolar. 

Paragraplro unic). Para a creação <lcssas es-
colas será necessario provar por meio lle 
lista nominal, organisada pelo inspector 
municipal ou districtal, que ha na respe· 
ctiva localiiladc numero sutlieiente rle 
alumnos. 

\.rt 17. Os professores que tiverem mais 
' dê 10 15 e 20 annos do oxercicio terão 

um au"mcnto correspondente a 5, tO e 15 
por cento sobre seus actuaes v~ncimento~, 
iuclusivo a porcentagem ila ler n. 90, se_1a 
qual for o regulamento em virtude do 
qualleuham sitio nomeados. 

'l'l'l'ULO 11 

D.\S ESCOLAS NORMAES 

CAPITULO I 

DO ENSINO NOIUL\L 

Art. 18. Fica o governo auclorisado a refor-
mar o regulamento das escolas normaos, 
consolidanllo a legislação respecliva,obscr-
vadas as altora,;ões que por esta lei são 
fei las nas i! c ns. ,H c 77. 

/ 
I 
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l\Iodil~ca as leis n. 'H do 3 de agosto <l'l Art. 19. No plano de ensino norm·\I llcam 
l81:)~t.e n • 771 d: _11) de d~zembro de 1893, estabelecidas as serruintes modrlic·;rões: re a rvamen e a mstrucçao primaria. " ' ' · 

I. O osturlo de franc~z começará no primeiro 
m!no, e .tcrmmara no terceiro, havendo 
nes~e ultuno uma hora por semana de rensão. 

11. O_ de geographia na parte geral não ver-
sara sobre minudcncias chororrraphicas 
dcv_endo ser re~pectiva e graclualmenté 
rnars. de>envolnllo quanto á America ao 
llrasrl e ao !lstado de Minas; a~ noções de 
cosmograplna serno apenas as neccssarias 
para base do estudo de geographia 

1II. O de hisloria geral se limitarJ ao indis-
IJer~savei para a boa comprehensão da his-
on_a patrr~. especialisada no que diz re-

Sf;erto ~ i\lma_s; as n~çOes. rudimentaes de 
econonna polrtrea sorao mrnistradas como 
C?lllPl.emento do estudo do rrcorrraphi't c 
hrstorra. " " ' 

IV. O de algehra no 2.• e 3.o annos habili-
tará o alumno prmcipalrnente para o es-
tudo da geometria. 

V. O de geometria, durante o 3. • o 'L o an-
nos, ten~ por llrn a resolução das f0rmulas 
geomclneas das linhas, arcas c volumes. 

VI. q de sciencias physicas e naturacs ver-
sara sobre elementos de physica c chimi-
ca, _sobre noções de zoologia e botanica c 
ruduncntos de geologia e mineralogia. 

VII. O de pedagogia ter:í por !Im vreparar 
o ~lm.nno para o mngisterio, instruindo-o 
prmcrpalmente em mzthodolorria cduca-
çã~ mo_ra\ e clvica e legislação "do' ensino 
prrmar10. 

VIII. Ficam supprimiclas as noçücs de anri· 
cultura c agrimensura. " 
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Motli!lca as leis n. 41 de 3 de agosto de 
· !892 e n. 77 de lD de dt)zemllro de l89:l, 

relativamente :1 instrucção primaria. 

Andamento c ohservac;Oes 

CAPITULO li 

DA MATI\ICULA 

Art. 20. A matricul:l no curso e nas aulas 
praticas começa no dia 1 de agosto e en-
cena-se no dia ; 8 d•J mesmo rnez. 

Art. 21. Para se matricular no 1.' anno d() 
curw, prestará o alnrnno perante dous 
llrúfessorcs do estabelecimento .exame <le. 
su!llciencia das mate rias de ensmo nas es-
colas do t.a ordem, exceptuantlo-so os 
alnmnos das aulas praticas, quando ncllas 
julgados habilitaclos. 

CAPITULO lli 

DOS TI\ A BALIIOS ESCOLAI\ES 

Art. 22. O armo lectivo no curso e nas an-
las pralieas começa no dia 1 de setembro 
o encerra-se no dia 15 de maio. 

Art. 23. Aos alumnos que não tiverem pre-
stado exame na cpoca. ~ropria ou que 
uella tiverem sido inhabrhtados em algrr· 
ma materia é facultado, nos ullimos 15 
ctiar. ela matricula. requerer e prestar exa-
me, tlerogalla a lei n. H nos arts. 171 e 
21G. 

Art. 24. o numero de alumnos de cada 
aula pratica não excederá de bO. 

Pararrraph'> nnico. As nctuaes acljnnctas. 
euJc exerricio cont!nlr~ garantido, serão 
aprO\'eitadas nas pnmcuas vagas qn~ se 
derem nas antas praticas das respect!vas 
e~colas uormacs OLL nas urbanas das sedes 
das mesmas escolaR, si por yia de CilllCur-
so houverem obtido o provrmento. 

CA r·rrULO IV 

DISPi·SIÇÕES GEI\AES 
i 
1 Art. 25. E' extensiva aos professores d~ 

gymnaslica a disposição do art. 17 da le1 
I 

/ 
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V2 1\Iorliflca as leis n. 41 ile 3 t!c :1\);osto de 
1802 e u. 77 de 1!) de dezcmllro d,J 18!l3, 
relativamente :í instruc!iào flrimaria. 

n. 77, cltJ 1D de 1lez0mliro de 1893, desde 
que tenham adquirido o ·direito á vitalicie· 
dado. 

Art. 2G. Para os lo[(ares de inspcctoras se-
rão !IOincadas. pr~fessoras que tenham 
exercHlo o mapsteno pelo menos durante 
um anuo, com distincçào. 

Art. 27. Ficam supprimidos os cursos an· 
nexos de agrimensnra. 

· l'aragrapho uni co. Ficam a vnlsos os pro-
fessores já nomeados, os qnaes, em e\(ual· 
dado ele condições, serão de pre!ereucia 
provi1los em cadeiras semelhantes nos 
cslahelecimculos de ensino do Estado. 

Art. 28. E' o Presidente do Estado autori· 
zado a conferir diplomas de uormalista 
aos in~Ji_viduos qne _provarem os reiJUCSi· 
tos eXlçtH]OS pela lC! li, ;J:\, de 7 de julho 
de 189:1, com as vantagens das leis então 
vigentes c anteriores it de n. 41. 

Art. 20. O professor que, em virtude de 
C•Jncurw, til'er sido provido em t[Ualijner 
escola primaria estadual llcar<i dispensado 
do novo concur:-:o para provimenLo em 
escola da mesma categoria. 

Art. 30. A permuta de que trata ô art. 13 
da lei n. 77 só será concedida <JI!a!Hlo 
attineute á cadeira da mesma categoria. 

Art. 31. O alumno approvatlo no a.· auno 
do curso normal po1lerá ser nomeatlo para 
re~er qnalt[ller escola de segunda ou ter-
Ceira orJem. 

Art: 32. Os professores diplomados pode-
rao em qnalqner tempo requerer provi-
mento nas est;olas vagas c nas regidas 
por professores provisorios. 

I 
r 
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· ~ t 1 ~rt 33. Os carrros de secretario o Jii lilio-
Modiflca as lc1s n. 41 d~ ·' df a.~f5 i~;.,e ' u;ecario serão "nas escolas uormae; exerci· 

!8ú2 c n. 77 t.I:) _l!l 1le ul::;:em .J·ro.t ~ ·'· ros ' or um fnnccionario nomeado pelo 

I 

I 

rúlativ:uncnte a lllslrueç;JO pnm.wa. l'rcsfdenlc do Eslatlo, por indicação do 

I 
I 
l 

tlirector. 

Art. 3-1. Fiea derroga1lo o art. 218 da lei 
n. H, de 3 de agosto de 1802. 

s t.· A's escolas normaes creadas até á data 
,x da presente lei poder:\ o (!ovemo, por de· 

ereto, conceder as prcrogalivas que go· 
sam as olliciacs. 

~ 2.• No rlj(ulamento q_uc ft!t; ex~e,íli~l~ para 
a cxccuçao destt let sera or~.tm~,trlo o 
serviço da inspecção c ela. lls.callzaçã.o 
cliecltva e prolicna desses mstltutos li-
vres de ensino normal, poilellllo, ~ go-
verno, para o reconhecimento oiiiC!Ul c 
sempre que julgar necessario nomear tllii_ 
professor ou lente das escolas n_onn~u, 
ou Gymnasio para colher as _prcc1s:~s 111-
formações, além dos relat?nos. tmnen· 
saes enviados pelos respectivos mspeclo· 
rcs municipaes. 

§a.· o auxilio annual de 15:0CO~OOJ scni 
· parro trimcnsalmcntc c sohrestatlo dcs~e 

que sejam s_nspensas. as prero~at.1~as e re-
galias que liverem sHlo conleiJll,\s. 

Art. 35. As prcrogativas concedidas ;~s. eE-
colas normaes !ulllladas petas mumCJpa· 
!idades se"lllHlo o plano das escolas nor-
maes o'mciaes, nos termos do art,; }'1~, 
d:t lei n. 4L llc 3 de agosto de ISJN, h 
cam tambem concedidas, sem onps par:t 
0 JMado ao Instituto de e!lncaçao limo· 
minado :..... ~laria Anxilia1lora - cs~a)>~lc.
cido na cidade de Ponte Nova c llmgHto 
pelos Salcsianos. 

A.rt. 3G. nevogam-sc as disposiçt'H!S em con· 
traria. 

Sala das commissi>c,, 3 !lc setemhl'O <lc 
18')7 .-Nunes Pinheiro.- lgnacio .Murla. 

/ 
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Modifica as lr>is n 11 l 3 1 · · 1H\l2 o n. 77'de 'tnlc<r·, <f.ar;;>~loi!c Dlspens:ulos o intersticio e a illl[H'ess:lo a 

relativamente il in~t:·ne~.a~epn~~~~a~i?t 18lJ, rlri::Jitt,tc~nnell.t~:~ rt~, sr. rl~nacio ~lurta, él1-, • em < 1scus>"o e 1)1 na mesma rhta 
app!·ovada a re<hcç:lo oiTerecida send~ ~ 
proJI;c:t~l _remctli<lo a sancç:lo 80 j1 u "8 por olltcto 11. ~3!l d1J G de SIJtemhro ;) ' 
que se communieon ao senado por 011{~ c1o n. 171 dessa data. 

Sanceionatlo 

Lei n. 22t de H de setembro de 1897. 

ll~!?n,;lc os p;oie~tos ns. 12, !5, lG 22 • _ 
~~. N"· 33, 35, 38, co, G3 G6 Gl 27 n' Hn ~lOlllllllSNUU de lnl'ltrncl'ãO l'n.· 
~_18, ~1~l, ·~4, ,JI,, >38, a-2, 22 ,' sn: 55: 58: 50, bltt!a. 
·!G, ." 1• õ.ll ~h:.. de 18% sobre cad • .. :.. . de Instrucçao prinnria. cn,ts lendo stdo rC11l()ll.ido ao Senaclo f<Jl. e, "l !'·11n·tr· · 1·· 1 ' por · ~~ " • ·' ,u 1,\1 1J por tempo indctcr 

nnnado, 110 dia 7 de julho de IS!li com~ 
consta da comrnunical;ão feita ent • olllcio 
n. lO dessa data. 

Hefunde os projPctos 118 "0 7., ?G -, . 83 85 95 07 ;18 10! '1bl' "• . li3, 82, n:~ (~llllllllissiío cll' ln,.;tl•ti(JC:ão I•n-w6 1013 'tio'~ I'1t t' ~~~;- IO:l, 10!, w;., hlic:~. 
1 lS'l 1 ' c c ,, ;;.) c o de n. !l'l 
<e · '• sobre c reação transfercn ·i t T l · · 1 eonvet·oão llc cadelr·~s 'de i~lstrucc·ãc ~ ,.C enc cl 1~111 o J'l•tnetticlo ao Senado, foi por maria. ' ,, o llll· a1tlle. a L amara adt:vlo por tempo iurle-

lernnna<lo, no tlia 7 d·J julho de 18"7 
c01.n? eonsla da commutdea<;ão feita ~ni 
off1cw 11. 10 dessa data. 

Auctorb::\ o "ovcrno a a r . . siçCtCS contil\o 10 at.'t '.11~p lat as, lllspo- no Nt'. ])psicltlrio clll jUdio. 
~;- .. , r-' u , ( • · ..... , cap. ::....o Sflc.> ç,w L ns . . ), 10 e ll rh IPi n "O l' u· .l ' julho tlc 18'J'Z c ti lu lo :1 ,; d

1
; ;í ~ :- 1 1 1' IIIU st>;.:-tntdlt cliseJtssão, JHH' :n·ti-

<il:l de!) de lltarc·o dP l~Ul rci·T:l~)tO n. !I"~' mu fj ele julho de 18~)7 ao dis-
te it ercaç:lo do l'~"ist'ro li I'·~·· 1,1 ,lv,Jmcn cnltr-se o art. 1.', o n. Dt>slllerio âe 
os districtos do Estado 1 J Lia em todos ~ll'llo rc~ 1jllereu que fosso o projeclo ·\ 

• cotllllllssao r!IJ .Justiça, afim de ser cslnd:~
rlu corqurtclarn1)11tc com o dcJ n. 277. 
:\['provado esse requerimento foi o pro. 
JCCto wmctlido il commissão' inrliea1la. 

Pende de parecer da eonnni~s;i.o de Justiça. 

J8()3 
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H2 Anctoriza o governo a abonar ao collector na connnissão ele HcJn•cscntaçõcs, 

de .Iuiz de Fora, major Antonio Cacla· ltccJncriJncnlos e I•ctiçõt•s. 
no Hodril-(ucs Jlorta, a quantia por elle 
despendida para pagamento de alugneis 
da casa em que fnnccio11ararn as aulas Em. scguncl1t cliscnssão em tO de ju-
da l.' ca<lcira de instrucção primaria lho de 1897, recebeu a seguinte emenda : 
do sexo masculino naquella eidade. 

Ao art. 1. o - Depois das palavras «a 
quantia» accresecnte-se « de !160$003 » 
- o mais corno no art. 

Sala das sess11es, 10 de julho de 1807. ·-
.lu venal Pcnna. 

Suhmcttido á vota{:ào o art. 1. •• foi e lle 
rejeitado, ficando prejudicados a emenda 
c o art. 2.o. 

A rch i vou -se. 

H5 Auctoriza.o governo a .snhYencionar com no sr. Jo~i.o I•io. 
a quantia de 5:0·tO:!;O:JO annnacs o Ly-' 
ceu de Artes c Olllcios da cidade de Dia-
mantina. Ent tct•ccil'n. tliscnssão em 15 de 

julho de Ll:l\J7, foi rejeitado. 

Archivou-se. 

S. C. - 35 
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Pt•(tjecto iniciatlo na (J;uu~u·a •los Depu.ta•los etn 139,1, •tne 
teve antl~unento en1 I H97 

IS!ll 

Transumpto Andamento e observações 

5(i Auctoriza o governo a cnnce<ler ao cida· Da connnhsão ele Ohl'as Pnhli· 
dâo Henrique Matheus Lott, ou a quem cas. 
mais vantagens otTerccer. privilegio por 
50 annos, com garantia de juros de 6 °'o 
ao anuo, sobre o capital maximo de, •.. Tendo sido remetti<lo ao Senado sob n. 37, 
BO:ooosooo por kilometro, não excedeu- por ollício n. 102 de 13 de jnlho de .. 
do o total de 2,00'l:OOJ$000, durante 20 1891, foi rejeitado por aquella Camam 
annos, para a constrncção de nma E I?, em 3J de junho de 1897, segundo a com-
(JUe, partindo da estaç<lo de entronca- municação feita em omcio n. G dessa 
mento do ramal da nova capital de Mi- data. 
nas na E. F. Central, vá ter á Santa 
Barhara, passando por Caethé. 

/ 

··~ 
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Proj cctos inici:ulo~ no Scn~ulo c ••cnu~ttitlos á Ca1n~u-a, 
Clll lH97 

Transumpto Andamento e observações 

--------- --------------~--------- -------------------------
1897 

1807 

87 Determina o,; casos em que as partes po- Ite~nettitlo em ·1 de agosto por o!Iicio 
dem comparecer em juizo, indetJCndenlc n. 1~. 
de licença. 

Aln·escntntlo em 5, foi a imprimir-se. 

En1. }n.·hnch•:" tliscnssão em 13, su!J-
mcltido :i vota•;ão foi approvado e remc~
tido li commissào <lc justiça civil e cn-
minal, que o apresentou com parecer para 
segunda em 19. 

Ent. segtnula tlisenssi\o em 21, suh. 
meltido <i volaç:lo foi ap[novado e remet-
ti<lo :í mesma commissàO,IJIJe o apresentou 
para terceira diseussão em 27. 

Ent. tcJ'tlnh·:~. tlism1.ssão em 28, su!J-
m.;llido <\ volaçfto foi approva1!o e remct-
tido :\ sa~tcç:io soll 11. 55, por ofllcio 11. 221 
<le 30 do mesn1o mez, tendo si1lo feita a 
devi<la cornm uuicação ao senado por o !H-
cio n. 1G!l da mesma data. 

l'!anccioJuttlo 

Lei n. 219 de G de setembro de 1~97 

88 j' Autoriza o goycrno a_ garantir juros de. 7•(, Hemt1lti1lo em z:; de agosto, por o!licio 
até a qnant1a de Oitenta contos <le reis, 1 n. 2l. 
polo praw ile :::o annos e amortisação de. 
5 '/., para ahaslecimcnto tl'agna potaveli 
tlo município tle Santa Luzia do 1\io das Atn.•esentatlo em 27 !oi a imprimir-se. 
Yclhas, e ató a qnanlia llc sessenta con-1 ' 
los, nas mesmas cotHli<;õos, á camara 
municipal do Caralinga, com destino ás .Enl tn•imch·a tliscussào em 30 sub-
obras Jllllllit~ipacs. JllCltido :i Vülaçào foi appl'O\':trlo C l'ClllCt-

ti<IO :ís co utmissiies rcun i tias de orç.amcn-
to e camaras municipacs. 

Pentle de pat\:ccr para scguwla tliswssão. 

S. C. - 36 
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1897 8() Cr•~a o montepio dos fnnccionario~ llUhli- lte~nctlido em ~G de a[iosto, por ol1ici0 cos no intuito de prover-se a suilsiston- n. 2~l. 
cia c amparar-se o futuro das farnilias 

27, foi a imprimir se. dos mesmos funccionarios, quando fallc- At•1·cscnt:ulo em 
cercm ou Hcarem, iuhahilitatlos para sus-

cliscn,osão em 30, sul 1• tentai-as decentemente. Em I•l·hueh•:" 
metti<lo á volacão foi approvado c remet. 
lido ás commissücs reuni<las de justiça e 
legislação. 

Pende de parecer para segunda <liscussão. 

PROJECTOS INICIADOS 
1807 90 Autoriza o-[ioveruo a mandar construir na Hcmctticlo em B de sdmnhro, por ollicio 

I nova Capital do Esta<lo casas para divcr- n. 27. 
sos lunccionarios puhlicos. 

-"-I•l•cscntlulo em 1 foi a imprimir-se. 

En1 t•rhncir:t clisc~nssão em !l, o sr. 
Silva Fortes, por parte da commissão <lc 
peli•;ücs, requereu o adiamento da discus. 
s(lo JIO!' oilo dias. 

NO 
·, 

SENADO MINEIRO 
REMETTIDOS A' CAMARA 

I~an cliscussão o requerimento, ü ella en 
ccmHia, licando ~vliada por falta de nu. 
mero legal. 

l8fJ7 !Jl Autoriza o governo a conr:etler :í D. (;ui· Itmnetticlo em 1 de setemhro por ollici 
Ihcrmina Ho3a Torres, inspettora <le 11. 28. . 
alnmnas da Escola Normal de .Jniz de 
Fóra, dois anno~ de Iic~nça -sem venci- .'ltn•escnttt~lo em 6, foi a imprimir-se. 
;r,cntos para tratar •lc sua saur!c. 

f 

l 
r 

EU '1896 

E QUE TIVERAM ANDAMENTO EM 1891 

l'entle de primeira discussão. 

1b'í)7 92 Hclcva o collcctor llc Jniz tlc Jll!ra, Antonio Jtcntctticlo em 13 de sctelllhro por oflkl 
Cae!ano lto<lr!gnes Horta, tl~) pagamento 11. 30. 
da unportanc1a <las e:>tampillias rouha-
elas do cofre estadual a seu cargo. Pende rlc aprescnlaç:tO. 

o 

!&!)] 93 Det~rrnina que s•\ na falta ele !lfOfissionacs Hcnultt iclo em 13 de sclcmliro por oflici1 
diploma•los poderão ser a•lrnillidos prali- n. 3L. 
cos como agrimensores nos processos <le 
medição, c! i visão e demarcação <lo terras. 

Pende de aprcsenta•;ão. 
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]_•J.'<tie<~tos ini(~iaclos no Senaclo 1\'lineh•o e rmnctticlos á CauJ.ara 
er:n 1396, que tivcr:ün auchuucuto cn1. 139 ~ 

•/J 

8 
C) s Transumpto Antlamento c observações 

1 ~ 
----;-· 

!S!JG 73 Abre um·cretlito de !OO:C00$0JO para inau- Eu• ~H ele junho de 1897. foi apresen-
gurar-se no dia 21 de ahril de 1893 uma ta<lo pam segunda rliscus~ão com o se· 
exposi~ão de produclos agrícolas e in- guinte parecer e emendas : 
dustriaes, na cidade que for designada 
pelo governo. 

• 

A commissão de commercio, cstatistica, in· 
dustrias e artes, ;i qual foi presente o 
projccto n. 73, <lo Senado, é de parecer 
<JUC entre elle em segunda discussão e 
seja approvado com as seguintes emen-
das : · 

O art. 1. ·-Sullstitua-se pelo seguinte : 

N. 1 

Art. l.' lnaugurar-~e-ha no dia 21 de aht'il 
de 1900, na cida<le de Juiz de Ft\ra, uma 
exposição de productos agrícolas e in· 
duslriacs. 

N. 2 

1\rt. 2. • Aos c~positorcs <Jlle melhores pro-
tluctos aprtlsllntarem, conferirá o gov~rno 
premias consistentes em medalhas, dtplo· 
mas, mençúes honrosas, etc., etc. 

N. 3 

Art. 3.· O governo nomeará um jury, quo 
scr:í composto de sete cidadãos aptos para 
julgamento c classillc:wào dos productos 
expostos. 

Onde se lliz- Art. 2.o- diga-se 4.·. 

Onde se diz- Art. 3.•- diga-se 5.·. 

Em. segn11tl1~ cliscnssào em 30_, 10i {t 
commissão de orçament,>, a reqnenmcnto 
<lo sr. Dcllim Moreira; 
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Tran~u mplo Andamento e oh~erYa\~ões 

Autorizll o governo a garantir juros até Enl tu•ceh'lt cliscnssão em 22 de ju-
7 ·;. ao anuo :"1s !cUras ltypothccarias nho de 1!::07, o sr. Bueno Brandão, por 
emil.tidas de conformidade com a legis- parte da commissão lle or~amento, o!Tere-
lação vigente para auxiliar a lavoura c ceu as seguintes emendas : 
demais industrias, por algum lJanco ex-
istente no Estado ou que JJclle se esta-
belecer, c a respectiva amortisação. N. 11 

Supprima-se a palavra «emissor,. no Hm 
do artigo. 

N. 15 

Ao art. 8. •, 

Em vez de - estabelecerá - diga-~e 
pollerá estahekccr. 

Sala das scsstíes, 22 de junho de 18!J7. -
c. !'rales. - Bueno Dralllh1o. - Freitas 
Castro. 

Snlnncttitlo á votm:ão, é approvado 
o projccto c hem assim a emenda n. H, 
sendo retirada a de n. 15. 

ltCJuctliclo ai conunissão tle recla-
cção, esta, em 23 elo mesmo mez, apre. 
sentou a seguinte redacção : 

A commiz~ão de rcdac~·ão. <í que foi pre-
sente o projecto n. ~4, do Senado, acom-
panhado das emendas approvadas pela 
Camara, é de parecer 'JIIC sejam est:1s re-
digidas da maneira seguinte: 

EliENIH N. 

Ao ~ 5. • do a1:t. t.· Em ve~ de - <lcter-
llllllartt -- d1ga-se - podcra determinar, 

N. 2 

Ao art. •l. • Supprima-sc a palavra- C'mis· 
sor- no IIm do artigo. 

)!, 3 

Ao art. 12. :-iupprirnam-se as palavras -
soh cauç:io de títulos - até o Jinal do 
artigo. 

I 

Transumplo 

28
~ 

- i-

Andamento c ohs•Jrvações 

-~~ N.'J , . 81 Autoriza o governo a. garantir _juros :_tlé 
ltiD7 7 "/. ao :lllno :i; letL!·as hypothccan_as 

85 

, emittiilas de conformH~a.de com :t lcgJs- . • rl 1;2• Supprimam-se as pn-
Jaç~o vi"cnte para anx1l1ar a l:tvoura e Ao§ 1. do/.· lo 

0 
go\erno rcs1onsa\cl 

de 1;1ais iodm;lrias, por algum hanco e1•x. l:wr1t~ ;i1 ,;;1u~Ío para,;rapho. 
istentenoEstallOO!I qucnt;lle;!e csa- -ac • o 
!Jelcccr, c a rcspcd1va amorll~aç;w. 

N. 5 

Ao n. l, § 2 .• do-~rt. 12 .. E~1 vez _l~~-
livres dos veramcos de JaUCiro - dJ,,\ se 
em via de m:llura\~ão. 

Ellt tliscns>~ão n recl~wf)ão rm -~5, li: 
cou csl-t cncerralla c Ulliada a volaç.w ]lO! 
falia d~ numero, sendo clla approvada 
em 2G. 

Na Jncs1n:~ tl:~tat, por otlicio n. lGO, r! C· 
volveu-se o prnjedo c as emendas ~~·~c
nado e conformando- se este com a dccJs.te> 
da càmara, o enviou á sa•1cção soh ?· 191 
em 7 de julho, conforme a c_or_nmun/ca,:ao 
feita na me~ma data por oltJcJO n .. .l. 

Sanccion:ulo 

Lei n. 212 doD de julho de 1807 

-- 1 Ent se«ttnula cliscnssão em 12 <I e juJIIo Antoriza o . governo~ 1\cs'Ie J.l,_ a ~~n<.ar ·de 1897 foi approvatlo e remcllitlo :í com-
entregar a ll. Mana José Alvtpl !•~trem\ ., .~ ' 1, Ol'\':lUJCnto que o apreseutou 
Alves, viuva do clr. Carlos l.•cn-CJra :\1- m~>sato ~~. •Ín ~o de aoosto. vos, a quantia tlc 30:000$000, dednwla para erceua e • 'o 
da verba " Soceorros puhlu:os ~ do orça-
mento vigente, como indcnuusação de , •cc•il"t tliscnssão em 2:1 domes-
serviços medit:os pelo mesmo prestados h•n tme" 'roi' cll:t '·encerratla c adiada a YO· 

I, I' lcl mo rn "• ' I • l ao •.s ,\f • tação por falta de numero ega . 

Submelticlo á votação em 2'!, foi ~P,
pronlio 0 remcttillo :t oanc1;ilo sob_ n. ;l..>, 
por ;Jfllcio n. 220 <l_e .~5. con~mu.mcamlo_-
80 ao senado por ollicJO n · 161 ll.t mr.sm,\ 
!lata. 

Sauceionatlo 

Lei n. 215 de 27 de agosto lle 1~07 

·, 
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I?a.:a.•cccl'CS ele couuuissõcs ~~c••nun!cntcs a_;_ln_H'C§c:nt:u!os 
e1u 1897 

Transumplo Andamento e olJservaçücs 

----------~----------------------
' 1~!J7 :.ul 

18~7 

[8'!7 

Hcconhe,;c e ]ll'Oe!ama deputado pela ü.· On t~onunissão ele Constituição, 
cin:unJscripc;<lo eleitoral do Estado o te- Lcg·ísla.<;iio e Potlcl'es. 
uonte-coronel Celestino :3narcs da Crm:. 

Atn·c~entnclo em 1\J de junho, teve se-
gunda leitura depois de impresso, em 21, 
sendo approvar.lo em 22, tonumlo assento 
na mesma data o deputado eleito. 

1Hanrla archivar os papeis sobre que versa Da Connnissão .te &eln'Nientac;õcs, 
o p~rcc_er n. 22.?,_ <~C 18\JG, devol_vido ú ltccfuerinacntos c Pcti.<;õer;, · 
respcettva comnussao, ,1 rcrjlJCruncnto 
<lo sr. deputar lo .Juscelino llarJJOsa. 

Al):l'escnt.ado em 22 de junho, teve se-
gunda leitura depois de impresso, em 2:3, 
sendo approvado nesta data. 

Arcllivou-sc. 

Opina pel:t approvação da iwlicaçfto 11. lO lht conunissão ele Obt•as Pnbli-
do sr. Camillo Pralcs c outros, no sen'. ca,.;. 
tido de representar-se aos poderes fclle-
rar;s sollrc. a necessidalle. mgontissima 
de se contmuarom os lra!JaliJos do pro- A]n.•c>:tlU.t:ül.o em ;~:~ de junho te,ye· se-
tongamr;nto <1~\ !~· 1.''- Central_llo Brazil, gnnda leitura depois llc itúpresso em 23. 
r:om [il'<\\C ]H'Cjlll/,0 Ill[Cl'l'Oll1]lldO.s •. 

~~~u cliscnssão em 25, foi esta encerra-
da, ticanrlo adiada a votrv;f\o por falta rle 
numero. 

SnJnnettitlo ~t ltotaçào em ~ZG foi 
approvaclo c rcn1f!llitlo it cornmiss:lo tlc 
rcilaq·.<lo, I{UC apresentou-a retlirrirla a fi-
nal em 28, " 

lil•Pl'ov~ulo c1n :!o, foi rcmctlida copia 
;lllthr;IJlica :10 governo, por o!Ucio n. 
20J, da mesma data. 

,/ 
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1897 

1sn-

1807 

Mamh quo na forma do art. 78 ila Consli- Da <!oJnnti"'são <le Ctutun·t~<J l'Iu.-
lnil:.:in do Esl:uto sejam arctuvadas as rc·lnicitu~es. 
prcsentaçõcs c doeu mentos das c amaras 
municipacs de Ilarhaccna o Palmyra 
S?h.re. divisas entre os respectivos muni· .\Jn.•cscn~ado em. 2G 1le juuho, t,w0 sc-
CIPJO~. , gunda let~ura depois de impr1~sso, em :Ztl. 

hm lltscuss:t,o em 1. • de julho, I oi esta en-
ccrralla, ltcanilo a votação adiada por 
f a !la dO numero. 

fo;nbnwtticlo ú vottt<jão em 2, !oi nes. 
l,t 1lata approvado. 

Arcllivou-sc. 

248 Manda I[UC na forma !lo disposto no arl.i~o ntt com•nissão ele Catuarns Jin· 
G,o da l~i n. 110, de 21 de julho de 18~)1, nicii•ttcs. 
e no artigo 112 da Constituição do Es· 
tado, sejam archivadas as rcprescnta~~ões 
c documentos das camaras munieipaes At•••c!'lcntaelo em 2G de junho teve 80 . 
do Alto 1\io Doce c IlarlJacena solJre (.(lliHla leitura depois de impresso em :zs 
C}UCS\l'i? ~le limites entre os respectivos Em. eliscuss!lo em l. • de julho, foi cst:i 
mumctpiOs. cnccrralla, hcando adiada a votação por 

falta de numero. 

Submctliclo tí votaljão em 2, foi ues-
L\ data approvado. 

Archivarão-sc. 

2,1!) Manda que se_ archivem as representações ntt coJnini!'Jsão ele Cnnun•ns :r.In· 
e. r_ec_lamaçoe~ de contribuintes do mu- nici1•ncr-~. lliCipiO. de lmtre-Hios, apresentadas á 
respectiva as~emhlca municipal, por não 
serem a_H d~CJ~{Jcs _da. c~mara municipal Ain'cHcnta<lo em 28 de junho, teve se-
contrarias.,\ Consti.ltu_çao c ás leis, nem gunda leitura depois de impresso em :30 
a~ten!alonas dos direitos de outros mn· sendo ap[HO\Udo em 3llc julho ' 
ll!Cip!OS. ' 

Arehivarão-sc. 

l 
• 
\ 
t I. 
! 
' 
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251 

· · 8 1 • . :- I' •onstitnif•ão, !c-Opina fl'1la approv:H.~ào rl:t l!llllcaç:to n. I o J):~. conl~UJss.tO e ~· .~. · Y 
sr. Jnvenal Penua no sentido de repre· g1sltu;ao e po<l<e:t:es. 
s·nt:lr·sc ao con~res,;o Federalso!Jrg _a 
convcnicncia de ~e r alterada a diS!Hl~t~'i\0 , 3 Ir' julho teve ~e· 
do art. !H~J do 1\l:ereto 1.\e 2 de m:~IO de At•re~cnt:ul.o ?lll·.' 1: ·un ,r~;.;so em(;, 
lí:iOIJ sobre processo dos lllvenlarto~. gunda lerlut ,\ lllepot~ 711~ 1C'I ·~ r h 1'\ rf'tllel· sendo apJ·rovar o em c r -.' • ' ~ 

lillo :\ cnmtniss:\n de redac~ao, que ,l(lre~ 
~e 11 t~.n a redael.~:'\o linal em ~. sendo e~b 
approvada cru \J. 

nen-s<3 cnnhc';.mPJJIO ao Cor_Igresso Federal, 
. por otlicio n. 90 de O de Jllillú. 

. I rr J) .. ·-p ... l'CllllÍClas ele pcti-Opina pela approvapo da ellll)n~.a o e~c- .!'"' ccHnnu,.,.~ ·. 
cHia ao parecer n. 217 de 18Du. COJICl:· <joes c orc;ttntento · 
!lendo lotes do terrenos em BeiJo I!Dn· 
zontc aos funccionarios puhlicos nomca· 
1tos posteriormente :i lei adrlicional n. • . 1 tPve ·e-
3 eomlJinada com os tlecrelos ns. 80:3 c ;\Jn.•c•scnt:ulo em . :> <1,;. Jll ~ 1?:. · 6 
t>l5. guJI(la leitura, dopo s de uuprcoso, em • 

Eut eliscnsMão em 7, o sr · João l'io re-
lJUcren IJ uc os pareceres. e a emenda c.o.u-
jundarncnle conJ o projecto r r. :.?:;0, so-
lJre assumpto iilentico, vollaosem á com-
missãO rcspccti v a. 

o sr. Silva Fortes, sub-emendando o reque-
IJnerimcnto !lo sr .. João Pio, requereu que 
os pareceres o cmcmla fos~cm de prcfe-
ccncia <\s commi8sões reunidas de orçr~
mcnto e obras publicas. 

Ent clhwnssiio o rel!llCrimento, é este 
approva.tn, lontlo sido rotir:ul~~ a nnen<la 
do sr. Silva Fortes, a reqncnmento seu. 

Em virtn1lc da approvaçrio do reqncrimcn~ 
to voltaram os pareceres c emenda a 
coÍnmissão de pctil;Ocs, 11nc em. H ~!c agos-
ts a('re>entou·OS com um ~nhsttlnliVO que 
tomou o n. 32l, projccto osln que, >?f-
Crendo a~ Jbcus,;õcs rcgunentaes n~\ Ca-
mam, !oi nnvia1lo ao Senado c de la dc-
volvillo com l'll\!'lldas, penll•)ndo estas do 
decisão <la Camara. 
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Opina velo <l2fcrimonto do l'CI(ltCrimcnto Ult (lOllllllbôs;lo ele l'C}ll'CSl'Utar;i'ícs, 
do sr. deputar! o Hodri~ues Clmves, soli- rcctn<•rhncnto~ c }leíit;i';cs. 
citando Jic,;nr,:a p·1ra tratar lle sua sautlc, 
limitando, porem, o prazo a um mcz • . 
com suhsi1lio lleando salvo ao reiJlW· Atn•t•scntmlo em ;) de Jlllilo, teve se· 
renl1) o dll'l)itrl de renovar o pedido de gunda leitura <li)['r'i~ de irnprc:>so om G. 
licen(·a com Jix~\l.~no do prazo. 

I·:m discn,.;são em 7, foi onereeid:l pelo 
sr •. lo:·Jo l'io lJlllO e:llcnda, suppritnindo 
as pal<wras « com su hsi1lio ~. sendo ap. 
proval!o o parc,:er c r1)jcitaila a emenda. 

Na sessão do 8 o sr. 1;onz:1ga da Silva fez 
declaração d0 ~olo em favor tla emenda. 

Archivou.sc, lendo-se dado conhecimento ao 
pdicionario por ofllcio 11. ti9 de 8 de 
julho. 

. )fanda que, em face da lei n. 191 de !Ddc na •~onnnissí'ío de repi'ü!i!entat;c"'ics, 
S~[I)IJiiJ!'O dr; ]~')1). oCj:J. :tl'Chi\'ada a jlCli· l"CefUCl'ilucnto~J t~ }H~íit;o'"ies. 
c;;JO tln CX·collcctor de Uheraha, Ernesto 
da Silva Oliv,~ira, c llcm assim o :·are· 
c1,r ll. 121i, elo armo passa1lo, com as in· A}n"c"cnta•lo em ;, dr~ julho, tere srgun. 
lc,rm:H:.fH]S S(Jlkilarlas em 28 de :1g••sto do da leitura cli)[IOi,; ilo impresso em G, sendo 
mesmo anno. approvado na mc:.;ma data. 

Arc!Ji\OU·SIJ, 

~!anda !JlH), {l:ll'<t resolver sol1re a rcprc· Da tJoiutnissão de ('auuu•as utnn!· 
:;~n.la~·:lo da camara municipal do Palro- citutcs. 
cuno. JliJlinllo providencias ao CoB·•rc:>-
so Minui1o c.onlra o acln praticado "pela 
camara ll!Jlflicip:tl do Carmo da llaga· Atn't)St)utatlo em ll drJ jullw, tr)Vrl segnn-
gem, pelo qual, ultrapass:mdo os limi- ua leitura em 7, s<:ndo (IJI[<l'OVado em U. 
tr!s entre os l!ous munieipios, auc!ori· 
zon os >cus funccionar·ios a mvadirmn 
o kuilorio situado entre os rios « llon- Solicilararn·s<J a.; ]I!Í~ do dr. :-;rxn;tario do 
rados >> o ''Perdizes », perlenccnlc, se- Interior em 1:1, por oJlieio n. ~~.·s, senclo 
gunilo a. r!!prcscnlaç:io, ao mnnieipio sali,;feilo .., [<edillo em ~!! do mesmo nwí:. do Patrom.llo, e lanç.arem alli impostos, 
alem de outros aetos, alterando assim 
as divisas do distrieto de Nossa Senhora 
da AlJhadia, tr:J~adas pela lei n. 1.112, 
I! c ~~I de solemhro de U·Jl2, se ollicie ao 
JlOdrJr exeeutiv.o, rcquisilanllo copias 
das se~uir1Lns leis Jll'ovinciaes : 

J.ei n. !li>9 de 27 de junlro di) 1859 · 
Lei n. l.lcl2 lle 2,1 úe selemhro do' 1832; 
Lei n. l.~U(J tle 2o l.lil ngoslo <lc I8G1. 
Lei n. 1. GliD de l. · de sctem!Jro <lc lil70. 

ll.ei 11. 2.87,1 drJ 21)du sclem!Jro (lo l!l72 c 
Lei n. ~.!130 de G de onlu!Jro de I8fl2. ' 

l 
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l f do •rt 112 tll consli- nu couunissão ele coustitnic;ão, lc-1Ianl a 111 orma " · ' - 1 - lct•cs · 'tuiçdo do E~ lado, a reli iv:tr ~ repres~nl~- ps :t\·ao c 11ot · • 
çiio dos l!abitanles do dtstncto llo ~l'Yti· . 
tacs, da comarca de C~ 111 f!O Bcll.o .. perlt,n- , • . l 0 em G do julho, teve segun-
do passaf(em . ll.cs.sc d~~~~Irc~~ 1f~1rifo~ ~~- A~r:~ f~f~~~~~!pois do imp·resso, em 7, sen<.lo 
marca e muutcipiO. ' 'IJl[lrovado em 12. perança. • 

Archivou-~e. 

. · nn. conuuissão ele J.•cprcscntuçõcs~. 
~!anda IJUO se :uclm·cm as pcltções. ded.Jo. · J.'ccincrinwntos c JICtic;õcs. 

sé Jgnacio dos Santos e dos e.mprcga os 
rlo ramal ferreo de Bello Ilonzont?, P_c· 
dindo a conccss:io de lotes o e<llli~acao '- J.•cscnlnclo em o de julho, leve segun-
do casas até qnc o. Con~resso se mamfest.~ J ~a leitura depois de impresso, em 7, sendo 
sobre assumpto Hlenltco que lho esl.t appl'OY:!do em 13 . 
alfecto. 

Archivaram-sc . 

· · ])•t conunissão ole J."I'JH"escnlnçiics>. 1\Janlla. 9ue se arçhtved aC Pt~tl!Jção <lllcrofDcs: ;_.eeincJ.•hucntos e fUllir;ões. LeovJgr!tla Amenca e ~s 1 ~~. 
sora publica em Caxarnbu, pedmdo :m· 
xilio para aluguel .de ca.sa, [IOr J<í te_rc?I A IJ.'cscnttulo em o de julho, teve segun-
sido tom<.das provtdcncJas que slttsf.t- ~a Ícitnra depois do impt'esso, em 7, scndt~. 
zem em parte a recl.lmaçiio. approvad'o em 13. 

A rchi VOU·SC, 

~lan(Ja que sejam l'CI.ncttidos á commissão na. conunissão ele J.'eln·cscntasi"ics. .. 
, de inslrncção pnbllca o.s documef!los ns. I'cl}ncl'int~nlos c IUltic;õcs. 

1 c 2 sobre trasferellcta de cadetras de 
l ·t.' ·ç'o J1rim·ni·tna cidade do l'cça-ns rnc ,,( r r A()J."C!WIItatlo em G de julho, teve scgurllh· 
nha. leitura, depois de impresso, ~m 7_sendo 

npprovado nesta data c remettl1lo ,: c.om-
missão indicada, 
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Indefere rn forma uns arl~. 225 da lei Un connniso.;i'ío de t•eJ•rP,.;t•nln•;<>cs, 
n. 41.' ele il de a:.ro~lo 1le lt:i~ll e ~Ul ela J."et}Ut·J.•iJnentoN e pelit;ões. 
Coustituiçãn do ~-slado. o reqtwruncnto 
do cillatlào Lanro 11-(nacio Yargas, proles- ,\ pJ.•esentl~tlo em 7 tle jullto, te\ c segunda 
sor primaria do « Cunlta », municipio leitura tlopoi,; d~ impre,;,w, em 8, ,;ctHlo 
de lllarianna. approvado em 1:1. 

Archivon-sc. 

Manda quo se :trcl!ive a p~~liçiio do pro- na t•o•n•_niss:io tle t•ep!·c~tllllações, 
fcs,;or de gymna!'ltca •Lt keoLl Normal retfUI'J.'lmenlos n petacoeo.;. 
de Ouro l'rf'lo. Anloni•l Marliniar1o F•~r-
rcira, (l'3tlirHlo o prcrnio a que SI) julga i\.JH'I'S()Ut:ulu em 7 llo jullto, le1e scnun-
com dirnito t•rn faeo do arl. 221 do dtc. <la leitma depois de impr< H30 em s. seiH.lo 
C07 de 27 do fcl'ereiro de 18~)3. approvado em 1:>. ' 

Archivou-se. 

2Pl 'i\lnnrla qnc ern curto pl'é\ZO, por inlr;rrne- H1~ connniN"'i'ío tlt• tlonHncJ.•cio, ()stn.• 

I 
tlio do go\'l)l'rlO, sejam ouvirias as ea.- ti~tiea, intlu.;trias e 1\t'lt•s. 
marãs rnnnicipaes de Lcopoltlina e Li-
ma Duarte sobre a representação do <1 r. • 
Qncrino l\iheiro Monteiro de 1\cz•nlllC, AJn•csentlulo em G tio julho, leve se"nnda 
acornpanh;vla <los decretos n. fJG de G lc1l11ra tlepors de nnprcs,;o em 8 sendo 
de maio rle 18~1) o 11. G1 de D de maio approvado na mesma tlala.' ' 
do mesmo anno, qnc ere:mlo os dislrictos 
de paz do 1\spirito Santo da Agua Lirn· 
pa, no rnnnicipio de S. José de Alem Itmnetteu·P>e copia authl)ntica ao dr. se. 
Parahyha.e o da Providencia, no muni- crelario do lntedor, por orllcio n. 207 da 
cipio da Leopoldir•a, estabelecendo-lhes m•:sma rlal;l, ' 
as respectivas tlivisas. 

2G:~ 1\lanrla que se archive a Jll~l.ição do fiscal U~t connnissão ele J."e}n'eNcntat;õcs, 
arnhulante, \Valter lleilhnl.h, solicitando J.'t~IJUeJ.•inwntoP>~ c JHltiçõ()s. 
lotes c favores para con-trncç.ão de easa 
na nova capital. visto acltar-se pendrnle A.pl'CNenflulo em 8 de julho, tcYc segnn-
de soln<;iio do Con~resso assumplo eon- t11 leitura, depois de impresso, em O. 
!(enere, consi;mado no projeeto n. 280, 
parce~r n. ~ l7 c cmcnrJa ao u:csmo o!- J•]n• tliHtms!>Jão em 1G, foi e~la. encerrar! a, 
ferccitla. tieando atJta1la a volaç<io por !alta de nu. 

mero. 

Submcttitlo á votação em 17, foi appro-
\allo. 

Arcliivon-sc. 

1837 

,,. 
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~!anda tJUC se archive a pcli~.5.n de d. Yir- n:~ <·otnn_tissão tle J.'Cl,!'e~ent:~c;.õcs, 
"inia dos llcis Chaves, profe,;sora do r()(tne•·•n•cntos e t•e!Hjo()S. 
í'tin~a. municip.io do Ara~s.~taily, vislo 
na Jorma da. Jet 11. 41 de " <1e a~osto 
de 18~12 ler o exeeuti\o eompelcncia para . 
eoncedcr a licença solicitaria. ,\1n•escnttulo ~m 8 t!c .JUlho, leve ~cgun-

lia lcilura depOIS lk I ''[ll'C;SO, em !J. 

E1n tliscnssi'ío c n J(\ sr;nrlo esta encer-
rada, fr;i adi:1dt a \Olação por falia de 
nnmero, sendo apprc,v:H.IO em 17. 

Arcllivou-sc. 

ltHleferc a pelição de rl. Marianna 1\amos na cmnn_tis•i'io tle J.'cl•:·"~ent:~•:õcs, 
soares, cx-prufe,;,;ora provisoria <lc Selu- J.'<~tftu·rnneutos c t•chc;ocs. 
hinha. munieipiu <lo rheophilo Ol.l.oni, 
solicitando pagamento de vencimetltm< . 
dut"llile tres mczcs visto stí ler rcceiJI(Jo .\}H'<'scnt:ulo em 8 rlr) JUlho, teve "'~gun-
os de um mcz. ' !la leil.ur<l depois de irnprtsso, e1n O. 

lün tliscussiío rm lG, !oi esta encerr:ula 
c a1liada a 'ot.açãrJ por falta de numero, 
sendo approvalio em 17. 

Archivon-sc. 

~lauda •JUC se arclüve, JHJla improcctleneia n1~ couunissào tle 
de seus funrlamcnlos, a reclam:wrro tlc (li}Htes. 
municipcs tl:t villa 1le Poços de Caldas, 

c:utuu•ns lnuni-

contra impostos 1lecrclailos pela rc:>pecli-
va camara munir;ipa!. ,\Jn"tlscntatlo ern 9 tle julho, teve se::\HU-

tla leitura depois de impresso, em 10. 

En1 tliscussão em Hl. sendo esta encer-
rada. f,Ji atliatla a vo'at;i\o por falta de nu-
mero, sendo approva•lo em 17. 

Archivou-sc • 
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2GG illanda que so arcllivo a poliç1io do Gabriel H1~ (loJnntissão de rc]n'flscnta~Jõcs, 
Corrta llahcllo, lente !lo Externato do :t•cctucrhntlntos e t•etit;i>cs, GyrntHtsio ;llineiro, pedindo conslrnc<;ào 
de predio na 11ova Capital, aguanlant!o 
<[tJal<tuer resolu<:Jo <tnc tomar:í o Con-
gresso sohw a~~umpto congcncrc a!Tccto "'lJ>rescntnclo em lO do julho, levo segun-
ao seu estudo. <la lcilma depois de impre~so, crn L~. 

I•;Jn cli,.;cussão em 10, foi esta CllCilrrad:\ 
o <llliatl:t a votaçiio por falh tlt: mrm•~ro, 
sendo approvatlo em 17. 

Archivou-so. 

2G7 llland:1_ <tnc sejam arcliivados o ollido 0 na coininissão lle o hrlts t•nhlicas. 
papcr~ apresentados ]Jor Pedro :\Ien<Ies 
Pereira whre a convcniencia de se dar 
á I~. I•. Bello llorisonle á Oestll dirc-
ctn~ ta_! qn~J. fo~so tocar a Dores do In- ,\p:t•escntado em 12 <lo julho, roi dispen-
llaya, vrsto Ja ter sitio resolvido o as- sada a segunda leitura, a l'C<Juerimenlo tio 
sumpt9 pela lei n, 13(), do 20 de julho sr. Bueno Brand:lo, em 13. lle 189a, 

E1n ,u~eussão em lG, foi esta encerratla 
JicaBdo adiada a votnçã'l p( r falia do nu: 
mero, sentlo approvallo em .17. 

Archivon-se. 

2GS l\Ian<la que se archivo a rcpresentaeão da lht connnissi'io llc oh1•as t•ublicns. camara mnnicipal do Par;\ sobre it con-
veni~ncia de ser oncamin!Ja<la por aqncl-
la crdadc a E, F. que tem de ligar a At••·escJttn,lo em 12 de jnllro [,i 
nova Capital ;\ Oeste de lllinas, 'isto jú em 1:1 diSJ)()IISada a scgnnda leilura, 
se achar resolvirlo o assnrnJJlo vela lei a requerimento do sr. Bueno Brandiío. n. Ia9 de 20 de jnlho de 1895. 

Eu1 ,lisl'nssão em · 16, <l esla encerrada 
c adiada a votaç:lo por falta de llumero, 
sendo approyado em 17. 

Archivou-so. 
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• - l ob:t·t~s pnlJlicas. ~l·mda que se envie ao <lr. sccret~rio das na counntssao ' c 

· 'obras l'nlllicas para provHicncrar co~l-
Jor~lC ror co~lYC!liente '\ represer.lta_ç_ao . _ , 
do consellro <lrstnctal dr. C,unpo lll;rstrco, t 1 em 12 de JUlho, fot em l_.l 
do município de Ouro Fino, sobre ~ nf- 1\J•.•·cs:;~l·~l.\ o se"•Jruta tcltma, a requen· 
cossidadc tia con~trucç:lo de um~t c~ ~at ~ t!tSIT do' 8~ u

1
feno Brandão. 

de rodagem <Jn_e _ligue a<Jnelle drstrrc o a meu o · 
sédc do umnJcrpro. 

EJn ,uscnssã o em 1 G, [I) i esta encerra~la 
e adiada a votação por falta de numero, 
sendo approvado em 17. 

UemctteJt•!jê a l'Cpresent~~ç~o á secreta-
ria da Agncultnra por olllcro n. ~12 de 
10 do mesmo mcz. 

Manda que se arcliirc o ?llicio. <l_a camara Da tlonunissão llc oh:t•as t•nltlicas. 
municipal de l'aracatu, sohc1taudo do 
Congresso mtHli!~cat;ão _do traç.a<lo <I? E. 
F de Bcllo llorrsoBto a Oeste <le :llrnas, , -

11 
f · dis-

<l<i 1110,Jo a passar pela cidade do Pará e ''-t•rescntaclo em 1:. . de JU lO, ora re· 
•1 prolonnar-se atú Paracatü, não só por pensada a sc~nn<la .Ielturau en~ p, 
Í:l sn acl~~r resolvido o as~Ulll!~to pela qnerimento do sr. Bueno ran ao. 
i oi n. 139, de í:O de julho de 18D;>, como 
por vir o traçado :1~gravar os p~saclos 
onus com que sohrccarre~am o T•.stado . , .. d 
•crvi(·os dessa natureza. J~n• discussão em 1G, for cs a encc1u~ a 
• · · c ar.Itada a votação, sendo approvat o em 

17. 

Archivou-sc. 

Manda IJllC se areliivc a rcpr .. ·scntaçflo do na, tlOlnniissão lle obl'a,s tnthlítltts. 
arrcnt1) executivo <listrietal de ll:tbira do 
campo, SOJieit:mtlO \:otJCI)I'tOS da estrada . . . , 
que li~a aqnclle dislrieto ao üc Paraopc- ''P''esent.allo r·m 12 de JUlho, .~or <lrs-
lJa por já t·~r sirlfl tomada a provitlemlen· pcnsa<la a stgunda ;cilma \m ~"· :: rc-
ci~t p~lo excentivo, qUI\ nara isw tem qnerimcnto !lo sr. J,ucnn Br antl,w, sendo 
vcrila es1 ccial no orçamento, approva<lo em 17. 

Archivou-se. 

( 
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\ ~!anda quo s1•ja env·· 1. : s, .. ,1. . J Olnao l'uh~,cas ll'lr':\11 'st c~lr·cr'nccl1o''t anla das,J):t cmmJnissão ele oln·as tntblic:\s 
· 1 : ' l ( Jjat as as • 

P.rov~' CJ~c1:1s (jllP ~'ll'f'Ill jnlgadas rwepssa-
n s,a rcptP'Cntaça•J 1!0 diverso· ··1· F rc,!lknles em Soll'il'llil' n•cla;n:t~\' ,\l,'lrJs At•rc•sc·nt:ulo em 12 de jnlho foi dts 
tra o facto de pretc;Hi/·.' '. 10 :~o~- JH'll'~Hia a Sl'gllllila leitura em' 1 :~ , ,-
F. P:lr:IOpcba iniciar ~:;ia '\i~/ii.~/;.'~1~~1.''\-':· quct.·ur.cnto 1lo ~r. Bueno Brand:lo · s~n~f~ 
tante d 1 ,•st·r(''l'> 11 . c

011
' 1 · t' rc.t 1 rs- approvado em 17 ' ' 

, ... • '. '. ·• go11 ras res Joio- • melros, Illi!'III"Illdo .,,sim cl· I cotllracto 1irm~do c~r;J· 'o ,' , .. wsu a p,o • tado. govelliO <lo Ls- heJnetteu-se a reprcsenUu;ão na forma 
ll.l!lteada, por ollieio n. 12 de 10 de J·uu' 
crtailo. 10 

Manda lfll'J sn arcllive a rcpreSI'Tila ' . , • -~gente excculiYo munieipal dÓ pif;'~"Ur~o B.t « oJunHssao tlll olJras Jntblicn .. 
JJH!tcando como mais eonvcmente ]ra7·t Ó ~· 
r;ntr·oncarnr~n to da E. I•'. Helio I! .·~ ' , , a Oeste a eid<lllP dP l'it'lll"ll' rr O!IZOnle AJn:c~sentaclo em 12 rlc jnllw foi di longamt~nto até 'l'a;·acuÍü o .~ - l~~~ 0 ~~·o· pens:,da a segunda leitura em i3 a r~: 
Congresso l'CS(JIVil!l) o 'l"'l'rr'nrJs>lloo J,\ !lu! r: rJnenmenlo do sr. Bueno Branrlào ' c 

. n , · • ·'" pc a cr · n · h" de 20 de julho de lWJG. 
Em cli,.,.cussão em 17, foi nesta !lata 

ap]il'OI <H! O. 

Arc!JÍVOU·SC. 

27:> Manda que SP rPmctl'\ 'lO ,1r l' . rl.o Estado·[;ar;; attc'rul'er CO!l;O r ;·eslt;Il:llt,c nlt (IOUHUis"iío ele J'tl)H'C'SPllttu·ões 
j!ça os p_apeis rlc 11, (;nilhermlr~ar 1' 1 l61~:; l'«.'ttuerhne••ÜHI e t•eti•;cões. ' ·' 

orrcs, ruspcclora de 'llumna. 1. . " la normal de .Juiz llP (,.ora '1 1 •1 C:iCO· Atn•c~o~enllulo em 12 rle julho foi dis· 
mesmo compctcucia' para' co~ ,8,13, terl~) pensar!;\ a segunda leitura, a reliucrimcn-
ccnça solicitada. cc er a I· to dtl sr. llw~no Brandão, em 1:1, sendo approv:ulo na forma do rcrrimento !\'\ 

mesma data. " ' 

Jtentetttll•ií.n·sll os papeis ao 1lr. Secretario 
do 11_1Lenor por ollicio n. 2W <IC 15 tio 
rdenrlo rnez. 

J 
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2iG 1Janrla que se arcllivc a p~ti1;ão rJr,~ <l. Da ('OUJ.ntis~ão clll r•·JH'('seutt~ç•ies~ 
Eli~lvin<l ,\1tcr~r1a da Cnnl1:t, profesooradll e•tncl'imcnt.os e pcti•:<>c,.. 
in,;lnH~~:;lo primaria da ei<!adc lle Campo 
Bcllo, solicilanrlo 11111 anno de licclll:.a 

277 

Jl:l"' !1alar dr) ,·ua ~a111l1J, visto nfi.o ler· a SliJlJllit'ant•)apr,:senl:Hio rlocnm,~nl<JS con-~AIH'es•·nt.aclo em U. de jnllio, foi rlis-
forme as cxi[(en<:ias ria lei. J"l"S'itLt a se;.;unrla kit.ura, " rcqucrimeu-to do sr. Ilucllo Ilrarulão, em 13. 

Em. cliscn,.;sii.o em 17, foi approvarJo. 
nesta tlata. 

Archivou-se. 

"!anda quo f'C remetia ao S!'·- primeiro so· Dtt conu~J.issão ele l'CP!'e,:-cntações,. 
crctario ria carnara a pelrçao do sr. rle· t•ec.tncrunentos e t•et•c;ues. 
p11tado nenvennto Loho, peilind'J pai(«· 
mento do resto do w hsidio e ajuda de 
custo que deixou 1le .perceber ant<lrior- • . mente. qnatHlo em vragcm para as scS··"\.Jn'eseut:ulo em 1:.> <lo Jnlllo, tJve se-
sCII!~ rio congresso. vislll não ter porlidu 1-(Ulltla leitura, depois <1o impresso, ~~m 16, 
eomparccer :\s se,;slii)S em con<equenci:l data em que na !onna do regimento en-
rle lia ver fracturado urna perna, para man· trou o:r. rliscnssão que foi encerradêt li· 
dar pagar-lhe ôoment.c o resto do sn!Jsi· camlo adiaria a vola1:.:to por falta lle nu-
dio l!Ue reclama. mero, sendo approvatlo em 17. 

Iteutctt.en·se a p tição ao sr. l. • secre-
tario da Camara, <!IIC por ollido n. 21 O 
da mesma data requisitou da secretaria 
tias Finanças o pagamento 1la quantia de 
l:7~0~uoo correspondente a 'lo dtas de 
su!Jsiilio. 

Manllrt qne a rcprcscnlaçi'lo !lo Cluh da La- Utt t\ouuui',.;sào de n~ri<•nltut·n~ 
voura <lo rnnnit~ipio tiO Mar 110 llospa- Jninas, colouízttc;i'io, t.el't·~ts e bos• 
nlia, pedindo providencias lenllculcs a üc- «Ines. 
)lellar ou pelo u1cno' allcnnat' a crise 
que aea!Jrnnlia a l:woura c a diminuição dn irnpnsto i11J 11 o;., sohre a exportação At•res(~nt:ulo em 15 1le julho, teve se-
rio café. SIJja rernetl.iil:t it commissào 1l,l' gutHia leitnra em lG c'cnlr:mtlo em clrs-
orçamcnlo para sobro ella cmillir a sua ~~u~>ào na mosmr, data, foi sua volat;.ào 
opinião. arlrarla por falta rle numero, sendo 'tppro-

va<lo em 17 e nesta 1lata remellirlo á com-
missrto iutlicatla. 

/ 
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279 Jlndercrc a. "Qelição ilc José Flavio 11c Li· 
ma, escnvao tlc paz e dclc!jaeia da ei· 
datlc 1le Araguary, pedindo a decretação 
de urna lei qu~ lhe taxe vencimentos 
e sejam rccolllllias ao cofre do Eslado 
as custas qu'! J'orceiJer. •'-l~1'tlscnflulo Clll lG de julho, tCYC SC· 

guntla leitura em 17. 

280 

I 
28! 

1\tn cliscnssão em 20, foi nesta data arJ-
provatlo. 

Are h i vou-se. 

I 
Manda que se olflci'' ao Pr~si 1J •nt 1 1 1m~ r;~ municip:11 ué s .. João d~EI~' 1 ~ c~- )~~- com~i..,são clc •mntai·as muni-

i 
qUJsJtan~o l'Opias authcnticas da~C)ácÍ;~ ctpaes. 
!las sessocs da a~sem!Jl(•a muni .. I d 
me~rna cidade em su·1 reuni:\ T1l.l a 
rente anno, pàr,1 pod,~r r 5 '

0 1 0 ~o~-
tiramcntc, com SC"ur·Ín 'le ~lv_cr .. dclmi· Al~1'<'senta.clo em 16 lle julho t•v, . 
qnes~r,_cs constanl~s 1Ja ç,reclaA~i~~~a, ~~ gunlla lmtura depois de impresso, én~ 1~0." 
mnmcipes da mesma cilladc contra a\~: 
tos. '!a camar;! e do conselllo llistrlcÍal 
apteoentada a respectiva assen li,. ' ' I' -nici[nl I J c,t mu. \In clu,.cnssão rrn •>t ro· 1 , . licando adia da a- vo~vi:'lo I{JiJ~·1a'N~c~r~ada, 

mero, sendo :IIJ[lrovado em 2.~. •1 c nu-

lte•tnisitnt·lun-s11 a'l a1·las 
n. 9:!, de 2il do rderido' ~~~~~. por ollleio 

l\Jan,la IJUC na forma dos arts 119 1 , slitu;ç·lo o ')9r !la I .' ·, 'a Con- nu. •~o•n•~•h~~;~l cle 'l'lll~r<'settllt<'•-: '1" ··I 'I, '~~;) . ' CI n. ·•I, llC 3 !le • c<ftH r • t .cs, ·';o' o I c ISJ:!, seJa archiva1Ja a petição ' 11111lll os c pcli•;iies. ' · 
jl:, .. 'J.. Joa,nJt.a llaptisla Dias semin, pro 
c'~o.Ia de Santo Antonio do Gramnn 

solicitando nm anno ú!' licença . ·i • '\ lei' o executil'o cornpel;•ncia Jat:a VIS o , IH'cscn_ilulo em ID de julho teve 
ccuel a na rorma das IcÍs citaJas con- 0nnda leitura II''[Joi~ llc impre5so em ~g-, 

' · sendo approvado em 2:3. ' 

.\ rt:ll i vou ·31). 

~I 
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Alanda que, juntos ;l pcliç5o os ori:.;inaes na {lOllH_aissào tle J.'Pp~·e~·~nta<;i'ics_,. 
das ollras do !Ir. Eduardo l\laclla1lo de 'l'llllucruuento!'! e ~~cLu:oc,.. 
Castro, in tituladas - LiCÇiics sobre gco-
gnl(lhia mineira e curso completo tle . 
J1istoria de Minas r;cra.cs, sejam as mcs- Ain·esmttaclo em 10 t~c JUlho, teve se-
mas enviadas ao tlr. Secretario do ln· gunda leilni'<l depois de Impresso, em 5?ll. 
terior, alirn de ser consultado o conse-
lho supcriol' 1lc instrnc~~ão publica so-lJrc seu merecimento e a conveniencia Ent tliscussi'ío lll~sta data, em virtwlc 1lc 
tle serem ou não alltJplallos nas escolas rcqlleri mrénlo do sr. Souz:t !\lareira, p:n· 
publicas do Estadú. parto lia comrniss~o 1le IJClições. vollou O· 

parcct;r il esta commissiio. 

Pende de solução. 

I lntlercre por julgar improcedentes os mo- 01~ conunissão clc jusli•:a civil e 
tivos pelos ![U:tcs _que~ o promotor. 1la crilninnl. 
justiça tia ,l;1!lual'la, c1dadao Ocl:tvH1no 
Vianna, « prwia licença. » para proces· 
sar o sr. clcpnla11o Camillo Pratcs corno A1~1·cstlntu1lo em 21 !le julho, foi uis-
mallll:mle dos assassinatos que tiveram pensada a segunda leilnra em 23, a reqnc· 
lo"ar na citlail0 de S. Francisco nos rimcnto do sr. Pinto de 1\loura. 
dias 1 o 2 de abril de 1836. 

Em .u .. cu,.;sãn em 213, foi esta cncerrad~· 
c adiada a volaçào por falia de nHmero. 
sendo unanimemente approvz,flo em ~!l. 

A requerimento do sr. Carnillo Soares Fi-
lho, consignou-se na acta ter elle votado 
pelo parecer não sú pelas razões no mes-
mo exaradas, como vor estar convencido· 
de ser ca!UIJ1lliosa a imputação que se 
procurou atirar ao seu collega. 

l\laiitla l[ll') se archivc :t mprcscnlação do na conuuissão tle n~·ritmltut•a, 1ni~ 
ciilallfto Gcraltlo Chaves, solicil:tndo me- uns, •~olonis:t<;.ão, ltll'l'u"' e· 1H•s-
1!idas que levem auxilio :í. lavonra do •Ines. 
cal•::. por já ter o Congresso providencia· 
11o sotlrc o as,umpto pela lei n. 212 llc 9 
de julho !lo corrente anno c por se a- 1\.tn·esentlulo em 30 1lc julho leve su-
char pcnucnle do tliscussão um Jlrojccto gunda leitura dep Jis dn imp:ess(J em ai 
que, ampliando as disposi~.iles da lei sendo approvado em 13 !le agosto. • 
11 210 de 29 d1) scl.emliro llo anuo pas· 
s~ido, tende a auxiliar <t lavoura . Arcl:ivou-sc. 
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elos da c_amara o eonH~lllo dislrkl:d tl:t 
mesma crdado, por nf1n se acharem co 11 . 
VCIIiCIIli lliPII[e I'Olll]li'OV:td •S 011 do•'Uilll'll ., • 
l 

1 li v • <>IH'IJ>""lllatlo I lll rJ i]P 'I"O<[O 11'1'<' . 
r~~j~{~~~~;:{~.cgai;IJes constantes da lll<'~ma g11nda kitm:1, depois .d.,!., j 111 [n·,.;,0~ ~,c· 

lO, sendo di:;eulido e approl'arlo 0·,;1 t':l. 11 

,\rchivou-sr), 

:llanila <JIIC ~~~ ar!' h h c .1 p~'lic' 1 • lielliüo e oflieiaÍ do l:r"•isfr~'~cr lr:Yrl. llta- U:t .... un~tisNão de represent.a••cie"' 
eas ria connrc·t rlc 'l'rcb (; . 10 11~· l'etJncruuentoN c I•ctit·tics ' ··' y,: . ·. ' s ~oraçocs do H in , ·· • 

ctd.c, Cllladao. Casimiro .\vellar, JICI!itlrlo 
li!Jl olllllO de IICe!IÇ'\ IJ'\1'<1 [ . [• . ] cio visto ler o l'~l'. 'r', r.t ,u ·~e negl!· •11' 1' 1l!'óoutudo l'm 10 de a••osto lPve •, 
p:n-'a bso <·m f'll··é ;j;;l ~~.~~ f.<;;npet~nnla gnnd;~ leitura dcr:ois de in7prcÚo ~em i:í' 
lei 11. 18' de ''8, Jc , t' ~·' 11 .• ~. I a ~eudo na forma dr1 regimento discutido ; ' ~ novem Jro de 18'.)1. approvailo ua rw•sma data. e 

Archivou se. 

lllaiHh\ I!IW s~ offieie :'t carnara r . ,· . , • -
rJn. ~.' .Jo:lo Jlaptisl.a, pedi lidO C~J~\~~~· 11r::~ f)~~ i t;;::.l~lUINSaO de CIUUaJ.•as llllllll• 
off1uos ln!cados eom a c:unara do l'cç·. 1 ~· • 
nha relal1v:uncnln aos li .1,. , t·, •I_ , 
ilOl!R llilliiÍCipio8 I!O di,l!·::~~OCS ]"~C (J~ .\}ll'~NI~IItallll 0111 12 de :\"OSlO foi dis 
Maria rle s. l•'eli·x. >ara ;0111;, ,1 11 ,; ;~'.'ta JHJIIS~Iffa a se~unda leitura~ em 't3, a re: 
n~~olvei' ~obre a I'i~Jlfl'<<~rll"·.~- 0 col1,rcs~o fi11Crunc11lo do sr. ll11•mo Brawlão 
I. · · J · ~o· .. ç,tO ao IIH'SfllO • 

1 li'Igll a sohre esse assnmpl< ,1. ..-· ,· • . _ ra das camaras çíladas. J pe '1 fiiiiii<A· Ltn ~l·,wnN~ILO em 17, a rer(Herimento 
dos~ .. JtJlicellliO llarho·a, voltun o parc-
e.~r a l'!'~pceli1a com' iss:lll para 1pHJ ti-
vo•ss<J ella. vtsla dos do1:nuwnlos ji1 apre-
SI!·I'.~ar!o8 a Cam:!ra soiii'IJ a IJII"~lào e pu. 
hlrc,tl!os 110 "~lllla~ (;eracs ,, do 12 de 
Jlllho de J8:.:l. ' 

1897 

1sn 290 

I 

l 
S. C.-~() 

-305-

Trans11mpto A ndarnento c observ.1çõ0s 

Manda que o ollicio da camar:t municipal Da couunissão th~ rt~I•J.·e~onfttções, 
de Grão ~logo!. pe1lili1IJ a creaç:1o de \'er- rotptorintmttos e potiçoes. 
ba especial para a conslrncção <le 1lnas 
pontes no mesmo wuuicipio, seja remet- . . ti<lo ao dr. Presidente do Estado, para AI•roscnttulo em 12 _de agosto,, fOI d1s~ 
providenciar como for de justiça, d:Js!lel pensaria a segunda let!nra em !3, a red 
que não sejam serviços de moro ioteres- qucrimeoto tio sr. Bueno l.lraotlao. 
se local. 

I 

Ent di"tmssão em 17, foi olTerccida 
seguinte emenda: 

Supprimam-se as palavras -desde que não 
sejam s:Jrviços de mero interesse local. 

Sala das sessões, 17 ,Jc agosto de 1897. -
!Uheiro Junqueira. 

Eucm·r:ula a iliscHssão, é approvado o 
parecer e rcjeita1la a emenda. 

Retnetten-sc ao dr. Secretario da Agri-
cultura por otlicio n. 217 de lS do refe-
rido mez . 

1\l~nda que se archivo a petH;ão do enge- na connui!-ósão tle J.'eJn•esont.uções, 
nheiro Luiz Toixeir.t llille11conrt Sohri- J.'lltlucrhnentos c petições. 
nho, pedindo privilegio por 60 annos 
para a conslruc~~ão, uso e ~o~o de Hma .. estrada ferrea tlc um melro de bitola, Aln·csmtllttlo em 12. de agosto, lo1 dis-
<JUC, partindo da cidade de U!Jcraha e pcns~da a segunda !CJtnr;< em ~3. a re-
passando por Conceição das Alagoas e querunenlo do sr. Bueno Brandao, sendo 
Frnctal, vá tcrmi uar al1aixo da Cachoeira approvatlo em 17. 
do Mari!Jondo, no l\io Grande. e bem 
assim, o emnrestimo de oitenta contos 
de reis, por kilornctro de linha construi- Arcltivou-se. 
da, feito em apolices do valor nominal 
de um conto de reis, typo determinado 
pelo governo, jmos de 7 °/o ao anuo e 
amortiza~~ão de l\0 a1mos. 

Manda <Jlle se archivem as peç.as protocol· J):t conunissã.o tle J.'lllH'esent.ações, 
l:ulas soh ns. 70 o /9, em que a eamara J.'t~«Jncl'inwntos e 1•ctiç«ie~. 
nmuicipal de Entre L\ios e o conselho 
dislriclal de S Pedro dos Ferros pedem auxilios para melhoramentos locaes, vis- At•resent:ulo em 13 rle agosto, teve ~c'" 
to como pela discriminação das rendas gnmla leitura, depois do impresao, em H .. 
do Estado, não pode est.c distr:thir quo· sendo approvado em 17. 
tas para melhoramentos de caradcr local, 
sem prejnizo dos interesses gcracs, Jc 
que deve cogitar. Archivaram se. 
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Ma.nda CJUC se !'?,!nctta ao c! r. ~'resitlcnt.c do n:., tlOint!tissão de l'CJI,l'~-ocutnc:i'ics 
Es~a~o ~ pctJÇ.lO de n. Joyeux, J!Cdllltlo l'CI}llCl'llllCUtos e l)Ctii'OCS, _, 
Jll'IVI!cgw para cstal!clecer urna lmh!t te- ' 
Jephomca, sem onr.s para o Estado, em 
Ilcllo llorisonte, mediante determinados 
favores, visto ser tal concessão da com- "\prt•scutado em 14 de 'I''Oslo tcv 
petencia do executivo. ~~mria leitura em IG, scm1\o" sullÍnetu308 ~: 

I 
\ 

uiscussão e approvallo em lS. ,\ 

Hmncttcn·se ao dr. Secretario da \[(r· 
cultura por ollicio n. 218 de 1\l do cÍtall~· 
mez. 

ll\landa CJlHl se archivc a pcliç'io elo profes- n · -SOl' ]lUhlico da Jl''l'I'C.ll"\, ,, ' '[' ,· l a t~Ollllllt;;..;ao tltl l'I'JH'CSillltac•()cs 
.•. • ' "· ' uO llUl!l]liO l'l't}lt • •' • t · t' • " ' ·-' muDJ,ClPIO ele ~uiz de Fora, Elviro Cal: · • 1nnua o:-; c l,tl u;ues, 

d.as ~'llho, p<)elmdo a crcação de um tlis-
ti_nctt v o para sua classe, porque a dispo-
Sição do art. 2W da lPi n <11 clP ,, 1 • • 
a"osto de U:i\l) car·lcte1:-1 .• a 'a c' li\~ ". 1

1c AJ,I'esc;utaclo em 1•1 de agosto, teve ~c 
" · ~. ' ' ~ 1 qms a "1111 la l't .. 1 • · 1 · • ~ · de um cllploma scientillco arl-insta. d' " I ' u \ll,t ~ '-{JO}S c I) ImpEcsso, em 16 

outros cstahelecirllcntos de 'c~sino s~~un1~ sendo snhrnettltlo a lllSC\\Ssao c appr0: 
• elario. 'ado em 18. 

Archivou-se. 

lnelefere a poli1;ão do major !isca! do 1 " n · - ~ 
llatalhão Lia bri"ada polichl .Jo.co 1" ,: n conn~uss:to ele l'el,~·c~entnc:.,es, 
ela CrJsla santos, JlCtlitHh; qu~1 scjan~g:~ recJtuwnnentos e l,ettc;ues. 
t~clo par.a sua reforma 0 tempo mn CJnc 
e~ teve tll~pcnsado cio servi 1~o. como alf •. 
rcs do cxlincto corpo poliehl 1, , • 0 
com a lei 11 . 5 ile BO Lle sctc{ni ;~ ~cclo~clo AJII'cscnüttlo em \·1 <lo .a~osto, teve se-
art. 1.• §?i 1.,; us11ue 5.", 0 m~is ~;ti;g;: gunda lertura, elcpms de Impresso, crn lG. 

Suhmetliclo :i discussão Cllt 1~, foi nesta 
data approvado. 

Archirou-~c. 

~! 
'.J 

I 

\ 

1 
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Manda que se remetia á commissiio de or· nn, conunissão ele l'tlJH'esentaçí>cs, 
çatuenlo a representação 1la mesa admi· rctJuct•ilnentos e l,cti<;í>es. 
nislraliva da Santa Casa de Miscricordia 
do Diamantina, pedindo o restabeleci· Al,J.'escnt:ulo em fG tlc. agosto, leve ~e
mento, com a neccssaria consignaç:lo de g'mda leitura ~lepors d_c Imp_resso, em 17, 
vcrlla no orç.amento, lia disposição do scr11lo suhmeltulo á dtscussao c approva· 
art. !.' da lei provincial n. 2.:i33 clc 12 clo em 20. 
llll julho de 1S7G, 1. • parte na form.t do _ . . 
art. 111 da Constilni~~5o c por ser da Iteutcttcn·sc a rcprescntar;ao a comm1 s 
compelencia da cornmissiio de or1;amento. são indicada, na mesma data. 

Manda que se archivc a represcnla1;.ão de na couunissão de l'CIH'csentações, 
habitantes do llistriclo <le Santo Antonio J.'CtJnci·iutcntos c pelil.)í>e!'. 
da Manga, pcdiLHlo uma rcparlir;~to tclegra-
phica ou telepltonira que ligue aquellc 
dislricto a outros cliHerentcs pontos doEs· "\.J>l.'csent:ulo em lfl de 2gosto, teve >C· 
lado não sú por consiguar o Estado ver !la gunda lei tu r a depois de impresso, em 17, 
anm;al no orçamento p~,ra tal lim, como sendo approvatlo em 20. 
por wio de acharem inhihidos os rcspecli-

. vos llislrictos ele o fazerem a c:~.: pensas pro 
prias no respectivo lcrrilorio,na forma da Archivou-se. 
lei n. 148, de 2G 1le julho de 18\lj, 

i\landa que se remcllão ft com missão com- na, commissão •h~ etunal'lt-S mu11i• 
potente, os novos 1locumentos referentes cipacs. 
ao parecer n. 25!, desta commissão, 
tendo em vista que o ohjceto ela repre-
sentação da camara municipal do Palro· ,\l,J.'cscJilaclo em 17 de agosto, teve se-
einio, contra ~1ctos da camara municipal gunda leitura depois de impresso, em 18, 

I <lo Carmo cla llag~gem, não diz respeito sendo suhrnettiilo ;i <liscussiio c approva-
á revis:Io ele Jirniles entre os dois muni· do em 20. 
cipios, e sim a qual dulles, em face de 

I lliiTcrcntes e snccessiYas leis provinciacs, 

I 
pertence o terrilorio situado entre os Nesta data remettcram-sc os documentos :í. 

. <ioo - Doumdoo o l'ocdl'"'· 1 '""'"'"'" do l<>•tiç" oi>H c e<lmto•J. 

!Manda que se rcmella ao clr. Prcsitlentc D:t- conunissão ele l'ctn•csentttl'.(ics, 

I 
do E~ lado para allenclel-a se julgar con- recJucJ•intcntos cl pctic•.tiícs. ' 
venicntr1 e ror serviço cla compclencia cio ' 
Estado, a rcprcscnlação <lo conselho dis- Apl·t~scnt.aclo em 17 do ngosto teve sc-
lriclal cio Morro clo Gaspar Soares, pc- gunda leitura depois tle impresso, em 18. 
clindo a constrncç~io cle uma ponte sobre 
o rio Santo Antonio, no Jogar Llenomi- Na forma elo regimento sniJmcltiilo :i ilis-
naelo IUIJeirão dos 1'0rcos. CJissiio c vota1:ão nesta data, foi appro· 

vaclo. 

H.Cinettcu·sc; a representação ao sr. Sc-
crctano da Agricultura, por ol1icio n. 218, 
da mesma data. 



1897 

18:)7 200 

/ 

l8\J7 301 

-308-

Transumpto Andamento 1; ohservat;õcs 

l\Inn1la quo .se a:ehil'<', de conformitlailc na tlommiss:io 1 
I'Oill a ]t'!!I~]a<~:iO Vi'n'Cll!O, ,•t ]lCli'I~,'IO <]C • t C 'l'C)H'CSCJlÍit<}Õcs, 

v ; · l'CCJUt\'l'IIUCUtOS C )Hlti••ties. 
Astrogililo ~l ineiro do lllenezcs, pÔilinilo "' 
que lhe seja perrnittido concluir o cmso 
norn:al de accordo com o regimen vi· 
gente antes da lei n. H de 3 llc agosto Atn•.,scntlulu em 17 il" :\"Oslo lo. dP 1~'1'> 1 · '-• ' n · \e SC· , · "". g11n1 a lei I ma iiC[IOis dt) impresso em 18, 

sendo approvado em 20. ' 

Archivou·sc, 

l\Tanda IJ~lC, e:r·l'i da emenda aprcs•mlu1l:t n1t tlnintnis-.iio ele 'l'etn·.-senla"<it•s 
ao proJCCto n. HH, appro\ado no cor· 'l'c•tncrhncnlos c t•cti•:õcs. ' ··' 
rente anno, seja archivatla a P· liç;io do · 
c:u:cPrmro ~la .:a<lô:t da Diamantina .Jose-
pltmo Percn:) da Si!v~. pedindo au.,'mento 
de seus vcncunen tos b · At••·mwutnclo < m 18 de :t"Oslo levP- ~C· 

gunda leitura depois de im[Jress'o, 01Í1 !\), 

!'lnlnnctticlo ü tliscns,ão, foi approvarlo 
wt rne~ma llala, na fo11na do regimento. 

A rcltiYotHc. 

:llanrh !]111~ so rcmetla ao llr P· ... , t D · -do Esta lo p·tra . lt- 1 .' • I e~Ju~ll o :t •·onHni!>sao cltl l't>JH'esentnc;í)es. 
t ., <:, ' . ,\ ont CI como for de JUS· t'ettnerhncntos c JH,tic•ucls -
IÇ;'t, o IC![Uenrnento do <Ir. illanoel Si- > · • 

mocs de Souza llri lo, jui?. de llirei to da 
?~n,arca d~ Campanha, pedindo proroga. 
çao por seis mezcs da lic1~11r,:a em cujo "\Jn·c-.enüulo <'m 9"J de '\"Oslo teve se 
ti~so ;~:) a<jh.a e •rue vac l•Jrminar em 1\J gund:t Ieitma <l;;pois .. do in'd~ress;J, em ~()· 
c- 8 ~,te,m.~Jo Vll~don.r?, ~1or scr_dc su_a sendo na forma do regimento approvatl(; 

!llfl[lf- enc1a COIICCllCI ,) IJI OfO"a\':\0 Sllll- Il't llli'Sill'' <lata . Citada. "' · ' -· " · 

ltCJnettel'IUll•SC O l'CI]UOrÍ!llOil!O () illlOU· 
mt·nto~ ao di', :-ieeretario do Interior por 
officio n. 2;2~, de 27 do me~mo mcz. ' 

18~7 302 

1897 303 
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Transnntpto Andamento c ohscrmções 

i\Ianda que se remolla ao poder cxcenlivo na coJnmissão ele 'l'el•~·e~cnta.•~ões-" 
do 1\slado, para. pnwidenciar r.;omo fúr •·c•JtH'I'ÍJncnl.os e pet•c;ocs. 
do justi\':t, a pcli\'iio .<lo const;IIHl <listri- 9 . • , . ,_ 
et:d de Santo Antonio do (;orntulia c de ,\prescnt.tulo em ": de ~e.tcrni!I?; tc~c S.t; 
<liffcr•~rltc;; cidadão,;, reclamando a con- gunda lcJliJra <1epo1s 1l_~ unpres~o, e.'.~l ..,, 
strneí~:'ío de nnu ponte sobre o rio do sç1ulo na forma elo rc[(U!lent.o dJscutt"o ~ 
mcm10 nome. approva<lo na mesma data. 

Hcn•ctt.cn·se ao dr. Secretario da Ar;ri~ 
cu ttma por olncio n. ~- 8, tlc •1 (lo cil:u!D 
mez. 

Manda <JUe se arl'l1ivc a potit;:lo 1'0 eidatlão Da eonnnissã.o cll~ ••cprcscntaçõcs,. 
Amaro Carlos Nogueira. professor <la ex· re•ln,wilncutos e t•etit;ões. 
ti neta cadeira de latim c francez 1lc Bac-
pellliY. pedindo melhoria d•; aposcnl:ulo· Aln·csent.tulo em 3. de s~tembro, teve se-
ria, visto ter o requerente sido apcsen- guntla lcttura depois de Impresso, tm '1. 
lado por acto de lG de janeiro de 18\~0. 
«ex· vi, da !oi n. :l,7;7, c ~:>tl acharem Pende rlo discussão. 
aliolitlas :ts aposentadorias pela Consti-
tniç;io do Estado, não tendo a lei cJTeito 
retroaclivo. 

Manda <[Uf) se arehivc, lkan<lo salvo ao O:t counnissão tlc t'eJn•escnlal)Õ<'~ 
pdieionario o direito <lc rceorrcr ;10 po- rcqncJ.•hncnlos e pel.i•;õcs. 
tiiJr executivo do Estado, a petit;fio do 
engenheiro Luiz Teixeira Bilt•)Jleonrt So- Atn•csent:ulo em 3 de set~m!Jro_. teve sn-
!JriniJo, pedindo para si ou banco os se- guncla leitura em '1, depots lk !mpr~sso, 
[(Uintc,; favo.res : s•.:n<lo na forma do regimento tltscntitlO e 

a) Fornceimento exclusivo de guias para aproY<Hlo na mesma data. 
os dcspaelios de exportação de café, na 
Capital Federal, de procctlcncia deste Archivou.se. 
Estado ; 

h) Essas guias sPrão fomccitlas aos expor· 
tadores pelo valor da pauta do dia em 
que for tlcspaehado o c afée na quantid:tdC 
precisa para ~atisfazcr ao desconto esta-
llclccldo· 11elo aeconlo <le :~L de maio de 
l~U.'>, ohrip;awlo-se por sua parte ou llêUl· 
co ús seguintes clausulas : 

a) Cotnprar a dinheiro todas ns guias do 
eal1\ <lo proccclcneia <le,;to Estado, 'lne 
cxi~liri)Jn no mcreaclo 110 aclo lla as~i· 
gnalum do contrae.to, com o abatimento 
do s•·is por cento, (li '/") sohre o valor 
das ffii'SllH\s guia~; 

h) Comprar a dinlitJirn a~ l]li'l poslorior-
menll) fort•m ~ewlo ~ [lrc,en ta< las. com o 
all:tlllnenlo de dneo por cenlo ·5 'lo) so· 
!Jre o valor tias me:~mas guias, lluranlo 
lodo o tempo do conlracto; 

e) o governo desse Eslado não cclehr~rü 
contraclo ]'ara osso ~erviçn, sin~o de· 
pois il<l olllidn o mesmo scrv!Çll dos 
E,.;t:ulns de S. Paulo, Hio de Janeiro e 
Espírito ::lanto. 

/ 
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m:; :uanda que se rcmetla ao dr. presidente do 
Eslado, para informal·:!, a petição dos 
engenheiros i\Janocl IUhciro da :Mo!l:~ 
V Jsconccllos c Thomaz de Aquiuo c Cas-
tro, pedindo privilegio por lO annos e 
outros favores para medirem as terras 
devolutas c lotes colouiacs do Estado. 

~: . .c:: 

.1\ndamento e o!J~,;nac;õcs 

));~ ~o1nn~issão ele I'el~t_:e~enüu;i'íes, 
:.equcruncntos e })CtH;ocs. 

AJ)resmt~uclo em !J do setembro, leve se-
~unda ICJlura em 10. 

Na ror~na do regimento, entrando em dis· 
c_nssa? 11a _mesma !laia, foi esta encerrada, 
1tc:muo a!lwda a votação. 

Pende tle votação, 

I 
I 

I 

l 
k 

PAl"tECERES DE CO!{IviiSSÕES PEI{~~ANENTES 
A.PRESENT.A.DOS E::rY.I: 1.896 

OUE TIVERAM ANDAMEMTO EM 1891 

/ 
/ 
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Parccm•cs (lc conunissõcs JHWJnancntcs, aJn•escntaclos c1n 1896~ 
que tivci•ani :nulanicnto eJn 1897 

V> o 
o .... 

Q) Transumpto Andamento e observa~~ões ;::1 8 I ;::1 .... ::> 
~ 

- ---

1807 211 Opina para que se pcc;am informa\~iies no na. couuni~o~sõo tle obras JHihlicas. 
governo sobre o projeclo n. 2,12, relati- viação f"errca, etc. 
v o :i E. F. ele Ouro Fino a Poços de 
Caldas, por julgar que a concess:ío dessa 

Em. tliscussão em 28 de junho, foi nesta estrada irfl affectar iJJtercs,es das estra-
elas de Ferro Sapucahy c Mnzam!Jiullo tlala approvado, sendo solicitadas as in· 
j:í auxiliadas pelo Estaclo. formações por ofJlcio de 1." de julho, so!J 

n. 205, clirigido ao dr. Sec;retario da Agri· 
cultura. 

1897 2·12 Opina para que, relativamente á concessão Da connnissão de obJ.•as J>ublicas e 
da E. F. de Pouso Alegre :ís c li visas ''iltção t'errea. 
deste Estado com o de S. l'anlo.. ele 
que trata o projec;to n. 212, ~eja ouvido 

E111. tliscussão em ~8 de junho, foi nesta o governo sobre a influencia que possa 
ter a concessão projcclada sobre as j:í data appruvado. 
existentes. 

Solicitat•nJn·s•~ as informações por olli-
cio n. :!05 dirigido ao clr. Secretario dêt 
.\gricultura em L.· de julho. 

1897 2,!3 Maudl que, em Yisla de disposk<Jes conli- Da couunissão tle CltlllRl'RS lllUUi-
das na lei n. 2 de 1,1 de sciembro de ci}>ltcs. 
1801, sejam archivatlas as rcclamac;ões 
e rcpresentaç.ões de conlrihuinles da ca-
mara municipal tlc Pouso Allo. En1 tlisenssão em 22 de junho, foi nesta 

dala approvado, sendo archivadas as rc-
prcscntaçücs c reclamações. 

..... 

S. C. - 40 
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Transumpto Andamwto e observai'.ões 

Hequer que, sohrrJ a p~li«;ão do cidadã.o Dn, connnissão tlc rcJ)).•esentt~<;õe"'. 
Mano•Jl Francis<~o de Assis, olllcial do J.•cqncn·intentos e petic;•>es. 
rcr:istro de hypotlwcas da comarca d~ 
.Juiz de Fora, folicitando dous annos <le 
licença para tratar de ner:ocios, seja ou- At•resentatlo em :::3 <le junilo, foi a im-
vido o respectivo juiz de direilo, por primir-sc. 
interrnedio· do f(ovcmo do Estado, sobre 
a conveniencia <la licença solicitada. 

Em discussão em 25, foi oiTerecida a se-
guinte 

Emenda substitutiva 

HerJUeiro que o requeriment0 e mais papeis 
relativos ao pel1ido de licença solicitada 
pelo o[[lcial do registro <le hypothecas da 
comarca de .Juiz <le Fora, capitão Manoel 
Francisco de Assis, voltem á commissão. 

Sala das sessões, 25 d~ junho de 1897.- Ju-
venal Pcnna. 

J~nt •lisenssão a emenda, conjunctamen te 
com o requerimento, ficou a mesma en-
cerrada c adiada a votação por falta de 
numero. 

Em 26, subu1eltida a emenda á votação, foi 
approvada, llcando prejudicado o requeri-
mento, pelo que voltaram nesta data á 
commissão os referidos papeis. 
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]:ntlicação a}n·c~cntada, mu 1397 

Transumpto Andamento c ohservaçües 

Indicamos que, por inlerrnedio do presi-IJ)o sr. C:unillo Prates e ontt.•os. 
dente !lo Estado, se reprpscntc aos po-1 
dores foderaes, principalmente ao Con-
gresso Nacional, sobre a necessidade nr· 
r;enlissima de se continuarem os Lraha- Apt.•esentacl:~ em 22 de junho, foi remet-
Ihos do prolon::(arnenlo da Estrada de tida, depois tle impressa, á commissão 
Ferro Central do Jlrazil, actualmcnte in· de obras puhlkas, que, em 23, a:•resentou 
tcrrompidos com grave prejuízo dos co- o parecer n. 2-lG, opinan!lo pela sua ap-
fres fcderaes c de grande parte rlo Lcrri- provação. 
torio mineiro servido por aqnolla via-
fcrrea. 

Approvallo este par~cer em 2G, foi a indica-
ç:\o rernettitla á commissão de redacç:io, 
que, e!ll 2~. ap escutou-a redigida atinai, 
com sou parecer, indo a imprimir-se. 

Em cliscussão essa ro<lacção em 30, suh-
rnetlida á votação. foi approvada, sondo 
nesta <lata remelli!la por uflicio n. 204 
uma copia autllcnlica ao dr. Presidente 
tlo Estado, por inlcrmedio do sr. dr. Se-
cretario do Interior. 

/ 
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lhulic;u;ão aln•esen.t:u1la en~ '] HHG e c~ue te~'C funt1la:m.ente 
e:m 'lH9'7 

Transumpto AmlamrJn!o c ollscrvações 

Jntlieo que a Camara dos depu!arJos, por ])o s:t•. Jevctutl Pcunu. 
inlermcdio dlt mesa, represento ao Con-
gresso Federal, sobro a conveniencia ilt~ 
ser alterada a disposição do art. 1~0 do EUJ. tliscussã.o em 7 de junho de l>l~Y7, 
decrel<) de de maio de !800, no senti- sulnnettida :'t vol:t.<i<lo, f11i app rovada e re-
do do não ser prejudicado o proee,so mnllida. á comntis,ão tle re<lacç:1o 't[ue 
SllllliiHll'io dos inventarios pela morosa aprescnt ·IH• com parecr;r c rodact;ão final 
exigencia datjll<)lla tlispr,Si\~ão, tomando· em 8, iLHlo a imprimir-se. 
se enlt'elanto as providoneia legaes in· 
dispensaveis para a garantia dos menores 
c inlenliclos. En1 cliscussii.o a. reil.ucção finul em 

O, suhmellída á vol.ar;fío, foi approvaua. 

Cornmunicou-:,r.J nesta data ao Congresso 
Federal, por intcrnlCilio do 1.' Secretario 
da Camara dos Depuli:ulos, por ollicio 11. 
\lO, transcrevendo-se neste a illllicaçi\o. 

Secretaria da CmrHra dos Deputados do Estarlo de nlinas Gcracs, em Ouro Prelo, 1G de tlcz•:nnbrn 
de 18!l7. 

O Dircclor da Secretaria, 


