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E,'r;:zs. Srs. Presidente e mais membros 
da Camara dos 0ep-utados do Estado de 
Jvlinas Geraes. 

Em obediencia ao preceito contido no § 14 do art. 2. 0 do regulamento desta Secretaria, 
apresento-vos a synopso dos trabalhos da Camara dos srs. Deputados, relativos a l.a ses-
são ordinaria da 3.a legislatura do Congresso Mineiro, precedida do seguinte 

RELATO RIO 
De accordo com o art. 1.0 do regimento interno da Camara dos srs. Deputados, com-

binado com a lei n. 124, de 11 do julho de 1895, começaram as sessões preparatorias à 7 
üe junho. 

A 15, segundo determina a lei acima refol'ida, realizou-se com a maior solemnidade e 
grande concurroncia publica a sessão de installação do Congresso Mineiro. 

Nas sessões de lll o 17 do junho, segundo determinam os arts. 5 o 45 do regimento in-
terno .• foram eleitas a mesa (com missão de policia) o as demais commissões permanentes, 
sendo na de 17 eleitos não só o advogado e supplento do advogado para a commissão 
examinadora nos concursos do magistrados, de que trata a lei n. 18, de 28 do novembro 
do 1891 (art. 21 §§ 1.0 o 2. 0 ), como os srs. deputados que devem formar o tribunal do 
julgamento, constante do paragrapho unico do art. 72 da Constituição do Estado. 

Em sessão do 8 de julho, a requerimento do sr. deputado Carlos Toledo foi nomeada. 
uma commissão mixta com o 11m uo apresentar parecer sobre o projecto do Codigo do 
Processo Criminal o elaborar um projecto sobre o Codigo Civil. 

A mesa o estas com missões se constituiram da seguinte fôrma: 

CO::NI::JYLISSÕES PER:M::ANENTES 

1899 

C.:onuuissão ele JWlicia (nwsu) 

Coronel Francisco Ribeiro do Oliveira -Presidente. 
Coronel Agostinho José Pereira - J.o Secretario. 
Coronel Celestino Soares da Cruz - 2.o Secretario. 
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Coronel Jose Bernardes de Faria- Vice-Presidente. 

Supplentes dos Secretarias : 
Dr. Felippe Nunes Pinheiro, J.o 
Coronel Manoel Josô da Silva, 2,0 

Conunissão ele (~onstitnic;ão, Lcglslac;ão c l~otlcrcs 

(l) Dr. Reynaldo Porto Primo. 
(2) Dr. Manoel Thomaz do Carvalho Britto. 

Dr. Luiz Rennó. 

Orçnntcnto c Çontns 

Coronel Julio Cesar Tavares Paes. 
Dr. Astolpho Dutra Nicacio. 
Dr. Delphim Moreira da Costa Ribeiro. 

rorçn Publica 

Dr. Francisco Soares Peixoto de Moura. 
Dr. Valerio Barbosa do Rezende. 
Dr. José Carneiro de Rezende. 

Rctn·cscntnçõcs, Ucqncl'intcntos c J~ctfçõcs 

(3) Vasco Azevedo. 
Coronel Simeão Stylita Cardoso. 

(4) Padre João Pio de Sousa Reis. 

.Justiça ÇJvii c Çriminnl 

(5
6
) Dr. João Luiz Alves. 

( ) Dr. Carlos Domicio de Assis Toledo. 
Dr. José Gonçalves de Sousa. 

(1; Snhstitnido temporariamente pelos srs. !lrs. Astolplto Dutra Nicacio c Fruncisco IIonor!o 
Ferreira llmntlão, Jllho, nomeados em ~~ e em :27 de .i ulho. 

(~) Idem, i<lom pelo Hl'. dt•. Francisco IIonorio Fcncira Bmndão, filho, nomeado C!n ~·~ do junho. 
(:l) Substi!uido temporariamente pelos srs. dr. Leopoldo Corroa, Arthur Jose Pimenta c dr. 

João Lu i" Alves, nonwados em !O do jullw, em H c 21 <lo _agosto.. . , 
(I) Snbstituido tmnpomri:unento pelos srs. t)r:~· Joao llapüsta Forrcu·a ~'clloso c Carlo:~ da 

Silva Fortes, nomeados em 10 e I !I <le julho, c lletlmttvamentc Jl?lo me.~mo dr. S!lvu Fortes, cl01to a 
20 do julho, tontlo sido este por sua vez suhstituido temporanamonto pelo ~:~r. dr, .Astolpho Dutt·a 
Nieacio, nomear! o om H o ~I de agosto. . 

C> I Substituido temporariamente pelos ~:~rs. drs. Valerw llarbosu de ltezcmle o Astolpho Dutra 
Nicacio, nomeados em ~ o \l de ago~to. . , . , . ., . . 

(li i Suhstitnido pelo sr. dr. Jose Foltppe de I• rettas Castro, .elmto a ,,(J do mesmo n;,oz, sen~o 
este Hubstitui<lo, por Hna Yez, temporariamente, pelo sr. dr. Lutz Ronnó, nomeado em <> do se-
tembro. ~ I 
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Camaral't l'tinnicit><1C8 

(7) Coronel Manoel Alves de Lemos. 
Olympio Julio de Oliveira Mourão. 

(8) Dr. Lindolpho de Almeida Campofl. 

Commcrcio, Estatisca, lnclnstriaro; e Artes. 

Major Luiz Cassiano Martins Pereira. 
Padre Joaquim Soares Calixto. 
Dr. Jose Alves Ferreira e Mello. 

Agricultura, lUinas, Colonização, Terras e nost}:UCS 

Dr. Gaspar Ferreira Lopes. 
Coronel Ignacio Carlos Moreira Mnrta. 
Coronel Manoel Jose da Silva. 

Obras I•uhlicas, Via,ção l•'crrca, 'l'clcgratlllos, Navegação (1C IUos 
Pontes c ()anacs 

Dr. Franklin Botelho. 
Dr. Epaminondas Estevos Ottoni. 
Coronel .Jayme Gomos de Souza Lemos. 

~· cgocios In ter· Estntloacs 

(9) Coronel Juvenal Coelho de Oliveira Penna. 
Arthur Jose Pimenta. 
Dr. Astolpho Leite de Magalhães Pinto. 

I::etrncção Publica c CivUização d.e lntUos 

(10) Coronel Jose Dernardes de Faria . 
Coronel Antonio Raposo de Almeida. 
Padre Francisco Xavier de Almeida Rolim. 

Smulc I•nblica 

Dr. João Baptista Ferreira Velloso. 
Dr. Abeilard Rodrigues Pereira. 
Dr. Jose Tavares de 1\lello. 

(7) Substituido tomporariamen(e pelo Hr. dr. Vulorio Barboza de Rezende, nomeado em 4 de 
julho. . - . . tl · 

(8) Suhsíituitlo temporariamente pelo IH'. dr. Alltolpho Lmte de Magalhaes Pmto, nomea o em 
:: do' julho, e pelo sr. dr. ?IIanool ThonHtl. de Carvalho Britto, nomeado em 2G de agosto. • 

(!JJ gxonerado a seu petlillo, em :!1 de Junho, foi substituído pelo sr. dr. Leopoldo Correa, 
eleito em :8i do mesmo moz. 

(IOJ Snhstituido temporariamente pelo Hr. coronel Jayme Gomes_t!c Souzu Lemos, nomeado em 
18 de julho.,. 
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Retlacção ele Lei!"; 

(li) Corona~ Pedro ,Celestino Rodrigues Chaves. 
Dr. Feltppe Nunes Pinheiro. 

(12) Dr. Jose Monteiro Ribeiro Jnnqueira. 

(2) 

COJY-I:JY-I:ISSÕES JY-I:IXT AS 

Tribunal I~S},edol de .Julgamento 

Senadores: 
Dr. Virgílio Martins de Mello Franco. 
Dr. Levindo Ferreira Lopes 
Dr. Joaquim José Alvares dos Santos Silva. 

Deputados: 
Dr. Dolphim Moroh·a da Costa Ribeiro. 
Dr. Valcl'io Barboza de Rezende. 
Dr. João Luiz Alvos. 

Dezembargadoros: 
Dr. João Braulio Moinhos do Vílhena. 
Dr. Antonio Luiz Ferreira Tinoco. 
Dr. Jose Antonio Saraiva. 

J<;xaminndora nos ('ont'nt•sos ele illngistraclo"' 

Presidente : 
Desembargador Theophilo Pereira da Silva. 

Membros: 
Dezembargador ........................................ f (I) . 

>> O O O O o O O o o o o O o o o O o O O O o 0 t O 0 O O O o O I I O I O I O t o o? o O O o O O o o o O O o O O t I O o I 0 I t 0 O O •• 

Dr. Francisco Luiz da Veiga. ·" '" ·" """ · ...... """ • 
» Camillo Augusto Maria de Brito. 

fupplentes : 
Dr. Pedro da Matta Machado. 
» Levindo Ferreira Lopes. 

Comnti!O;!oõ.ão noJucncln Jnn·:t. tlnr }Un·ecet• !';obre o·. 1,rojccto tlo Cocligo tlo 
})J'OCC!oii~o<;o Crhninal 

Deputados: 
Dr. Carlos Domicio da Assis Toledo. 
Dr .. José Gonçalves de Souza. 
Dr. Reynaldo Porto Primo. 
Coronel Julio Cosar Tavares Paes. 

Senadores: 
Dr. Levindo Ferreira· Lopes. 
Dr. Francisco Alvaro Bueno do Paiva. 
Dr. Joaquim José Alvares dos Santos Silva. 

(li; Substit.uic.lo tomporariamm:to p~lo Nr. r! r. :Toão Lui.z Alves, nomeado r:m :!i-: (]() a<~o;;to. 
(I~) Itl:J~t,. Jtlorn, pelo sr. dr. l•ranoJ~co lio!lOl'IO Fé!TOira BraJHlão, 1lllto, Jtomc:Hlo eTn 1 (le ju~ 

lho, o dotnutJyanHmte pelo mesmo senhor, ole11o om :~\1 (!e agosto. · 
(I) São e\eit.os para c:ul:t. ooneun:o 1 8 1.' •lo art. ;H da lei 11. ls do '~s tlc novembro •le ls!ll. 
(:2) SulJstltttu.lo temporarllnnente llclo sr. rlr. CarYalho Britto. 

ASSUMPTOS DIVERSOS 
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ASSUMPTOS DIVERSOS 

'l'rabalhos elo Congt•csso 

Do conformidade com a lei n. 12,1, do ll do julho d~ 1895, roalisou-se a sessão so-
Iemne do installação da I.• sessão ordinaria da 3.n legislatura do Congresso Mineiro, sendo 
ap1·osentada o lida a mensagem. presidencial pelo exm. sr. dr, Woncesláu Braz Pereira 
Gomos, secretario do Interior. 

Convocado o Congresso para 23 de junho afim do resolver sobre o véto opposto pelo 
oxm. sr. dr. Presidente do Estado á lei n. 68, de 1898, que anctorizava o governo a 
acceitar a doação do prerlio onde funcciona a academia do commorcio de Juiz de Fóra, 
feita ao Estado pelos respectivos accionistas, elegeu-se a commissão de quo trata o art. 
21 do regimento commum para elaborar o respectivo parecer, a qual so compoz dos srs. 
senadores Mello Franco, Camillo do Britto o Sabino Barroso Junior, e deputados Carneiro 
do Rezende, Bornardos do l<'aria, Nunes Pinheiro e Valerio de Rezende. 

Bm sessão do 4 de setembro, sendo apresentado pelo l'!r. senador Sabino Barroso 
Junior, relator da commissão, o parecer n. I, opinando pela r~jeição da lei visto serem 
procedentes as razões que motivaram o véto, foram, segundo faculta a ultima parto do 
§ 2.o do art. 21 do regimento commum, dispensados o interstício o a impressão, a reque-
rimento do sr. senador Joaquim Dutra, afim <lo figurar na ordem do dia. 

Em sessão de 6 do setembro foi approvado o parecer, do quo se deu conhecimento ao 
exm, sr. dr. Presidente do Estado por intermedio do sr, dr. Secretario do Interior, em 
o1Iicio n. 70 da mesma data. 

Em 15 de setembro realizou-se a ses~ão solemne de encerramento dos trabalhos do 
Congresso Mineiro. 

A}untlunncuto tle clcbatci'i 

Como preceitua o n. I do a>:>t. 22, do regimento interno, estabeleceu-se hasta publica 
para o serviço stenographico dos trabalhos da Camara dos Deputados, relativos á 2.11 
sessão ordinaria da 3.11 legislatura do Congresso Mineiro, a realizar-se em o anno de 1900, 
serviço este orçado na quantia de 18:0008000. 

Foram recebidas pola secretaria duas propostas, sondo uma do cidadão Daniel da Ro-
cha Machado o outra do cidadão Arthur Rosemburg. 

Confrontadas minuciosa e escrupulosamente pelos membros da mesa da Camara dos 
deputados estas propostas, resolveram acceitar a do cidadão Arthur Rosemburg, com o 
qual so firmou o seguinte contracto : 
Termo de contraoto celebrado pela Mesa da Camara dos srs. Deputados ao Congresso Le-

gislativo do Estario de Minas Geraes, com o stenographo Arthur Rozemburg, para 
o apanhamento dos debates da respectiva Camara. 
Aos doze dias do moz do setembro do mil oito centos e noventa e nove, à uma hora 

da. tarde_, perante a Mesa da Camara dos srs. Deputados, composta dos exms. srs. coro-
noiS Jose _Ber:nardes de Faria, Agostinho Josó Pereira e Celestino Soares da Cruz, presi-
dente, primeiro e segundo socretarios, compareceu o dr. Cornelio Vaz de Mello, procura-
dor do contract~nto Arthur Rozemburg, conformo a procuração apresentada~ e por elle foi 
dito que tendo Sido accoita a proposta de seu constituinte, vinha, para o fim de assignar 
o contracto para o apanhamento dos debates desta Camara. Depois de mutuo acoordo, 

s. c. - ~~ 
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havendo-se para isso observado o que se acha expandido no termo do abertura das pro. 
po~tas o no edital de concurrencia, amxado à porta deste edificio 1lcaram ajustadas as So-
gumtes clausulas : ' 

].a 

O stenographo Artlmr Rozemburg obrign-so a apanhar na integra os debates desta 
Cam.ara, e do Congresso relativos á segunda sessão seguinte da terceira legislatura, a 
realizar-se em 1900, o entregar os discursos decifrados dentro de 48 horas aos respectivos 
oradores, para a devida correcção. ' 

2.a 

Organizar as sessões par.a o que .a soc!etaria fornecer-lhe-á copia das actas o das 
peças aprosent~das, como obJecto de d1scussao o deliberação da Camara, e entregai-as 
para a 1mpressao, om tempo, de modo a não ser interrompida a publicação das mosrnas. 

<) t\ 
o.), 

Manter à sua custa o posso:~! idoneo o necessario para a boa ro2;u1aridaue o execução 
do serviço. 

Fazer todo trabalho perfeito c correcto. 
5 .... 

_ Como r~J?Uneraçiio de sou trabalho perceberá o contractanto a (1uantia do dezoito 
contos de rms (18:0003000) em tre3 prestações eguaes, no fim do cada moz do sessão a 
contaz:-se do. dia da installação do ~ongresso Mineiro, mediante attestado do sr. 1. 0 'se-
cretarw, v~Jrlgando-se, ~ntr~tanto a 1azer gratuitamente os serviços durante as sessões 
preparat?nas, oxtraordmar1as, do Congresso o da Camara, ·quer diurna ou nocturna, e 
bom ass1m durante as prorogações de hora o do so<sõos, não excedendo estas do dez. 

G." 

Si por motivo . .iustific~d~ o contractal!te nã? puder comparecer para desempenhar este 
cont~act~, f~r-so-a substltlllr por proflsswnal 1doneo, fazendo disso antocipadamonto com-
mumcaçao a Mesa. 

7.a 

Pela infr:at:ção do qualquer das clausulas mencionadas, sujeita-se o contractanto Í\ 
multa d~ 50:;:5000 a ~00~000, podendo a .!\lesa nas reincidoncias rescindir o presente con-
tract~, t;cando, porem~ o mosmo contractante obrigado a continuar o serviço atõ quo soja 
substltmdo. 

8.n 
Para garantia do cumprimento do quo acima so acha estipulado o contractanto, por 

seu procurador, otrerece-o como sou. tiador. Lido o presente contracto 0 aceito pelas 
pa:tes contractantes o pelo fiador, .v a~ .. o mesmo por todos assignado, tendo pago do di-
reitos con~o o q~arenta e q~atro m1l rüls, como .so võ do conh~cimento de 11 • 78, do hoje 
datado. Eu Jose Pedro da Fonseca Barreto, otliClal da socretar1a o escrevi. José H ornar-
des do Faria. - Agostinho José Pereira.- Celestino So:.n·es da Crm-:. Como procurador 
de Arthur Rozemburg e responsavel pela tiol execução do presente contracto. - Dr. Cor-
nelio Vaz de Mello. 

S ccrcta r in 

Para occupar o lagar do S9cretario da Can:ara dos Deputados durante o intorvallo 
desta para a sessão seguinte foi nomeado em 1,1 de setembro o sr. deputado dr. Manoel 
Thomaz do Carvalho Britto, do cuja nomeação deu·sél conhecimento ao exm. sr. dr. Pre-
sidente do Estado. 

. O serviço desta Secretaria continua a sor desomponltado satisfactoriamonto o com a 
rogularidado do costume. 

1 
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Com o fallecimento do amanuense Amanrick Eufrosino Ferreira do Britto e do servon-· 
te H onorio José das Noves, legares estes supprimidos por força do art. 28 do respectivo re-
gulamento, tornou ·se modificado o pessoal da Secretaria. · 

Commcntoração clvica 

Em 26 do junho foi nomeada uma commissilo especial composta dos srs. deputados fe-
deraes : Henrique Vaz, Leonel Filho e Calogeras para representar a Camara dos srs. De· 
lllltados nos. festejos cívicos, celebrados na Capital Federal, em memoria do Marechal Fio 
riano Peixoto, sondo para o mesmo fim, ·nesta Capital, nomeada uma outra commissão 
composta dos srs. deputados Vàsco Azevedo, Raposo de Almeida e Leopoldo Correu. 

Uibliothecn 

Para a manutençito da bibliothoca do Congresso Mineiro, creada pela resolução n. 4, 
de 22 de junho de 1892, continua depositada a quantia de vinte e cinco contos de réis 
(25:000e,OOO) proveniente das vorhas consignadas nas leis n. 3Q, de 21 de julho de 1892 e 
n. 65, de 25 de julho de 1893. 

Remetteram-se para o archivo de todas as municipalidades do Estado o relatorio o 
synopse dos trabalhos da Camara dos Deputados, relativos a 4.a e ultima sessão ordinaria 
da 2.a legislatura do Congresso Mineiro, realizada em 1898. 

Acham-se esgotadas as edições dos annaos dos trabalhos da Camara dos Deputados re-
ferentes às sessões de 1891, 1892, 1893 e 1895. ' 

Votos. tle {lü!'illl' 

Nas sessões de 8, lO e 13 de. junho_foram lanç~dos nas respectivas netas, a requeri-
ment? dos srs. deputados OJ~·~pw Morao, João LU!~ o Vasco Azevedo, votos de pesar pelo 
falloclmento dos exms. sr&. Joao Nopomuceno Kubt1schok, coronel Manoel Ignacio Gomes 
Valladão o senador Frederico Augusto Alvares da Silva. 

Durante o poriodo decorrido de 7 dejunbo a 14 de setembro, houve na Camara dos 
Deputados 84 sessões, sendo no mez de .JUnho 8 preparatorias nos dias: 7, 8, 9, 10 II, 12 
l3e 14; o ll ordinarias nos dias: JG, 17, 19,20, 21, 22, 24, 26, 27,28 o 30; no me~ de ju~ 
lho 25 ordinarias nos dias: I, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, li, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 
25, 2G, 27, 28, 29 e 81 ; no mez do agosto 26 ordinarias nos dias : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, lO, 
1!, I~, 14, JG, .17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 2G, 28, 29, 30 e 31 ; no mez de setembro ll or-
dmarws nos dws: I, 2, 4, 5, G, 8, 9, li, 12, 13 e 14; e 3 extraordinarias nos dias: 9, 
10 e 13. 
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TR.AB.AL:S::OS DA C.A~.AR.A 

Durante e L" sessão ordinaria da 3.a legislatura do Congresso Mineiro foram apresou- · 
tados na Camara dos Deputados trinta o seis pro.iecto~, sessenta e sete pareceres de com-
missões permanentes, dous requerimentos, quatro indicações e duas moções; tendo occu7 
pado a sua attonção os projectos: ns. 12, 36, 64 e 86, do 189:!; ns. 52, 70, 75, 77, 91, Pô, lO 
120 e 137, de 1895; ns. 17:!, 195, 232, 233, 255 o 256 do 1896; ns. 272, 273, 287, 313, 314• 
322, 334 e 338 do !807, e os dons. 341,345,346, 347,350,351,358, il67, 371,377, 378, 386, 
390, 391, 39·1, 395, 398, 400, 402, 409, 410, 412, 416, 42:~. 427, 433, 434, '142, 443 e 444 do 1898; 
e os pareceres ns. 314, 3:l5, 3:10, ~l35, 337, 338, 339, 3:12, 313, 344, 3!5, ~l46, 3:17 o 348 de 1898. 

Do Senado Mineiro foram remettidcs à Camara dos sr?. Deputados as proposições do 
ns. 110 a 116, tendo occupado egualmento a sua attonção as de ns. 42 de 189:1; ns. 73 e 
80 do 1896 ns. 88 o 92 do 1897, e ns. 05, 07, 100, 101, 102, 103, 10'1, l05, lOG, 107, 108 e 109, 
de 1898. 

Todos estes trabalhos encontrareis na synopso onde vereis o andamento que ti-
veram. 

Apresento-vos om seguida, relacionadamento, as leis eanccionadas e promulgadas no 
corrente anuo, os projectos de leis remettidos á sancção pelas duas casas do Congresso o 
as proposições que durante u sessão foram remettidas pela Camara dos srs. Deputados ao 
Senado Mineiro. 

Leis sancciouatla!ôõ e IH'ontnlgatlas t'Ill 189!) 

N. 249, de 28 de julho, fixando os emolumentos que devem receber os oscriviles !lo paz 
pelo registro de nascimento e obitos ; o elevando a 2:400$000, annuaos o ordenado (los es· 
crivães da Relação. 

N. 250, do 3 de julho, concedendo licença ao 1. • tahelliilo da comarca de Uberaba ; ao 
escrivilo do judicial o notas de Santo Antonio do l\lachado ; o as professoras publicas de 
Santa Anna, município do Ouro Preto e de Tres Coraçi'íes do Hio Verde. 

N. 251, de lO de J"u1ho, determinando as custas que devem receber os avaliadores a 
titulo de retribuição e trabalho. ' 

N. 252, de 18 de julho, declarando sem eifeito a resolução d' Assemblea municipal de 
Araguary, que annullou leis da Camara Municipal de 1807. 

N. 253, de 21 do julho, concedendo tres annos de licença ao escrivão do orphãos da 
comarca de Leopoldina. 

N. 254, de 25 de julho, relevando o collector de Juiz do Fóra do pagamento da impor· 
tancia das estampilhas roubadas do cofre est11doal a r;eu cargo. 

N. 255, de 25 do julho, auctorizando o Presidente do Estado a conceder subvonçilo an· 
nual de ,18:000$000 á Companhia Empresa de Navegação do H.io de Janeiro ou a quem me· 
lhores vantagens ofl"erecor para a navegação, a vapor, entre os portos do Rio do Janeiro o 
de Caravellas. 

N. 256, do 8 do agosto, fixando a força publica para o oxorcicio de 1goo. 
N. 257, de lO do agosto, facultando aos advogados provisionados pelo Presidente daRe· 

laçilo e aos solicitadores o exerci cio de sua profissão om <Juulqurr comarca do Estado. 
N. 258, ~e lO de 11gosto, concedendo licença a diversos funccionarios dejustiça das co-

marcas de Pitanguy, Passos o Palmyra. 
N. 259, de 10 do agosto, creando cadeiras de instrucção primaria om diversas locali· 

dados. 
N. 260, de 18 de agosto denominand.o - do Sttnto Antonio do Monte -a comarca, o 

município e a cidade do Inhaúma. 
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N. 261, de 18 de agosto, concoclon 1o licença a di versos sorvontuarios do justiça. 
N. 262, do 18 do agosto, concedeu io licença a diversos funccionarios do Estado. . 
N. 263, de 22 do a~osto, auctorizanrlo o governo a dividir o E~tado em. tantos. diStt'i. 

ctos de torras o colomzação quantos forem necossarios e exigidos pelo serviçO publico. 
N. 26-i, do 23 de agost?, concedendo perdão ao rêo Folippe Ferreira de Sousa do ~osto 

das ~enas que llte foram Imposta:~ por crime de responsabilidade, na comarca do Salinas, 
em VIrtude de sentença do Poder Jurliciario. 

N. 265, de 25 de agosto concedendo ao ex collector do Carmo do Rio Claro, A~gusto 
Cosar Barboza, moratoria por tres annos para 0 pagamento do alcance quo for verttlcat.to 
em suos contas. 

• N. 2?G, do 25 de ago.sto, dando compotonci3, ao juiz substituto na'l comarcas. de fóra ~a. 
sede da .Junta commerctal para ordenar o registro de firmas ou ra:~ões commerciaes, ahrtr, 
numerar, rubricar o encerrar os respectivos livros o contendo outras disposições. 

N. 267, do 26 do agosto, concedendo licença ao 1. • tabollião da comarca do Ja;;uary o ã 
proressora da carloira de instrucção primaria do- Bairro Alto- do Itabira do Cf~:mpo. 

N. 268, do 26 do agosto, contendo disposições relativas ao tribunal correccwnal. 
N. 2G9, do 28 do agvsto, concedendo a todo o cidadão brazileiro, que o requer, u.n lote 

gratuito do vinte, trinta ou cincoenta hectares do torras do Estado. 
N. 270, de 2 do setembro, auctorizanrlo o governo a encampar a. Estrada do Forro Mu-

zambinho, mediante accordo com a rospoctiva Companhia. 
N. 271, do 2 do setembro, instituindo o imposto territorial. 
N. 272, do •! do setembro, croando o logar do depositario publico em cada comarca do 

Estado. 
N. ~73, de G do satombro, auctorizanrlo o governo a conce<Jor á associação do Santa. 

lzabol de Hungria, fundada na cidade de Ouro Proto o predio ostadoal, sito á rua nova da 
mesma ,cidade, para nolla estabolocor-s<J um asylo do orphlíos. . . . 

N. -:!74, do 12 do sotom!Jro, auctorizando o governo a vender a funccwnari.os pub~Icos 
o~ a. quom o requerer, as casas portoncontos ao E~tado, e bom assim matarmos dtspo. 
nlVelS . 

. N. 275, do I:~ do setembro, instituindo na Capital do E'3tado um conselho deliberativo 
el01to pelo povo da mosma capital, o contendo outras disposições. 

~- 276, l~O .14 ~e sotomhro, tornando da compotoncia do Presidente do Estado _a co!l-
?essa_o do prt V1.leg10 para a construcçito, uso o gozo, do estradas do fer!o, do extensao 
mferwr a 50 k1lomotros, dosdo que não tragam onus para os cofres pubhcos .. 

~ •. 27~, do 1,1 do sotombro, auctorizando o governo a prorogar por mais vmto nn:nos 
o prtvilogw para exploração, uso o gozo das arruas medicinaes do Lambary o Cambuqmra. 

N. 2~8, de 1,1 de setembro, auctori~ando o" governo a conceder dois annos .do li_co~ça, 
sem vencunontos, ao lento do mcchanica o astronomia do Externato do Gymnasw Mmeiro. 

N. 279, do 14 do setembro, auctorizando o governo a conceder um· anno do licença 
ao contador, partidor e distribuidor da comarca do Curvollo. 

N. 280, do H de setembro, auctorizando o governo a conceder licença a diversos 
funccionarios publicos do Estado. 

N. 281, do ll3 de setembro, dando nova organisação ã instrucção publica do Estado· 
N. 282, do 18 do setembro, orçando a receita o fixando a dospeza do Estado para o 

exorcicío do HJOO. 
. N. 283, do 18 do setembro, concedendo mais um anno do licença, som vencimentos, à 
mspoctora do alumnas da Escola Normal do Juiz do Fora. 

N. 284, do 18 do setembro, concedendo um anno do licença ao partidor o distribuidor 
da comarca da Capital. 

N. 285, de 18 de setembro, regulando a exploração das minas. 
(I) Rosolu~~ão n. 9, de 21 do julho de 1899 alterando o rerrirnonto interno da Camara 

dos Deputados na parto rororento ás omondas' do Senado. o 

J,ci"' rcmcttitlas á sancção 

Pela Camnr,J, dos Deputados : 
N. I, iniciad!J. na Camara dos Doputados sob n. :351, determinando as custas quo de· 

vem receber os avaliadores a titulo do retribuiçM de trabalho. . 
N. 2, iniciada no SJnado c romottida á Camara dos Daputados, sob n. 110, auc~on

zando o governo do E~ta·lo a concodor tras annos do licença para tratamento do saudo, 
ao escrivão de orphão3 da comarca da Loopoldina, Jorgo Rodrigues do Coura. 

(1) (Puhlieada pela Camara doH SrH. Deputados em :l8 drJ julho do 1~;~~1. 

-17-

N. 3 iniciada no Senado e romettida à Carnara dos Deputados sob d . .J05, auctori-
zando o' governo do Estado a conceder a subvenção annu~l do 48_:000.B, ded~z1dos da verba 
«obras Publicas»- á Companhia Empresa de Navogaçao do Rw de .Janeiro o~ a quem 
melhores vantagen3 ofl"orecer, para a navogaçito a vapor entre os portos do RIO do .Ja· 
noiro e de Caravellas. '> 

N 4 iniciada no Senado o remottida á Camara dos Deputados sob n. fL, relevando 
o coll~ctJr da Juiz de Fóra, Antonio Caetano Rodrigues Horta) do pagamento da impor-
tancia das estampilhas roubadas do cofre ostadoal a sou ~argo. . . 

(2) N. 5, iniciada na Camara dos Deputados sob n. 2o3, croando as s~gur~lte~ cadoi· 
ras do instrucção primaria : dua~, send~ u_ma do c~d.~ . sexo, e li!- .c':lyaba, drstrJCto de 
Tiradentes, em Morces de Ag.u~ !~unpa, dist:·rcto de S. Ilna~o mumctptü do F~om S_uccesso 
e no :;,rraial do Aracy, rnumcip~o de S. Joao ~op?muco~1o , um.a do sexo ma~culmo, n.o 
povoado Mamona, districto do Suassuhy, mumc1p10 d~ butro Iüos,_ e~n. Mattosmhos- d!-
stricto de S . .João d'El-Rey, no arraial Alto da Conceição-'· mumc1p10 do Mar do Hots· 
panha, em Gonçalves Ferreira, município do I!apocerica, na cidade ~o ~·~rvo e na povoa-
ção denominada- Alliança, no districto do Carmo; um_a. d? sexo Jernmmo, no Bom Jar-
dim, município do Prata, ,no arraial.- Solodade-, ~umcip!O. do Mar do_ f!o~panha e t;_O 
arraial da Bana do Caotho ; uma ltlJXÜ~, . n_a- coloma. do Marçal -, rnumc1p10 do S. Jo,w 
d'El-Roy, em s. ~o~e.do Can~strão, mur:J?lP!O do Aba.~to, no, lo~:~r d~nom~na.do- La?oa do 
'favares -, munrctpiO do Rw das V~1!r~s o na C?iOlllct_do BctrrOJros, urna rural nuxt~, !10 
Alto Som Peixe, do districto e mumciplO do Alvmopohs o na rua Nova de Sant.:J Antomo, 
do districto do S. João do Mono Grande. . 

N n iniciada na Cumara dos ueputados sob n. 400, racultando aos advogados provi-
sionatÍos' pelo Presidente da ltelaçito o aos solicitadores o exercício de sua profissão om 
qualquer comarca do Estado. . 

N. 7 iniciada na Camara dos Deputados sob n. 2, auctorizanrlo o governo a .~oncodor 
dois annhs do licença aos seguintes cidaditos: Eduardo LrJpos Cançado, I.· tabolliao e otll-
cial do registro geral de hypothecas da comarca do r:na_nguy, pam tratar . d.o saude o 
nogocios ; Jose Modesto dos Santos Bueno, tabellião do .JUdiCial e nota.s e otlJcial ~o ro: 
rristro geral do llypothecas da comarca de Passos, para tratar do nogoctos, o OJympw .Jose 
da Fonseca Manso, 1. · tabolli:Eo o o!Tlcial do registro geral do hypothecas da comarca do 
Palmyra, para tratar do saudo. . . . . 
. N. 8, iniciada na Camara dos Doputa<los s~b n_. •!22, auctopizando o go_v?_rno a d.Iv.Idir 
0 Estado em tantos districtos de torras e colomzaçao quantos forem. nocossanos e exigidos 
pelo serviço publico. . . 

N. 9, iniciada no Senado e rell!-ottida á Carnara dos Deputados sob n. lll rnodiilcando 
a lei que crcou a Junta CommorCJal no Estado. 

N. 10, emanada d<t emenda do Senado á proposição n. 2 (projecto n. 2G da Camara ?..?s 
Deputados) concedendo dois annos do licença para tratamento d? sau.do ao l. · tab.ellmo 
da comarca do Jaguary, Antonio Estavam Gom_os do Escobar o a proi.e~s~ra da cadoir~ do 
instrucção primaria do «Bairro Alto» do Itab1ra do Campo, no rnumcipro de quro Preto. 

N. 11, iniciada na Camara dos Deputados sob n. 353, concedendo gratUitamente a 
todo o cidadão Brasileiro, quo o requerer, um loto do 20, 30 ou 50 hectares do torras do 
Estado. t · d N. 12 iniciada na Camara dos Deputados sob n. 16, auc or1zan o o governo a encam-
par modi~nte accôrdo com a respectiva Companhia. a E. F. Mnzambinho. . 

N. 13, iniciada na Camara dos Deputados sob n. 23, instituindo o imposto torritoria~. 
N. 14 iniciada no Senado e rornottida á Camara dos Deputados sob n. ll4, aucton-

zando o ,;overno a vender a funccionarios publicos ou a quem o requerer as casas per-
tencente~ ao Estado, existentes nesta Capital. . . . 

N. 15, inniciada no Senado o remottida á Camara dos Deputados sob n. I IG, mstitt~m
do na Capital do Estado um conselho deliberativo, composto de sete mom bros olOI~os 
pelo povo. da óosm~ Capital, ~fim de votar. ?S imrostos o d?crotar desposas necessarms 
aos norrocws o sorv1ços peculiares da adnumstraçao da Capital. · 

N."' IG, iniciada na C amara dos Deputados sob n. 17, orçando a receita o fixando a doS· 
pesa do Estado para o exerci cio de l !JOO. . _ •. 

·.. N. 17, iniciada na Camara dos Deputados sob n. 25, dando nova orgamzaçao a mstru· 
cção publica no Estudo. 
· N. 18, iniciada no Senado e romettida á Camara dos Deputados sob n. ~ 1?., conce-
dendo licença ao lento do mechanica o asteonomia do Externato do Gymnasw J\linoiro, 
Domiciano ltodriguos Vieira. 

(:?) I'romulgad1t pelo l'rosir.lento r.lo Congresso ~linoiro. 
s. c.-:\ 
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N. 19, iniciada na Camara dos Deputados sob o mesmo nurneTo, concedendo licença 
ao contador, partidor e distribuidor da comarca do Curvello,Antomo A.lves de So~sa Netto. 

N. 20, emanada da emenda do St~nado á proposição n. !2, (proJecto n. 3G) conceJ 
dando licença, ao partidor e distribuidor da comarca da Capital, Edmundo Alves Horta. 

N. 21, inieiada no Senado e remettida á Camara dos Daputados sob n. 11.5. con.ce-
dendo licença á inspectora de alumnas da Eacola Normal de Juiz de Fóra, d. Gmlltermma 
Rosa Torres. 

N. 22, iniciada no Senado e remcttida á Camara dos.Deputadoa sob n • 100, tratando 
da exploração de minas. 

Pelo Senado : 
N. 121, iniciada na Camara dos Deputados sob n. 345, fixando o~ emolumentos quo 

devem receber os escrivães de paz pelo registro de nascimentos e obltos · . 
N. 122, iniciada na Camara dos Deputados sob n. 398, auctorizando o Prestdente do 

Estado a conceder as seguintes licenças para tratamen~o de sa~de : d~ 3. annos, a contag 
de 1899, ao 1. · tabellião da comarca de Uberaba, Joaqmm Jose de Ohveir~ Penn~ ; de '"' 
annos, ao escrivão do judicial e notas de Santo Antonio do Ma~hado, Jos~ Joaquim ~~s 
Santos Silva; do um anno, sem vencimentos, á profl3ssora pub!Ic~ de Sant ~~na, mum_Cl~ 
pio de Ouro Preto, d. Francisca da Conceição Ferreira, e a da Cluado do 1 res Coraçoes 
do Rio Verde, d. Maria Blandina das Dores Reis. 

N. 123 iniciada no Senado o remcttida á Camara dos Deputados sob n. 103, dccla~ 
rando sem' atreito a resolução em que a assemhléa municipal do Araguary annullou as 
leis da Camara Municipal de 1897. . . 

N. 124, iniciada na Camara dos Deputados sob~n. 4, fixando a !orça pubhca do Es-
tado para o exercício de I 900. . . 

N. 125, iniciada na Camara dos Deputados sob n. 3, denommando ~do Santo Antomo 
do Monte- a comarca, o município e a cidade df3 Inhaúma. . 

N. 126 iniciada na Camara dos Deputados sob n. 9, auctorizand? o governo a con-
ceder dois' annos de licença aos Berventuarios de justiça, cidadão Stlvostro Barbosa de 
Mello, escrivão do judicial e notas da comarca de Araguary par.t tratar d~ saudo ; o ~o 
cidadão Adolpho da SilYa Guerra, que occupa ogual cargo na comarca du S.:mto Antomo 
do Machado, para tratar de negocios. . 

N. 127 iniciada na Camara dos Deputados sob n. 8, auctonzando o governo a conce-
der dois a~nos de licença aos seguintes funccionarios: Miguel José Barbo~a, oscriv~o do 
orphãos da comarca do Dores do Indaiá, Vicento do Paul11 ~opos o Dom1cHu1o Lmz de 
Noronha Luz, escrivães do judicial o notas o o1Ilciaos do registro ~o hypo~heca~ das .co-
marcas de Bom Succosso o Christina, para tratar do saude; Antomo dos ~antos Per01ra, 
professor primaria do Santa r~uiteria, município do Sabará e Arthur Jovian_o, lento. do 
portuguez do Internato do Gymnasio Mineiro, para tratar do saurlo ~ nogocws partwu~ 
lares, sem vencimentos ; podendo ogua1monto c.onceder u~ anno de l.i~onça', sen.do G me-
zos com metade dos vencimentos o os outros G som vencunentos, a l<lsso hodriguos do 
Souza, 2. · conferente da Recebcdoria do Minas, na Capital Fedoral. . . , 

N. 128, iniciada na C amara dos Deputados sob n. 18, .concedendo ao r.oo Fchppo I• o r~ 
reir~t. do Sousa perdão do rcst? das penas quo llte foram tmpostas, por ~r~m~ do r~;pon
sabilltlatlo, na comarca do Salmas, em vntudo do sentença do Poder Judwtarw, tle ~O do 
junho do 1896. 

N. 129, iniciada na Camara dos Deputados sob n. 10, concedendo ao cidadão. Au~usto 
Cezar Barbosa, ex collector das rendas estadoaos. no município do Carmo do Rto Claro, 
moratoria sem juros, por tros annos, para cfro~tuar o pagamento do a1canco para com 
a fazenda publica, quo contra o mesmo for vertficado., . . 

N. 130 iniciatl::t na Camara dos Deputados sob n. 300, alterando o procosso do JUlga-
mento de ~ausas affdctas aos tribunaos correcciorw.es. , . • 

N. 131, iniciada nn, Camara dos Deputados sob n. 338, auctor1zando o govc.r no a con-
ceder á associação do Santa Izabel de Hung1·ia, fundada om. <?uro Pro to, o prodw estadoal, 
sito h rua Nova, onde esteve in::~tallado o 5: corpo de Policia, para nollo o~:~to.bolocor·so 
0 asylo de or·phãos da mesma associação. d , 

N. 132, iniciada na camara dos Deputados sob n. 11, creando em ca a com<trca o 
Jogar de depositaria pulJlico. , d d· • t ·, ·' p . ·N 133 iniciada na camara dos Deputados sob n. 31, tornan o a compo oncta uo ro 
·d t ud Estado a concessão do privilegias para a construcção, uso o goso do estra!las 

~~r~~a:, do extensão inferior a 50 kilomotros, desde quo não tragam onus para os coiros 

pub~cof:H iniciada na camara dos Daputados sob n._ 3:l, auctorizando o governo a .P~·oro: 
gar p~r m~is vinte ann?s o privilegio para oxploraça.o, uso o goso da~ aguas modwmaos 
de Lambary e Cambuqmra. 
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N. 135, iniciada na Camara dos Deputados sob n. 27, concedei1do licença a sorvontua-
rios de justiça das comarcas de Campo Bello, Leopoldina, Dores de Indayà e Cataguuzes e 
a diversos funccionarios publicas. 

J•ro}losições rcntetthlns ao Senado 

N. I, _i~i~iada sob n. 4, fixand? a força publica do Estado para o exorcic!o do 1900. 
N. 2, tmClada sob n. 2, auctortzando o governo a conceder dois annos de licença aos 

seguintes cidadãos : Eduardo. Lopes Cançado, 1.0 tabellião e otlicial do registro geral de 
hypothecas da comarca de Pttanguy, para tratar de saude e negocias· José Modesto dos 
Santos Bueno, tabellião do judicial e notas e otllcial do registro gerdi do bypotheeas da 
comarca de Passos, para tratar do negocias, e Olympio José da Fonseca .Manso J.o tabel-
lião e otlicial do registo geral de hypothocas da comarca de Pa1myra para trata{• do saude. 

N. 3, iniciada sob n. 3, dando it comarca, município e á cidade de Inhaúma o nome de 
«Santo Antonio do .Monte». 

N. 4, iniciada sob n. 10, concedendo ao cidadão Augusto Cesar Barbosa, ex-collector das 
rendas estadoaes no município do Carmo do Rio Claro, moratoria, 8em juro~, por tres 
annos, para e.trectuar o pagamento do alcance quo for verificado nas suas contas para 
com a tazenda publica. · 

~· 5, iniciada so? n. 9, .auctorizando o governo a conceder dous annos de licença aos 
segumtos sorventuarws : Stlvestre Barbosa do Mello, escrivão do judicial e notas da co-
marca de Araguary, para. tratar do 8audo, e Adolpho da Silva Guerra, que occupa egual 
cargo f! a qe. S~nto Antonio do Macl~ado, para tratar do negocios. 

N. o, mwrada sob n. 8, auctortzando o Presidente do Estado a conceder dois annos de 
licença aos seguintes funccionarios: Miguel José Barbosa, escrivão de orphãos da comarca 
de Dores do Indayá ; Vicente do Paula Lopes e Domiciano Luiz de Noronha Luz escrivães 
do .iu~icial e notas e ofllciaes do registro de hypothecas das comarcas de Bom Successo e 
Clmstma, para tratar do saude ; Antonio dos Santos Pereira, professor primaria de Santa 
Quitaria, município de Sabará e Arthur Joviano, lente de portuguez do Internato do Gym-
nasio Mmeiro, para tratar do saude. o negocias particulares, sem vencimentos ; podendo 
egualmonto conceder um anno de licença, sendo G mezes com metade dos vencimentos e 
outros G som vencimentos, a Tasso Rodrigues de Sousa, 2.o conferente da Rccobodoria do 
Minas, na Capital Federal. 

N. 7, iniciada s~b n: 7, incompatibilizando os agentes executivos municipaes a se re-
elegerem para o trronmo segumte no do seu exercício 

N. 8, iniciada sob n. G, denominando- Bollo Horizo~te- a Capital do Estado de Minas 
Gemes. 

N. ~. iniciada sob n. 16, auctorizando o governo n encampar mediante accordo com os 
respectivo~ c_r~dores o accionistas, a Companhia Estrada de Fo~ro Muzambinho. 

N. 10, ~n~c~ada soh n. ll, creando em cada comarca o logar de depositaria publico. 
N. 11. rmciada sob n •. l8, concedendo perdão ao réo Felippe Ferreira de Sousa, do resto 

das P.onas que lhe foram Impostas, por cruno de responsabilidade na comarca de Salinas 
em Virtuge .d~ ~entença do Poder Ju~iciario de 20 de junho do I89G. ' 
. N..: I~, illl?tada sob n. 19, auctonzando o governo a conceder dois annos de licença ao 

cJdadao Antonw Alvos do Sousa Netto, contador partidor e distribuidor da comarca do 
Curvello, para tratar do nogocios particu1aroS'. ' 

~· lil, in_ic.iada soh n. 23, oetatuindo o imposto territorial no Estado. 
N. J:i, imcrada sob n. 17, orçando a receita o fixando a despesa do Estauo para o exer-

cício do 1900. 
N. 15, .in_iciada so.b _n. 21, estabelecendo a fôrma do concurso para provimento dos 

cargos de .Jmzcs do direito nas comarcas de terceira entrancin 
. ~· l.G. iniciada EOb n. 31, dando competencia ao Presid~nto do Estado para conceder 

p~tvtlogws para a construcç!ío, uso o goso de estradas do ferro, de extensão inferior a 50 
lulometros, desde que não tragam onus para os cofres do Estado. 

N. 17, _in_ic_iada sob n. ~5, dando _nova orJanização á instrucção publica do Estldo. 
. ~· I~, Imctada sob n.: 33, auctorizando o governo a ptorogar por mais vinte annos o 

priVilogw J?U~fl: cxploraçao, uso e goso das aguas medicinaos de L':l.mbary e Camhuquira. 
N. l_l),.n;ucrada sob n. 2?, auctorizando o governo do Estado a relevar o ex-co!loctor 

do m~llloipio do Pomba-cidadão Miguel Theotonio de Araujo Libero do pagamento da 
quantia

9 
do. G:~~0$?92, que indovida~ente pagou a diversos funccionarios' puhlicos. 

, N. ~0, !lllct_uda sob n. 27, auctor1zando o goYerno a conceder licença para tratar de 
s,mdo ao ctdatlao Raphaol do Mattos Paixão, normalista e professor eil'ectivo da 2.•· cadeira 
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de instrucção primaria da· cidade de Arassuaby, um anno; ao cidadão File to Alves Yilleia 
escrivão de orpbãos da comarca de Campo Bello, dois annos ; ao cidadão Floriano Pinheir~ 
de Sousa Moraes, escrivão do 2.0 otllcio de orphãos da comarca de Leopoldina, dois annos. 
ao cidadão Joaquim Emygdio d11. Rocha Couto, porteiro da Repartição de Torras, dezoitJ 
mezes, a partir de 13 de maio uo corrente anno ; o para tratar uo negocies ao cidadão 
Pedro Vicente Valentim, escrivão do 2. 0 ollicio do judicial e notas da comarca de Dores do 
lndayâ, dois annos; e ao cidadão Antonio Delphim Silva, escrivão do 1.0 ofllcio do judicia-
rio e notas da comarca de Cataguazes, dois anno~. 

N. U, iniciada sob n. 20, dando á cidade, município e comarca do Carmo da Bagagem 
a denominação de <•Monte Carmello». 

. N. 22, iniciada sob n. 34, creando o logar de administrador da cadeia da Capital com 
o ordenado de 1:440-5.000 annuae~. 

N. 23, iniciada sob n. 35, ?re.ando na comarca da Capital o cargo de e?crivão privativo 
dos processos e execuções crnnmaes. 

N. 24, iniciada sob n, 32, proh1Lindo expres~amento a venda do vinhos artificiaos no 
territorio do Estado. 

N. 25, iniciada sob n. 15, contendo o Codigo uo Processo Criminal. 

>! ,' 
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CORRESPONDENCIA OFFICIAL 

Foram expedidos pela Camara dos srs. Deputados no anno de l89P. 

o meios 

AO SENADO 

N. I, do 1 do junho, requisitant~o actas do eleições realizadas no município de S . .João 
d'El-Roy; 

N. 2, de 13 do mesmo mez, remottondo_actas de eleições realizadas em diversos muni-
cipios ; · 

N. 3, da mesma data, communicando jú haver numero legal de deputados reconhacidos 
para a installação do Congresso ; 

N. 4, do l6 do mesmo mez, communicand.o a eleição dos membros da mesa ; 
N. 5, do 19 do mesmo mez, communicando a eleição dos membros da commissão jul-

gadora nos concursos de magist!ados; 
N- G, de 21 do mesmo mez, coll?muni.cando a r~jeição da :proposição n_ 95, do Son~do, 

sobro prorogação de praso para conterenma de premw:> aos cultivadores o cultores de brcbo 
de sêda · 

N. 1: da mesma data, communicando a devolução pelo governo da proposição sobre 
doação ao Estado, do predio ondo funcciona a Academia de Commercio om Juiz de Fóra, 
com as razões da não sancção n. GS ; 

l\'. 8, de 2:2 do mesmo mez, communicando quo o Presidente da Camara convocou 
o Congresso para o dia 2:\ de junho, com o flm de resolver sobre o veto presidencial ú pro-
posição n. G8 : 

N. 9, de ~~3 do mesmo mez, devolvendo a proposição n. 1<11, sohre custas aos avaliado-
res judiciaes, acompanhada das emendas do Senado, visto terem sido rejeitadas as de ns. '1; 
10, ll e 12; 

r\. 10, de 1 do julho, communicando a rejeição das proposições ns_ 101, 104 e 109, con-
cedendo duas sesmarias de terras devolutas ao Bispado de Marianna, auctorizando o go-
verno a contractar a construcção do edilicio para as sessões do Congresso Mineiro, o con-
codendo aux1lios o favores a syndicatos agrícolas; · 

N. li, do 4 do mesmo mez, devolvendo, acompanhada de uma emenda, a proposição 
n. 103, do Senado, declarando sem oll'oito a resolução da Assembléa Municipal de Ara-
guary; 

N. 12, de 7 do mesmo mez, communícando quo subiu ã sancção sob n. 1 a proposição 
n. 1,11, sobre custas aos avaliadores judiciues; 

l\". 13, de 8 do mesmo mez, communicando a nomeação da commissão mixta para dar 
parecer sobro o projecto do Codigo do Processo Criminal, e elaborar um projecto sobre 
Codigo Civil ; 

N. 14, do 12 do mesmo moz, rectitlcando um equivoco que se deu na redacção do 
oli!cio n. 13, do 8 de jul110; 

N. 15, do 18 do mesmo mez, solicitando providencias no sentido de ter andamento a 
p~oposição n. !59,. da Camara, que altera o processo de julgamento das causas afi'ectas aos 
tr1lmnaes corroccwnaos : 

N. 16, de 19 do mesrrio mez, communicando que subiu ã sancção soh n. 2 a proposi-
ção n. 110, do Senado, concedendo 3 annos de licença ao escrivã') de orphãos da comarca 
do Leopoldina, cidadão Jorge Rodriguo~ do Coura ; 



N. 17, do mesmo mez, remettendo act:ls eleitoraes de diversas circumscripçõeS J~ 
Estado· 

N. l8, da mesma data, remettendo as proposições ns. I o 2, aquolla fixando a forq!l. 
publica do Estado para I 900 e esta, auctorizando o governo a concodor licença a divo~s~ll 
funccionarios do justiça; o communícmio quo subiu á sancção soh n. 3, a proposiÇ<'~ 
n. 105, do Senado, auctorizando o governo a concerler subvenção annual do 48:000.3000, •\ 
companhia <<E!llpreza do_ Navogaçiio do Rio do Janeiro•>, pau a navegação a vapor entt.'~ 
os portos do lüo do Janeiro o Caravollas. 

N. 19, de 24 do mesmo mez, communicanrlo quo suhiu à sancção soh n. ·1 a proposiçit() 
n. 92, do Senado, rólevando o collector de Juiz do Fót'a, Antonio Ca9tano H.ourigues IIortih 
do pagamento das estampilhas roubadas .do cofre ostadoal a sou c 1rgo ; ~ 

N. 20, dJ 20 do mesmo moz, rdmetten lo a prop1sição n. 3, dando nova donominaçu-0 

á comarca, município o á cidade de Inhaúma; o communicanrlo cp1e subiu à sancção soh 
n. 5, a proposição n. 102, da Camara, so?ro cadeira~ ~o_instrucção primaria; 

N. 21, do 27 do me~mo mez, commumcando a roJeiçao da proposição n. 42 do SenadO, 
referente á croação do 15 c "Mas centraos no Estado; ' 

N. 22, do 28 do mesmo mez, dovolv,mdo a proposição n. 150, da Camara quo facult::t 
aos advogados provisionados pelo Presidente da Relação, o oxercicio da ad.voclcia em qual-
quer comarca do Estado, visto terem sido rejeitadas a emenda n. 6 o a 2.a parte dO-~ 
-do ns. 4 e 5 ; ~_ 

N. 23, da mosma data, romettendo, acomp1tnhada do documentos, a propo8ição SOIJ 
n. 4, auctorizando o governo a conceder moratoria, por tros annos, ao ox-colloctor J() 
município do Carmo do Rio Claro ; 

N. 2i, do 31 rio mesmo mez, enviando copia authentica da rnonsan·om presidencial, 
apresentada ao Congresso no dia do sua installação; ,., 

N. 25, do 2 do agosto, rcmottendo com documentos as proposições ns. 5o 6 sobro co~
cossão do licença, aquella a di versos funccionarios do j]lstiça o esta a funccioriarios puhll-
cos e de justiça, e communicando a rejeição dos proposições ns. 1:1 o HO tratando elo 
exposição do productos agrícolas o industriaos, o conferindo promios aos ir~dustriaos; 

N. 26, do '1 do mesmo mez, romettondo a proposição n. 7, incompatibilisanJo os agoJl-
tes executivos municipaos para se reelegerem no trionnio seguinte ao do sou oxorciciO; 

N. 27, do 5 do mesmo mez, enviando as proposições 8, 9 o 10, denominando Bello H9-
rizonto a Capital do Estado de Minas, auctorizando o governo a encampar a Companhia 
E. F. Muzambinho e croando em caua comarca o logar do dopositario publico; 

N. 28. de 9 do mesmo moz, communicando quo suhiram a sancção sob ns. G e 7 lls 
proposições ns. 156 do 1898, o n. 2, aquella facultando aos advogados provisionados o exo~
cicio do sua profissão em qualquer comarca do Estad-:l o esta concedendo licença a til-
versos funccionorios do justiça; 

N. 29, do 10 do mesmo moz, remottondo, com documentos, a proposição n. li. concO· 
dondo perdão ao róo Folippo Ferreira de Sousa do rosto das penas quo lho foram impostEM! 
por crime de responsabilidade na comarca do Salinas; 

N. 30, de 18 do mesmo mez, romottondo, com documentos, a proposição n. 12, conce-
dendo licença ao cidação Antonio Alves do Sousa, funccionario do justiça da comarca elo 
Curvello; o communicando quo subiu á sancção soh n. 8, a proposição n. IG~~. auctorizaJl-
do o governo a dividir o Estado do Minas em tantos distl'lctos do terras o colonisação, 
quantos forem necossarios; 

N. 31, do 19 do mesmo mez, devolvendo, com emendas do Senado, a proposição n. 159 
alterando o processo do julgamento nos tribunaes corroccionaos; 

N. 32, da 1r,esma data, romettondo a proposição n. 13, ostabolocondo o imposto terri-
torial no Estado ; . 

N. 33, da mesma data, romottendo, com documentos, a proposição n. H, orçando a 
receita o tlxando a despeza do Estado para l 900; 

N. 34, do 24 do mesmo mez, romottondo a proposição S)b n. 15, roforonto a concurso 
para os cargos do juizes do direito; 

N. 35, da mesma data, communicando quo subiram a sancçflo soh. n. 9, a proposiç::Lo 
n. 111, do Senado, modificando a lei quo croou a Junta Commercial no Estaào, o sob ~· 
10, o projecto originado d·1 omenua do Senado á proposiçflo n. 2, concedendo licença ao ct-
dadão E~tevam Gomos Escobar, funccionario do justiça, o a d. Guilhormina \Voods, pro-
fessora primaria no Bairro Alto, do Itabira de Campos, município do Ouro Preto ; 

N. 36, de 26 do mesmo mez, communic1ndo que subiu a sancçã.o sob n. 11, a prop~
sição n. 148, auctorizando o governo a conceder gratuitamente a todo o cidadão brazt· 
loiro quo o requerer, um loto de 20, 30 ou 50 hectares do torras do Estado; 

N. 27, do 29 do mesmo mez, remettondo as proposições sob n. IG, declarando ser da 
compotencia do Presidente do Estado a concessão do privilegias para a construcção do 
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E. do Forro do extensão inferior a 50 I·iJ t instrucçilo publica no Egtado· c '- orno res, 0 n. 17, dando nova organisação à 

N. 38, da mesma data r~mottondo as pro 0 · - 1 
privilegio para exploraçã~ das a"U'ts medicinfossiJoe~ n .b 8, prorogando por 20 annos o 
vando o ox-collcctnr do Pomba ~Ii•~uel Thoot ·. ed __ ;ur ary e _C,unbuquira, n. 1\J, rolo-
quantia do 6:420)702, pelo alc'anc; vericado omf, e r rau,Jo Libero, do pagamOI~to da 
a . sorventuarios d<J justiça de diversas corn~~c~'t;a do mE~stm~, o n. 2~, cop.ced~udo _h conça 
bhcos. < • o 's auo o varws tunccwnarws pu-

N. :39 da mos ma data romettendo d · 
o nome d~ cidade do Carm~ da Bagagomc~~r<~'g dooc~~~on~~· ~ proposição n. 21' mudando 

N 40 da mesm·t data dovol i · - CarmellO». 
posit;rio pulJlico e:n tod~s as c~~~~r~a~ J~'tis~!Ji:opno.r ltOo'rsobrodcreaçft~tddo logar do de-
n. 4 0 5; • · om SI o l'fl.JOI a as as emendas 

N. 41, do 31 do mesmo moz comm · · d l · · 
sição n. /}• a~ctorizmrlo 0 g·over~w a. onc~~~~~; do~~p~~~:~ ~~~~ci~z:~\- \ ~2, a propo-

N. <L, d.t mesma data, commumcando quo subiu á sa - m o, . 
13, instituindo 0 imposto territor·ial uo l•'·t·• 'o· < ncçao sob n. 13, a proposição n. 

N 4'' J .> •1 -~ "' • ' • <>, < o :~ uo setembro. communic<tnd•J ·t ronvoca ,,... d c parecer da co :n missão especial b, _ t ' · çao ~ ongrosso para receber o 
N 41 d d so 10 0 ve 0 opposto pelo Presidente do E>tatlo á lei n 68· 

sohre.ox~'loroa;ãood~r~:~~s~ez, devolvendo, com omen,ias, a proposição n. 100, do Scn.ado; 
N. 45, de 5 do mesmo' mez rem tt 1 · -

nistrador da cadea da Gctpit;ll· ., ', 0 enr? .a pr~pos~ç~w- n. :!2, croan~l~ o logar do admi-
nado, co~cedondo privilegio a'o 

0na~od~~~~~~~~~~f0 ;1l~J1~~~~f1 . da proposiçao n. 106, do Se-
Ca ir~l 41.6 ~? 8 do m~sm_o ~noz, . :on:lettendo a pr•oposição n: 23, croando, na comarca da 
cagdo 'quo ~~~7u d! ~<~~~~~'~0 r;~··;tl~~ C~03 P.roco~s~s p, oxocuçõeg criminaes i e com_muni-
0 governo a vender rt funco;on -1 

• ''~ proposrç,w sob n. 114, do Senado, auctonzando 
ao Estado, existentes' na Copit~1~108 publicas ou a quem o requerer, ns casas pertencentes 

nho~·a~li'H~~ mesma,. data' remcttendo_ a proposiç~o. sob n. 2'1, prohibindo a venda do vi-
forenses. Iaos no Estudo, o communrcaudo a rl',JOição da proposição n. 112, sobre ferias 

' -coss~ ~~:~~~i~~t do mesmo mez, romettendo a proposição n. 25, contendo o codigo do pro-
N. 49, de lO do mesmo moz · · · -

siçlão u. 116, • do Senado, instituínâgmn~u~~Parr~? ieueE~fabdmo uamsacnoncçsaolohosodh l~lb. 15t, .a prlol!to-po o povo; o I ora IVO o 01 o 
N. 50, do 12 do mesmc) mez commun· · d l" • 

s~ção Jl. 14, orçando a rocei ta d fixando a~~~~p~s~~oo s~;~~~m ~ sanl~k~o sobb n. 1167 a prdopo-
1::>, dando nova organizac;ão à instruc •lo bl' , o p,wa . ' so n. ' a o n. 

d
cedondo_ licença ao _cidação Domiciano çRod~Ygu1~s\r~~~an. !8~0: *o ~g ld3J do Se~;tdo, co.n-

ondo ~Icença ao cidadão Antonio Alvos do Sousa Netto'; . ' e n. -, conco· 
siçã~·n~ 1 36~0d~38~~;d~s~gd~J· com~unicando quo ~ubira.n á sancção, sob n. 20, a propo· 
a do n li~ do S l ' dando h~onça ao mdadao Edmundo Alves Horta. o sob n '>l 

N · :::9 ::>d, 
0 

, 1 denat o, conce onto licença a d. Guilhormina Rosa Torres· ' ' ~ 
. ::>~, ••t o mosmo mez communica d b" · - ' 

ção n. lOG, do Senado, sobro exploração do l.Y~n~s~uo su lU a sancçao sob n. 22, a proposi-

Ao Governo 

E\1 1808 

then~ic~0J~ g~n~~a~to 00~\~~~~d do 1898, at Secretario das Finanças, remottendo copia au-
mento taclügrapho dos trab~lls codm Co s ono~rapho Arthur Rozomburg para o apanha· 

N. 310 de 'l _ lOS a ~mara ~ 
folha do p:l"a~~ tdo rdnesmo moz, ao drrector da Secretaria das Finanças romettendo a 

N 311< "'d ::: n ° os empregados da Secretaria; ' 
gnad~ 0 a:Un~u ::> do novom_bro, ao 8ecrot_ario das Finança~, communicando ter sido desi-
rik Eufroziuo F~~:~i Joadmgr .~ldefonso _Pmto Coe~ho p_ara substituir ao amanuense Amao-
monto da respectivar~r t~fi ri ~· ~ podmdo providencias no sentido de fazer-se o paga-

s. c. __ 1 ,ra 1 caçao , 
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. N. 312, de 18 do mesmo mez, ao Secretario do Interior, remettendo annacs c synopses 
da Camara dos Deputados ; 

N. 313 de 30 do mesmo mez, ao director. da Secretaria das Finanças, enviando a folha 
do pa"'amcnto dos empregados da Secretaria: 

N."314, de 2 de novembro, ao Secretario das Finanças, requisitando o pagamento 
de 4:000$000 aos sre. F. Soucasaux & C. por conta de 4 mezes do aluguel da casa onde 
funcciona a Camara dos Deputados ; 

N. 315, da mesma data, ao mesmo, requisitando o pagamento de -145$000, aos srs. 
F. Soucasoux & C., proveniente de concertos no estrado da mesa da Camara dos Deputados. 

E)I l8Uíl 

N 1 de 2 de janeiro de 1890, ao director da Secretaria das Finanças, enviando a 
folha 'de' pagamento dos empregados da Secretaria; 

N 2 de 4 dC' mesmo mez, ao Secretario das Fmanças, requisitando o pagamento do 
de I·OfJO~OOO aos srs. Soucasaux & C., pelo aluguel do predio em que funcciona a Camara 
dos ~rs "oep~tados referente ao mcz de dezembro proximo findo; 

N 3 de 3 do ~esmo me:~., ao Secretario. da Agricultura, requisitando copia do con· 
tracto', ~ele brado com os srs. F. Socasoux & c., para o arrendamento do pro di o em que 
fucciona a Camara dos Deputa~os ; . . . _ 

N ,i da mesma data, ao d1rector da Imprensa Offic1al, reqmsltando a encadernaÇ<lO 
de di~er~os volumes pertencentes á Secretaria : e a impressão de trezentos exemplares 
do relatorio e synopse dos trabalhos da Camara dos Deputados, relativos á sessão de 1898; 

N. 5, de 31 do mesmo mez, ao direc_tor da Secretaria de Finanças, enviando a folha de 
pa"'amento dos empregados da Secretaria; 

"N. 6 de 4 de fevereiro, ao Secretario das Finanças, requisitando o pagamo~to do 
I:OOOSOOO em l'ttvor dos srs. F. Soucasaux & _c. P.elo aluguel do prodio em que íunccwna a 
Camara dos Deputados referente ao moz do pnmro ; 

N. 7, do 10 do me'smo mez, ao secretario das Finanças, requisitando o pagamento do 
30$000 ao porteiro desta Secretaria ; 

N.' 8, de 9 do mesmo mez, ao director da Imprensa Otllcial, enviando o indico alpha· 
betico dos annaes dos trabalhos da Camara dos Deputados ; . . 

N. 9, de 22 do mesmo mez, ao director da Imprensa Olllcia_I,. rometto?do o ~r1gmal 
do quadro alphabetico dos districtos do paz do Estado, e reqmsltando a nnpressao, em 
folhetos, do COO exemplares; . 

N. 10, de 28 do mesmo mez, ao director da Secretaria das Finanças, enviando a tolha 
de pagamento dos empregados da Secretaria; 

N. 11, de 2 de março, ao Secretario das Finanças, ~oquisita.ndo . o pagt~mon~o d~ 
1:000$000, aos srs. F. :=oca~oux & C. pelo aluguel do pred10 onde iunccwna a Camara do;,; 
srs. Deputados, relativo ao mez do fevereiro; . . . . .. 

N. 12, da mesma data, ao director da Imprensa Otllcral, reqmsrtando a encadernação 
de diversos volumes; . . 

N. 13, do 15 do mesmo mez, ao diroctor da Secretaria do Interwr, remettondo os 
annaes da Camara de 1898; 

N. 14, do 2<1 do mesmo mez, ao sec~otario das Finanças, requisi~ando o ~agamo~to 
de 2:GHS, aos srs. Louzinger & C., do ob.Joctos compra•los para o oxpodwnto da :secretaria, 
o de assignatura do DíaJ·io Ojficit!l; . . . 

N. 15, de 3 do abril, ao director da Secretaria de Fmanças, romottendo a iollta do 
pagamento dos empregados da Secretaria; 

N. 113 de ,1 do mesmo mez, ao secretario das Finanças, rerJuis~tando o pagamento do 
1:000$000: aos srs. F. Soucasaux & C. do aluguel da casa onde funccwna a Camara dos Depu-
tados, rel'orente ao mez do mnrço ; . . 1 · t 

N. 17 do 10 do mesmo mez, ao secretario das Finan.ças, com~numcando o tal ecimon o 
do amanuenso da Secretaria, Amanrick Eufrosino Forr?1ra de Brito: . 

N. 18, do 11 do mesmo mez, ao secretario. das Fmanças, req~us1tando ~ pa~ambnt? 
de 274:)\IJOO, ao porteiro da Secretaria, para satisfazer desposas f01tas com oxpedwnto d,t 

Cam~~alu, do 25 do mesmo mez, ao diroctor da Imprensa OJTlcial,. roquisit~~d? a on~ador
nação do diversos volumes o a impresflo do 150 exemplares de ctrcular dtrtgida ao::; Pro· 
sidentes das Camaras Municipaes; . . d . f 11. do 

N. 20, do I.· do maio, ao diroctor da SeCI'etaria das Fmanças, onvian o a o 1a 
pagamento dos empregados da Sccro~aria; 
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N. 21, da mesma data, ao secretario das Finanças, requisitando o pagamento de 
1:000$000, aos srs. F. Soucasaux o C., importancia de aluguel do predio onde funcciona a 
Camara dos Deputado&, referente ao mez de abril ; 

N. 22, do 24 do mesmo me~,, ao secretario das Finanças, fazendo ver que a impor-
tancia de 2:61-!$000, requsitada em favor dos srs. Leuzingor & C. para o pagamento do 
expediente da Camara, pertence ao exercício de 1897 o não o de 1898 ; e solicitando a 
desclassificação da mesma ; 

N. 23, de 2f> do mesmo mez, ao director de ()bras Publicas,' solicitando pequenos 
reparos em alguns moveis pertencentes a Secretaria ; 

N. 24, de 31 do mesmo mez, ao direetor da Secretaria das Finanças, enviando a folha 
do pagamento dos empregados da Secretaria; 

N. 25, de 2 do junho, ao secretario da Agricultura, solicitando alguns concertos nas 
campainhas electricas collocadas na mesa da Camara dos Deputados ; 

N. 26, da mesma data ao Secretario das Finanças, requisitando o pagamento de 
I.OOOSOOO, aos srs. Francisco Soucasaux & C. do aluguel do predio onde funcciona a Camara 
dos Deputados, referente ao mez de maio; 

N. 27, do U do mesmo mez, ao director da Imprensa Olllcial, requisitando um livro 
em branco de cem folhas, oitenta collecções das leis de 1898 o dez exemplares do r"g-u-
lamento eleitoral.; 

N. 28, do 13 do mesmo mez, ao Secretario do Interior, communieando haver na Ca-
mara numero legal de deputados reconhecidos e presentes para a installação do Congresso; 

N. 29, da u~esma data, ao Presidente do Estado, desig-nando dia e llor<t para a instai-
fação do Congresso : 

N. 30, do lU do mesmo mez, ao director da Imprensa Qfficial, requisitando cincoenta 
collecções do leis de l8D3 em vez do oitenta, visto jà terem sido recebidas pelos srs. Depu-
tados as que lhes foram remettidas por intermedio da Secretaria do Interior; 

N. 31, do 20 do mesmo mez, ao director da Imprensa Ollicial, requisitando a entrega 
diariamente de sessenta numoros do Minas Geraes ao servente da Secretaria para serem 
distribuídos aos srs. Deputados; , 

N. 3.2, da mesma data, ao secretario das Finanças, remettendo a folha de pagamento de 
ajuda de custo de vinda o volta a que têm direito os srs. Deputados; 

N. 3:~. da mesma data, ao Presidente do Estado, enviando copia de uma indicação em 
{1ue a Camara dos Deputados como orgam legitimo da soberania Popular declara-se soli-
daria o om completa harmonia de vistas com s. exc. sobro o apoio incondicional presi.ado 
ao programma político do Presidente da Republica; 

N. 34, da mesma data, ao secretario da Agricultura, remettendo uma representaçio 
dos habitante3 do districto do Itacambira, pedindo auxilio para construcção de um ponti-
lhão sobro o ribeirão da Areia; 

N. 35, de 21 do mes~no mez, ao s.ecretario do Interior, remettendo um requerimento, 
com documentos, d~ prolessora do extmcto aldeamento de D. Manoel, na Figueira, pedindo 
pagamento do venctmentos; · 

N. 3G, do 2G do mesmo mez, ao secretario do Interior, remettendo uma petição da 
mesa administrativa da Santa Casa do Sabará, pedindo auxilio extraordinario do 5:000$000 · 

N. 37, da mesma data, ao secretario da Agricultura, remettendo um requeriment~ 
da companhia E. F. Oeste de Minas, recorrendo da decisão do Governo para o Con()'resso 
rolativamot:te a interpretação dada a lei n. 229, e pedindo informações sobro as ~ausa~ 
que determmaram aquelle acto ; 

N. él8, do 30 do mesmo mez, ao secretario das Pinaaças, communicando o fallocimento 
do cidadão lionorio Josó das Noves, servente desta Secretaria; 

N. ;m da mesma data, ao director da Secretaria das Finanças, remettondo a folha de 
pagamento dos empregados da Secretaria; 

N. 30 A, de 3 de julho, ao secretario das Finanças, requisitando o pan·mnento de 1 :OOOS 
aos srs. F. Soucasaux & C., prove~ionte do aluguel do predio onde funcciona a Camara üo~ 
deputado~, referente ao moz do .JUnho ; 

N. 40, do 4 do.mosmo 1~1oz, ao secretario. do lnt~rior, romettendo um requerimento da 
professora, d. Mana lllandma das Dores Reis, desistindo da licença que solicitára para 
tratamento do saudo ; 

N. 41, do 5 úo mesmo moz, ao director da Secretaria do Interior, remottendo cinco 
yolum~s da synopse dos trabalhos da Camara o cinco dcs annaes respectivos referentes 
a sessao do 18U8 ; 

N_. 42, do 7 do mesmo mez, ao preBidente do Estado enviando á sancção o projecto 
do lei sob n. I ; 

N. 4:3, da mesma data, ao secretario do Interior, requisitando trinta collecçõos do 
leis do Estado, sendo dez de 1891, dez do 1893 o dez de 1897; 
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N. 44, do 11 do mesmo moz, ao secretario do Interior, enviando urna roprusentaçã() 
da Camara Municipal de Contendas. e pedindo ao governo para mandar ouvir a do S. Fran, 

o a!lm do habilitar a Camara dos Deputadog a resolver a questã-0 do que s•} trata; 
· N. 45, tio 15 do mesmo mez, ao Focretario das Finanças, romottondo a folha par<\. 

pagamento do subsidio a quo tem direito os srs. Deputados; 
N. '16, do lU do mMmo moz, ao Presidente do E~tado, enviando à sancção o projoct() 

de lei n. 2: 
N. ·17, de 21 do mesmo !Il' z, ao Presidente do Estado, enviando à sancção o project<J 

deloisobn.3; · 
N. 48, de 24 do mesmo mez, a0 presidente do Estado, enviando a sanGção o project() 

de lei soh n. 4; 
N. 4D, de 25 do mesmo inez, ao secretario da Agricultura, romelt•mdo uma repre, 

sontação do Conselho Districtal do Santa Barbara das Canoa'!, rolativ<\ a concertos d() 
estrada o desapropriação de uma ponto sobro o rio Canoas; 

N. 50, da mesma data, no secrei<J.l'Ío das Finanças, requisitando o pn~·amonto d() 
2:,1178400, aos srs. Louzingor o Filhos, o do 303:-;3760 ao porteiro desta Secr•c_taria par:\ 
fazer face as desposas com o oxpot.liont·) da Cam:na; ' 

N. 51, do 2G do mesmo moz, ao diroctor da Imprensa Olllcial, roqu:siül!l lo a fdcturQ 
do duas pastas para o s8J·viço desta Secretaria; 

N. 5;!, da mesma data, ao presidente do Estarlo, ondando á smcç~r) o pnjocto do lei 
sobn.5; 

N. 5:l, do 27 do mesmo moz, ao secretario da Agricultura, enviando o ror1uorimonto do 
cidadM Antonio .Jos0 nome~, por.lindn o p:tg,nnonto do 4:8·15:3'200, como inrlomnis:wã.o pol:' 
serviços accroscirlo,; na reconstrucçã.o da ponto sobro o rio - Itapocoric,t- o soli~itando 
as necessarins informações para quo o Congresso possa so manifestar a rospoito. 

N. 51, de :n do mesmo mez, <•O dirocto!' da Soc!'otaria do Finanças onvíand~ a fJlltl\. 
de pagamento dos omprogados da Secretaria: ' 

N. 55, do 2 do agosto, ao socrotario das Finanças, requisitando o pagamento do 1 :000~ 
aos srs. F. Soucusuux & C. JH'OVeniento do aluguel do prodio onlo funcciona a Camara dol:l 
srs. Doputadu8, referente 110 mez do julho; 

N. 5fi, do 30 do mesmo moz, pedindo providencias no sentido do so fazw a mudança nn. 
collocaçã') do uwa tias campainhas o!cctricas o do serem collocadas duas Iampar.lns do luz. 
eloctrica na sala das sossõ0s da Camara dos Deputados; 

N. 57, do U do mesmo mez, ao presitlonto do Estado, onvinnd.o à sancção o projocto d() 
loi~obn. 7: 

N. 58, da mesma data, ao presidente do E~tado, enviando ú sancçii:o o projecto do lei 
sob n. 6; 

N. 59, do 15 do mesmo moz, ao secretario das Finanças, enviando a folha do pa,·amonto 
do subsidio a quo thu direito os srs. Deputados; " 

N. !)0, do ltl rio mesmo mor., ao socrotat·io dus Finanças, requisitando o pan·amonto d() 
200:S001J, ao poi teiro dos ta Socr<Jtaria; "' 

N· 61, d.a mesma data, no presidente do Estado, enviando á sancção o projccto do lei 
sob n. 8; 

N. G2, do 23 do mesmo mez, ao secretario da Agricultura, enviando uma indicação 
approvada pela Camara dos deputados, sobro roclamaqõrJ:> dos ropros:mtantos da zona sor~ 
vida pela E. F. Loopddina, no sentido do ~crom rostabolocidos os trens da carreira ultima~ 
monto supprimidos; · ' 

N. 03, do 24 do mesmo moz, ao presidente do Estado, enviando :i sancçã.o o projocto 
do lei sob n. 9; 

N. 0'1, da mesma dat~, ao presidente do Estado, enviando à sancção o projecto do Ioi 
sob n. 10; 

N. 05, do 26 do mesmo mez, ao presidente do Estado, enviando á sancção o projooto 
de lói sob n. 11 ; 

N. eG, do 31 do mesmo mez, ao diroctor da Secretaria das Finança~, enviando a folha 
de pagun.onto dos ompro~ados da Secretaria; 

N. G7, da !ll(;SUla data, ao presidente do Estado, enviando á sancção o projecto do lei 
wb o n. 12; 

N. 08, do ~~do s~tombro, ao prosir.lento do Estado, enviando ú ~ancção o projccto do lei 
sob n. I:l; 

N. Wl, do G do mesmo mez, ao secretario das Finanças, requisitando o pagamento do 
de 1:000:3000 :os sr~>. F. Soucasaux & C. proveniente do aluguel do pred o onde funcciona. 
a Cama r a dc;s sr·s. Deputados, referente au moz do ngosto; 

N. 70 da me~ma data, ao secretario do Interior, communicando por se-u intormodio. 
no c:xu1. ~r. dr. Prt:sidento do Estado, quo o Cvngresso rojoitou a proposição n. !J8, sohl'Q. 
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doação ao Estad? do predio onde funcciona a Academia. do Commercio de Juiz do Fora, 
concordando assrm com as razões que motivaram o veto· 

N. 71, do 8 do mesmo mez, ao presidente do Estado enviando á sancção o projec\.o 
do lei sob n. 12; ' 

~· 72, de 10 do mesmo moz, ao presidente do Estado envianrlo á sancd"io o projecto 
do letsoh n. 15; ' ' · 

N. 7él, de 1:~ do mesmo mez, ao presidente do Estado, enviando à sancção o projecto 
de lor sob n. lG; 

N. 74, da mesma data, ao presidente do Estado, enviando á sancÇ:to o projooto do lei 
sob n. 17; 

N · 75, da mosma data, ao pre.~idonto do Estado, envian~o à sancção o proj e c to de lei 
sob n. IS; 

. N. 7G, da mesma data, ao prosidento do Estado enviando à s:tnceão o projecto do 
ler sob n. J 9 ; ' ' 

. N. 77, ele 13 do mes~1o moz, ao socretario da. Agricultura., remottenrlo o prc>jocto n. 14, 
r~i.e~·orJto n r~construcr<an da ponto ?o.1Jro o rio I_'onllm; c duns repn~entaçi.io~ do juiz de 
dnorto ~ prc1srdonto da Camara Mumerpal do Pan1, ~odl!ldo cO!JstrucçTin do caM~a; 

N. til, da mesma dab, ao presrd•:nto do Estudo enviando à sanccii:o o projecto do lei 
sob n. 20; ' · 

. N. 7\l, da mesma data, ao pres'dento do E·tndo, enviando á wncção o projecto de 
ler sob n. 21 ; · 

N. 80, de 15 do mesmo mez, a'l secreta!'io ila~ Finançns enviando a folha do paga-
monto do subsidio a quo t<~m direito os sr~. Deputados· ' 

N: 81, Ü'l 14 do llBHmo mesmo moz, ao prosirlento' do Eslarlo, onvi mdo á sancção 
o pro.Jecto do loi sob n. 2:~; 

N · 8:!, <la llle~ma. d><ta, ao Socrotnl'io do Interí0r, communir;,nr'o a l1NlH'<H;ilo do sr. 
doputa>lo tlr l\lanocl Thonaz Ca 1 va.IJJO Britto, p:•r·..~ sor·vir do socrc,t,rio uurnnte o inter-
vullo das sessões ; 

N: 83, da n11;sma data,. ao Secretario das Finanças, ruqUi8itando o pp::rn elllo r' a 
quuntra do 300,;000 ao Ollicral dosta Secretaria João Baptista do Freitas, c, Illu ;eTc t lica>;f\0 
pelo tr<1 balho de rommo dos do bates ; , 

N. 84, da mesma data, ao Socrotal'Ío das Finanças, l't'qnisitnndo o pagmr:or,to do ... · .. 
248!3400, para fazer faco ás despesas com o expediente da Camara ; 

N. 85, do 23 do mesmo moz, ao Secretario das Finança~, communicnndo quo a mesa 
da ~am~ra d~s srs .. deputados ~ontractou o .sor_viço stemgraphieo referente á 2 .a sessão 
ordmarra da .l." legrslatura do Congresso Mmeuo a realizar-se om HJUO, com o cidadão 
J\rthur Roz?r~bur~, nas mesmas condições de sou contracto anterior, cuja d;pia foi romet-
trda por oliJCIO n. 309, de 20 do ou tu hro do lS\J8 · 

N. 86, do 30 do mesmo moz, ao Director da Secretaria das Finanças emiando a folha 
tlo p<1gumento dos empregados dn. secretaria ; 

))c cliVCl'SOS 

N. IG2, do 2\J do dezembro do 1898, ús rodarçõos do <<.Jornal do Commercio» <<Gazeta. do 
Noticin>», o «Paiz>> c <<A Noticil.l», con,muu:cando que o~ta Secretaria não couÚnúa com a 

sua assignatma ; 
N. 1, do 27 do janeiro de l89P, ao Presidente do Tribunal da Rclndio remettondo au· 

thonticns enviadas a esta Secreta!'ia pelas juntas apurador3s do diver$os' municípios· 
N. ~.do 5 do maio, no dircr.tor do Archivo Publico, Jemcttcndo dois exenJJ,l>ll'~S do 

quadro alphabetJco dos districtcs do J vz o município~ ,·o E·ll<diO; 
~· 3, do 15 do .mesmo n~ez, ao stenogr<•pho Arthtil' ltozon.buJg, communicando quo as 

sessoes prcparatorms começom no oia i do .JUnho; 
N. ·1, de l:l do junho, ao Comman.lanto Geral da. Brigada l'olici;,l do Esbdo, requisitan-

do quatro praças para o se!'v!ço da Secr·ttaria o da Can.ara J, s Doputados,durantc o perio· 
do dHs sessões ; 

N. 5, do. 15 do me~ mo mE<z, ao Agentu da Esli1~ão Tc·lcgJ a]..Li, a t:o K;tu, :o, 1 cqu!sitan-
do a tra_nsrmssão de um tehgramma ús red;1c~õe~ dt~ dil t'JH::: jlll't>H<'", na c,plt;d FPdoral; 

N · G do 19 do mt•slr.o llHZ, ao !'residente da ltelnç:in, <"Cli\JJIJII!lic;l!ldn n eldçt\0 dos 
memlJrús pa_ra a ~orrrnis>flo julgudc.ra nos con' Ul',úS r:t ll•:lf.! .. ~ l!'llt'C'S, o par;1 J'PriDar o tri-
bunal e~pecral do .Julgamento; 
. N. 7, da mesma .dvta, <JO dr·. Francisco Lu'z da \',·i;·n, cor:- n.un'can<lo lhe quc·a Ca-

mara o elegeu pala lvzor paito da, ommi~~ãojull!adora ms conctll'~os co m: gistrados; 
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N. 8, da mesma data, ao dr. Pedro da Matta Machado, co~municando-lho rruo a 

Camara o elegeu supplente de examinador nos ~onc~rs?~ de ,ma~:pstrado~ i .. 
N. a, de 2G do mosmo mez, ao Agente da r~staça~ 1 elogr aphrca _do Estado! requ!Sl-

tando a transmissão de um tolegramma, ao dr. r,ronr~quo Va~,, no .R~o de J~?erro ; . 
N. 10, do 27 do mesn;o mez, ao Agente da Estaçao To~e;;~an~tca do Estado, reqUI-

sitando a transmissão de um telegramma ao deputado Joso 1 a v ar os de Mello, em Que-
luz do Minas i 1 1 · p · t d d N. 11, do 28 do mesmo mez, ao Presidente do C lu) F ?rHt~o erxo o, agra oco f!. o o 
convite feito a esta Camara para fazer se representar nos 1este.JOS em homenagem a me-
moria do marechal Floriano Peixoto i . , . d · , .. 

N. 12, de 30 do mesmo mez, ao Prostden te o Agente E:ce~utry~ a Ca~ar a Mumcr-
pal dos. João Nopomuceno, solicitando um exemplar da lor n .. umcrp~l n .. '"'• quo creou 
0 imposto sobre immovois ruraeil, afim de quo esta Carnara possa provrdoncrar sobre uma 
representação desse município ; . , , 

N. IH do 3 do Julho no Socrotarro da Cam~ra dos Deputado~ ao Congro~so I•oderal, 
represent~ndo áquella c~rporação sobre. a 1!-ecessr~ado da d.ecretaç:t~ do ~-ma l.e1 reg·ul~dora 
r.la importaçlo de mudas 0 bacollos de vtdorras, afim do evrtar-se a mva_.LO da phyloxorn. o 
outras molestias da videira ; _ , , 

N. 1'1, da mesma data, fazendo-se identic.a representaçao ao Senado do Congresso Fo-
derzl, pu r intermodio do respectivo SecretariO; " . , .. 

N 15 de 29 do mesmo mez ao Agente da Estaçllo Iolegrapluca do Estado, roqmsrtan-
do a tran~missão do um tolegr~mma ao deputado Tavares de Mello, em f~tteluz i .. 

N lG do 31 do mesmo mez ao Agente do !{arnal Ferreo desta C~tpltal, roqmsttando 
a trai-tsm'issão de um telegram~ ao sr. deputado Vasco Aze':odo, em, Pttanguy; .. 

N. 17, da mesma data, ao Agente da Estação. Telegrapluca do Est::do, _requiSltando a 
transmissão do um telegramma ao sr. deputado ~tlva Forte~, em Mantrquotra ; . 

N. 18, de 15 do setembro, ao Prefeito aa.C!dade do Mmas, ag:~docondo a.commum· 
cação do ter tomado posso 0 entrado em exercrcw do cargo do. Pro1etto. ~esta Crdade ; 

N. Jll, do lô do mesmo mez, ao Com mandante Geral ~a Br1gad~ Pohct~l do Estado, fa-
zendo apresentar as quatro praças quo estavam ao sorvrço da Secretarta o da Camara 
dos Deputados, durante as sessões ; . 

N. 20, de 2 de outubro, ao Director do Gymnasro Ouropretano, romettendo os annaes da 
Camara, de 18a', l8\J3, l8~H, 1806, 1807 o 1898; 

Foram recebidos pela Camara dos Deputados em o anuo do 18aü : 

OFFICIOS 

))o Senado 

N. I, de 10 de junho, requisitando.?-ctas do apuraç~o ~oral do eloiç~es .. _, , '"' 
N. 2, de 13, dito, communicando .J<t haver naquolla C<tsa numero p,tra rnbtall<~çc~o do 

Congresso. . - ·' c N. 3, do 14, dito, designando dia para a mstallaçao '-'o ongresso. . . __ 
N. 4, do lô, dito, conmmuni.Jando a eleição tia .Me:sa de membros o das commtswes-

julgadora o examinadora. . .. _ . , · '"' 1"1 d . d N. 5 do 19 dito commumcando a r<>.JOiçao d,t PIOpostçao, n. o , o anuo passa o, 
annullan'do !lisposiçõ~s da Camara Municipal do Ouro Proto. . _ •> 

N. 6, do 27, dito, communicando ter subido á sancção a proposiçao n. l-1, alterando 
alcin.ll8. · t l'1 b t l"d N. 7, do igual data, devolvendo novamente o proJee o '• , so ro cus as aos ava ta o-
res nos inventarias judiciaes. , . 
• N, 8, do 22 do junlto, fazendo ver quo, na íalta do pre~tdonto do rr~e~ado, quo so acha 
ausento, compete ao presidente .desta. Camar:n a co;wocnç<~? ,~o Con,.,r o,so para resolver 
sobre o voto opposto pela prestdoncra do bstado ·~ pr~P?·' 1 ça,~ n · 08. . ''"' 

N. 8, de 1 de julho, communicando ha':or ~ub1do a sancçao a proposJç,w n. lGO, des-
ta Camara, sobro licença a funccionarios do ,J~StH;a. . 

N. 9, de 4, dito, transm ittindo a propos1çao n. 110, sobre hcença a Jcrgo Rodrigues 

Cou~: 10, do 5, dito, communicando a rojeiçllo da proposição n. 158, desta Camara, cre-
ando grupos escolares. 
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N. 11, de 15, dito, communicando a eleição dos Senadores, quo, com os Deputados, de· 
vem elaborar o projecto do Codigo do Processo Criminal. 

N. 12, do 17, dtto, communicando ter subido á sancção com emendas da Cannra, a 
proposição n. 103, do :::>enado, annullando disposições da C:tmara Municipal do Araguary. 

N. 13, de 19, dito, communicando tor sido rejoitaua, a proposição n. 157, sobro auxi-
lio para abastecimento d'agua de Faria Lemos. 

N. 14, de 19, dito, devolvendo novamente a proposição n. 102, de3ta Camara, sobra 
croação de cadeira primaria. 

N. 15, do 21, dito, solicitando actas do apurar;ão geral de oleiçõEH, qu9 poss:1m e sela-
recer a commissão, na classificação dos Senadores. 

N. lô, de 24, dito, devolvendo com emendas a proposiçã:o n. 156, desta Camar<l, per-
mittindo aos advogados provisionados, exercerem sua profisaão em qualquer comarca. 

N. 17, de 26, dito, transmittindo a proposição n. 111, do Senado, modificando a lei, re-
ferente a organização da Junta Commorcial. 

N. 18, de 31, dito, devolvendo novamente, com ts emendas uo Senado, a proposição 
n. 156, sobre assumpto já referido. · 

N. 19, do 3 do agosto, devolvendo com emendas, <1. proposição n. 15?, deata Camara, 
sobre reorganização do Tl'ibunal Correccional. 

N. 20, de 5, dito, devolvendo com emendas a proposição n. 2, deste anuo, o 162 do 
anuo passado, sobro licença a diver80S funcciona~ios e sobro a divisão do Estado em dis-
trictos tio terras c colonização; o communicando ter subido á sancção a proposição n. I, 
que fixa a força publica para I 900. 

N. 21, de 7, dito, transmittindo a proposiQão n. ll2, do Senado, que altera as ferias 
forenses. 

N. 22, de 12, dito, communicanr.lo a rejeição da proposição n. 8, mudando o nome 
desta cidade de Minas para o de « Bello Hot'izonto ». 

N. 23, de 1'1, dito, fazendo identica communicação, sobro a proposição n. 7, quo in-
compatibilisava os agentes executivos municipaes. 

N. 24, do 17 do agosto. communicando terem subido á sancção as propo,:ições ns. 3, 
5 e 6, sobro concessão do licenças a diversos J'unccionaries publicas o de justiça; 

N. 25, do 21 dito, devolvendo com emendas a proposição n. 148, desta Camara, sobro 
coneessã.o de lotos do torras devolutas aos cidadãos quo o requererem ; 

N. 26, do 22 dito, communicando ter subido ú sancçllo a proposição n. li, tiesta Ca-
mara, perdoando ao reo Felippo Ferreira de Sousa; o resto do pena, por crime do respon-
sabilidado ; 

N. 27, do 2:2 dito, fazendo identica communicação sobre a proposição n. 4, concedendo 
moratoria ao colloctor do Canno do Rio Claro, Augusto Cosar Bat hosa · 

N. 28, de 2'1 dito, fazendo identica communicaçrro sobre a proposi'ção n. 150, relativa 
a reforma na !oi dos trilmnaos correccionaes ; 

rí. 29, do 25 dito, devolvendo com emendas, a proposição n. 10, creando o Jogar de do-
positario publico nas comarcas do Estado i 

N. 30, do 25 dito, devolvendo com emend<t, a proposição n. 9, sobro encampação da Es-
trada do Ferro Muzambinho ; 

N. 31, do 28 dito, tra:1smittindo a proposição n. 113, do Senado, auctorisando a conces· 
são de licença a Domiciano Rod!'igues Vieira, lento no Gymnario Mineiro · 

N. 32, de 28 dito, devolvendo com emendas a proposição n. 13, sob~e irnposto terri-
torial ; 

N. 33, do 29 dito, transmittindo a proposição n. 114, do Senado, auctorizando a venda 
aos funccionarios pulJlicos, dos predios pertencentes ao Estado, nesta Capital; 

N. 34, de 2 d0 sotemln•o, communicando ter subido ú sancção as proposições ns. 14G de 
18()8 o 10, deste anuo, sobro a concessão do prodio ostadoal á associação de Santa Isabel de 
Hungria, o creando o legal' do depositarias publicos i o transmittindo sob ns. 115 o llô as 
proposiçõe3 sobro licença á inspectora de alumnas da Escola i\'ormal de .Juiz do Fóra o 
sobro a instituição do um consolho deliberativo na Capital do Estado· 

N. 35, do 5 dito, devolvendo com emendas a proposição n. 12, deste anno, sabre licen-
ças a funccionarios do justiça ; 

N. 36, de 9 dito, devolvendo com emendas a proposição n. 14, orçando a receita o a dos-
posa do Estado para I 900 i 

N. B7, do 9 dito, devolvendo com emendas a proposição n. 17, que moditlca a lei do in-
strucçã~ publica, o communicando quo lls proposições ns. lG e 18, sobro compot:ncia para 
concessao de privilegies para Estrada de Ferro e prorogação do praso á Empreza das Aguas 

.do Lambary o Cambuquira, subiram á sancção · 
N. :l~, do 11. dito, dovolve~tdo com as em~ndas a proposição n. 100, do Senado, solJro 

exploraçao de mmas i 
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N. 39, de 12 dito, commnnicando ter subido <'~ sancção a proposi(;ão n. 20, que auctoriZQ 
a concessão de licença a diversos funecionariog pulJlieos o a >'ervontuarios de ju~tiça · ' 

N. 40, de 12 dito, communican,lo a rejeição da propofdção n. 2·1, sobro prohibiçrro do 
venda do vinhos artitlciaes ; 

N. 41, do 1,1 dtto, designando dia para o encerramento do Congresso; 

Do 18 do novemLrü do 1803, communicando a sua pé·sw da prosidencia da f(qmblica. 

J)o }H'esitlente «lo ~~~taclo 

Do 20 dejunho, deste anuo, trarmnittinrlo <'~ Camar.l, o teor da rospoota do presidente 
da l{opuillica, relativamente a moção vota.Ja do apoio a seu gororno. 

no Secretario elo Interior 

. De 13 de març?, deste anuo, pedindo ,a ontrcga .. ao LI!'. juiz do direito tio Ouro Preto do 
ol!Jectos quo sornram na ex-Capital do E~tado, alltll do serem applicallos <~o serviço 'pu-
blico ; 

Do 20 do junho, deste anno, enviando a mensagem o a pi'OfO~ta sobro a F. Publica do 
Estado para 1000. 

De :l de julho, deste anno, enviantlo um, requerimento ll0 capitão Aureliano CalloirQ 
Brant, pedindo contagem do tempo para ru!orma ; 

Do 7, do mesmo mez o anno, remetten(lo 30 oxemplarus do eolleeçõos do !ois do uivor-
sos annos, á esta Secretaria. 

no Secretario «la ,\.griculturn 

De lG do janeiro, deste anno, rornettondo copia do contracto celebrado com Francisco 
Soucasaux & Comp., sobre locação do predio, ondo funceiona esta Camara . 

De l do julho, dosto anno, informando o roquorimonto da FalJrica do .Monlovad po-
dd!ndo privilegio para um ramal forrao, quo ligue o seu ostabelocimonto, a E. F. Lobpol~ 

ma; 
. Do 3, do mesm.o mez o anno, informando o pedido da Emprosa «Lamhary o CamlJU.-

qmra», solJro mod1tleação de sou contracto ; 
De 3 do mesmo moz o anno, informando o podido da Companhia E. F. Oeste de Minas 

soh ro a interpretação da lei 220, relativamente ao sou eontracto. ' 
~o 3,0 do agosto, ?o mesmo anuo, docl~rando quo o g~vorno se esforçará junto à com-

panhm E. F. Leopoldrna, para ser attond1da a reclarna.;ao, relativamente u via«ons da 
mesma estrada ; "' 
. D? 31 de agosto, do. mesmo an~o, informando o pedido do Antonio .Jo~ó Gome~ rela-

tivo a ponto sobre o rw «ltapecoriCa». ' 

))o Secretario das l''innnf,'nS 

De 13 do outubro do anno passado, doclarantlo n1ío podol' pagar a F. Soucasaux a im-
portancia requisitada em otllcio n. l:U8, do 15 do setembro, porquo rcfero-so olla a des-
pesa não auctorizada, como o declara a Secretaria da Agricultura ; 

De 28 de novembro do mesmo anno, negando pa~am~nto do gratificação no amanuenso 
desta Secretaria, por não julgai-o com direito á mesma ; 

Do ::2 do junho deste anuo, enviando a proposta o a mensagem, relativa á receita o 
despesa do Estado, para 1900. 
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Jlos srs. «lepntntlos 

Do padre Xavier Rolim, do. 22 do junho, communicando não poder comparecer a ses-
são, por motivo de incommodo ; ' 

I?o c~ronel Juvenal Coelho de Oliveira Penna, de l de setembro, fazendo idontica com-
mumcaçao. 

no «lireetor «la. Set~retnria tlo Interior 

Do lG de novemhro do anno passado, pedindo annaes o synopses desta Camara · 
Do 7 de março deste anno, pedindo annaes da assemblea provincial de 1886 e 1S88 • 
na l7 do junho do moEmo anuo, rernottendo exemplares do relatorio do Secrotari~ do 

Interior, relativos ao anno de 1898 ; 
Do 3 de julho do mesmo anno, pedindo volumes do annaes o synopses desta Camarn 

referentes ao anno do 18U8. ' 

J)e «~:nunras ntunicipa<'S 

Da de Entre Rios, de 31 de outubro do anno passado, agradecendo a remessa do an· 
naes o synopses quo lhe foram remettidos por esta Secretaria; 

Da do Juiz de Fóra, da mesma data, fazendo idontico agradecimento; 
Da do Leopoldinn, de 8 de novembro do mesmo anno, fazendo identico agradeci-

mento; 
Da do município do Pomba, de egual data, sobre o mesmo assumpto ; 
Da do município de Ferros, de 22 de novembro do mesmo anuo, sobre o mesmo 

assumpto; 
Da de Passos, do 30 de dezembro do mesmo anno, sobre o mesmo assumpto · 

. p~ do Ouro ?reto, de 21 do. agosto d~s.s~ moz, congratulando-se com a Carhara, pela 
re.Jeiçao do proJecto !!·. 7, desmcompatJbihzando lentes para os cargos do vereador e 
agente executivo mumc1pal; 

Da do Carmo da Bagagem, do 16 do junho deste anno apoiando a decretação do 
. imposto territorial • ' 

Da do município da Ponto Nova, do 4 do setembro deste anuo, protestando contra o 
imposto territorial ; 

Da tle S. Paulo do Muriahé, de 20 do setembro deste anno, sobre a necessidade do 
concerto da cadea da respectiva cidade; 

. Da de Barbacena, de 6 de junho deste :inno, sobro a decretação de uma lei que pro-
hiha a devastação das mattas ; 

D!t d~ S. João Nopo~uceno, de 'l_de mai~ deste anuo, enviando uma representação do 
contnbumtos seus, pedmdo rovogaçao do lei sohre imposto municipal ; 

Da de Barbacena, do 15 de março deste anno, enviando uma reclamação do contri-
buintes seus contra o imposto- sobre a cal, por olla crendo· 

Da do Queluz, do 27 de julho deste anno, enviando uma 'reclamação de contribuintes 
seus, contra leis de imposto de seu município, e contra o imposto territorial quo se pro-
tende crear ; 

. Da do E~tr? Rio~,-do 11 de junho deste anno, enviando uma indicação, em qu~ ma-
mfosta-se a md1spos1çao quo lavra no povo, contra o imposto territorial, que se pretende 
decretar; 

Da de Forros, do 7 do agosto deste anno, enviando actas das sessões da assemblêa 
desse município; 

. Da do Baependy, de 23 de agosto deste anno, enviando uma representação de contri-
bumtes seus, contra disposições do lei da mesma carnara: 

. Da do Entro Rios, li? 1 de agosto deste anno, no sentido de prover-se uma lacuna nas 
leis processuaes, sobre mfracção de posturas. 

S. G.- G 

•l 
•) 



])o conselho municiJml do Districto l•'ctlcrnl 

De 24 de outubro do anno passado, enviando uma indicação em que se propõe, seroln 
pagos pelos Estados, a ajuda do custo e o subsidio aos .representantes dos Estados, Ao 
Congresso Federal. 

De conselhos distridncs 

Do de Itabira de Campo, sobre auxilio ]!ara agua pü.tav?l, para a mesma localidade; 
Do de s. Rita do Rio Abaixo, contra o _Imposto territorial qu~ se pret_en~o decretar. 
Do de Ahbadia dos Dourados, do 12 do .Julho, deste anno, pedmd~ s.e l1q~ude a pendel\-

cia entre as Camaras Municipaes do Carmo da Bagagem e do Patrommo, a1!m do saber-se 
a que município pertence nquelle districto. . . . 

Do da Forquilha, de 30 de julho, deste anno, contra disposições do lo1s da Camara 
Municipal de S. Rita de Cassia. 

))o J)clcgntlo :lnxillnr dn ('apitai 

De 15 do junho deste anno, agradecendo o convite quo so. lho fez, pa:a assistir a ins. 
tallaçllo do Congresso, o que não pôde accodor por ter de retirar-se no dia marcado, para 
fóra da Capital. 

ne Escolas Nornmcs 

Da de Minas Novas de 3 do setembro do anno passado, communicando a sua instaW\-' . ção a cargo da« União Mmas Novense». . 
'Idem, idem, de 30 de junho, deste anno, commumcando o oncerl'amento das aulas da 

respectiva escola. 

Do Cmnnuuulo Geral da nrigatla I•olicinl 

De 4 de junho, deste anno, fazendo apresentar praças para o serviço desta Secretaria. 

De Cauiurus e A!oii!oiicmhléas Lcgislutivas tlos Estntlos 

Da do Estado de Sergipe, de 5 do outubro, do 1898, enviando a Mensagem do rospecti, 

vo gg~e~o Estado do Amazonas do 19 do dezembro do 1898, agradecendo a remessa do 
· annaos o synopsos, desta Camara. . 

Da do Estado do Matto Grosso, de 23 do 1~98, no mesmo sentido. . 
Da do Estado do Maranhão, do 8 de fevor01ro deste anno, no mesmo sentido. . 
Da do Estado do Pernambuco, do !O do março; do mesmo an~o, no mos~o- sentido. 
Da do Estado da Bahia, de 13 do abril deste anuo, commumcando a ol01çao da l\leS<t 

· da respectiva Camara. d M 
Do Estado do Sergipe, de 12 do setembro deste anno, envian o a onsagem, do go· 

vorno do respectivo Estado. 

Dos IUcmbros tln Conunfssão J~xnminatlora 

Do dr. Pedro da Matta Machado, do 26 do junho deste nnno, agradecendo à Camara, a 
sua eleição. t · d Do dr. Francisco Luiz da Veiga, do 30 do mesmo moz o anno, no mesmo son 1 o. 

Do 'l'ribnnal tla Rcla~ão 

De 23 de janeiro deste anno, fazendo requisição do actns de apuração do eleições. 
Do 7 de fevereiro do mesmo anno, devolvendo algumas authenticas de netas de olei· 

ções, que lhe foram reunidas. 
Do 22 de junho do mesmo anno, communicando a eleição dos desembargadores, que 

devem fazer parte da commissão julgadora. 
Do Presidente do Tribunal Especial desembargador João Braulio Moinhos de Vilhena, 

de 30 do junho doste anno, communicando a sua eleição para a presidencia do mesmo 
Tribunal. 

Do Pro1noün• tle .Justiça 

Do da comarca de Pitanguy, de 17 de jullto deste anno, pedindo licença para proces-
sar o sr. deputado Vasco Azevedo. 

Oo Clnb <t. l•'loriano Peixoto » 

De 16 de junho, deste anno, convidando a Camara para comparecer à festa commemo-
rativa, em horr.onagom ao Marechal Floriano Peixoto. 

De 26, do mosmos mcz o anno, pedindo ao presidente desta Camara, para fazer repre-
sentai-a nos mesmos fosteijos. 

I)e ltlcsa Athninistrntivn tle Irnu\ntlntlc 

Da cidade de Piu.mhy, do 7 de junho. deste anno, pedindo demolição e cessão do pre-
dio quo serviu de cadêa naquolla cidade. 

TELEGRAMMAS 

])c Uc}ndatlos 

Dos srs. coronol Ignacio Murta e dr. Reinaldo Porto Primo, dizendo seguirem para os 
trabalhos desta Camara. 

Dos srs. Delfim e Calixto, fazendo egual communicação. 
Do sr. dr. Ribeiro Junquoira, sobro o mesmo fim. 

ne Dc}mi:ulo I~etlcral 

. Do sr. dr. Alfredo Pinto, felicitando ao Congresso Mineiro, pela data memoravol de 15 
qo .Junho. 

))c Camtai'l\ lUuuicipal 

Da do Serro, do 2·1 do agosto deste anno, pedindo a manutenção da Escola Normal da· 
quella cidade. 
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REQUERIMENTOS 

De dh;ersos 

. De Eduardo Lopes Cançado, 1. o tabellião do Pitanguy, sem data declarada, pedindo 
licença. 

D~ m_ajor Nicolau Antonio Tassara de Padua, deste anno pedindo ser considerado eU). 
commrssao. 

Do bacharel Agostinho Penído, de 22 do maio deste anuo, pedindo premio pola in-
venção de seu mothodo de ensino. 

De .d. Maria Blandína das Dores Reis, de ;~2 de setembro do anuo passado, dosistind.() 
de pedrdo dtJ licença, quo Jizera. 

Do d. Emiliana E. de Carvalho Faria, professora da Colonia «José Theo !oro» de ll; 
de setembro do anno passado, pedindo para ser· considerada urbana a cadoira 'l uo r~"O. 

D~ Bruno von Sydow, ir,dustrial om Juiz do Fór'a, pedinr.to isonç::t·> tltJ i111posto" pari\ 
os teculos de Juta. 

. De ·!osé Moclosto dos Santos Bruno, tabolliã0 do PctSjOS, do 12 do junho, dosto anno, pEh 
dmdo licença. 

Do Oly.mpio José da Fonseca J\lanço, tabellião do Pulmyra, do 28 do junho do mesmO 
anno, pedrndo licençn. 
· . De Henrique Sartre e outros, engenheiros, do 18 do mesmo mez o anuo pedindo privi, 
leg1~ para uma Estrada de ferro quo da ostação do Conquistas, na l\Io1yan~ vú ao vall<l 
do rw Paracatü e ao Porto do Burity. ' ' 

De L\Ugusto Cezar Barbosa, ex collector do Ca!'lll') do Rio Claro, som data, pedindo 
moratoria para pagamento dll sou alcancE>. 
. De. Silvestre Basbosa do Mell0, tabollião de ,\raguary, do 21 do junho deste anno, po-

dmdo licença. 
. Do ~liguei José Barbosa, taballião do D.)ras do Indayá, do 21 do junho desto anuo pe-

dmdo licença. ' 
De Vicente de Paula Lopes, do 2 de junho, desto anno, pedindo licença. 
Do Luiz Gonzaga do Sousa e Silva o outros, do S. José dos Ilotillws, do 18 do mesmo 

moz o anno, podinclo a decretação do uma lei do estl'Urla. do forru quo ponha om corumu-
nicação, aquello Jogar com Poços do Caldas, ou Ouro Fino. 

Do Tusso Hotlrigues do Sousa, conferente da l{ecebodoria do 1\Iinas, do 3 do julho dosto 
anno, pedindo lice,lça. · ' 
. Do Arthur Joviano, de 18 do mesmo moz, lento no Gymnasio do Barbacena, potlindo 

licença. 
De diroctoro.3 do Companhias do Minorar;ão amiJ'era, no Estado, do 13 do dozombro do 

anno passado, pedindo diminuição do imposto sobre o ouro. 
Do João Paulo do Mello llaiToto, do 2 do julho deste armo, propondo-se a croar um 

Banco denominado da « Lavoura». 
De .Julio Dias Ferraz da Luz e outros, tabolliãos dos ta cidade, do 20 do julho dos to 

anno, pedindo nova denominação para souq cartorios. · · ' 
Do Arlolpho da Silva Guerra, 2." tabellião do S. Antonio do Machado, som data pe-

dindo licença. ' 
Do Club da Lavoura Comrnorcio do Uber<Jha, do 2 do abril dosto :mno, contra a do· 

crotaçifo do imposto tonitorial quo se protendo crear. 
Do ltabitantes de Burity, do Paracatú, contra o imposto territorial quo so protond.o 

decretar. 
Do Antonio .To sé IIonri(Juo, empreiteiro, do li do julho uesto anno, pedindo indomni-

sação d.o pr·~~jui•CJs que soll'reu na corú>truc\'ão lht pouto sobro o rio Itapocorica. 
Dv d. Honriquota Cannolita de Almoidn, de ~1 do mesmo m•:z o a uno, roitorand.o o 

sou pedido, sobro direito de ousa nos ta cidade e JlllO HUCeos~ora L o s•;u ti nado mar·ido Octa-
viano do Almeida. 

Do habitui1t0s do Entr0 Rios, d.o 12 do jul :O deste armo, contra imp::>sto torritorial 
quo so pretendo decr0tar; 

IJJ Antonio Alves do So11sa Notto, do 20 do jnlho rl'J mosmo anno, polindo liconça· 
D., habitantss da Fazemla do Pau Grantlt>, do Qn~;luz, do :! ~o Jlllh? thsto anno, pod'indo 

rectiticaçào do dtvisas, 1Jara sa!Jorom a qno mnnlcipalidado ~ao obr1g·,1 ~o:; a pa~·m· impos· 
tos; 
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De d. Minervina Augusta, professora desta cidade, de 2 do julho deste anno, pedindo 
indemnização de alugueis de casa, onde funcciona a escola que rege· 

Do dr. Honorio Lihero e outros herdeiros do ex-collector do mu~icipio do Pomba do 
31 de julho deste anno, pedindo indulto de alcance verificado om suas contas· ' 

. Do .Raphael do Mattos Paixã'l, professor do Arassuahy, de 15 de Julho des'te anno, pe-
dmdo licença; 

Do bacharel Rodolpho Monteiro Chassim Drumond, do 30 de julho deste anno ped.indo 
se. lhe conto o tempo que serviu como promotor, afim de ter direito ao cargo do' juiz sub-
stituto; , 

De Pedro Vicente Valentim, tahellião de Dores do Indayá, de 27 do julho deste anno 
pedindo licença; ' 

De Carlos de .Moura Teixeira, professor de musica da escola normal da Campanha, 
de. G de agosto deste anno, pedindo so lhe mando abonar ordenado, a que se julga com di-
reito; 

De Fileto Alves Vilolla, escrivão do orphãos de Campo Bollo, sem data, pedindo li-
cença; · 

De Antonio Delfim Silva, tal;ellião do Cataguazes, de 16 de agosto deste anno pedindo 
licença; · ' 

De Floriano Pinheiro do Sousa, escrivão de orphãos do Loopoldina (2. · cartorio) de 4 
de agosto deste anno, pedindo !íconça. ' 

De Joaquim Emigdio da Rocha Couto, fnnccionario das Finanças do 20 de julho deste 
anno, pedindo l!conça; ' 

Do vig.,rio dos.ta cidade, de 20 do agosto. deste anno, pedindo auxilio para melhora-
men:r> do. respectivo templo, attento ao pre~uiso qno soJlreu com a perda do respectivo 
patrunomo; 

Do Portirio Alves de Sona, professor de Bom Successo, do 20 de agosto d.este anno, 
pedindo a decretação de uma lr1i quo considero districtal a c<trleira que ren·,3 • 

De habitantes do Taquarassú, do 16 do agosto deste anuo, contra o i~p'osto territo-
rial que se p1•etende decretar ; 

Da Companhia E. F. Paraopeha, de ;23 de agosto desto anno, pedindo suspensão de 
prasos Jlxos para começo e conclusão do suas obras. 

REPRESENTAÇÕES 

nc c:unaras utunicitmes 

Da de villa do Contendas, do 9 do julho dosto anuo, sol;re a manutenção do decreto n. 
219 do 1890, que crcou a respectiva vil la; 

Da do Curvello, de 23 de junho deste anno, svbro a neces~idado do rostahelocimento 
das aposontuuorias; 

Da do Alto Rio Doce, de 18 de junho, pod.indo auxilio para agua potavol da mesma 
cidade; 

Da do S. João Nopornnceno, de 7 de janeiro deste anno, enviando leis municipaes · 
pedidas por esta Camara; · 

Da do Juiz diJ Frira, do 12- do julho deste anno, perlinrlo •cento e cincoenta contos de 
réis para melhoramentos da cidadô o do respectivo município, de modo a evitar a epide-
mia quo invado aquella cidade o as localidades de seu município; 

Da do Arassuahy, do 2:í do janeiro dosto am!o, pedindo o restaholocimento das apo-
sentadorias; 

Di1 dH UboraJ,a, do 2 do julho dosto anno, contra o imposto tenitorial que se preten-
de decretar; 

Da do Arnssu;J.lty, de lG do fevereiro dosto anno, contra o imposto territorial quo se 
pretendo rlocr&tar; 

Di1 do Parú, do 13 do julho deste n.nno, pod.intlo se dó nova denominação (, mosma oi· 
dado; 

Da do Carmo da Bagagem, do 19 d/) julho deste anno, pedindo so denomine« Monte Car-
mello» a i"ospocti v a cidade; 

Da dH llaopencly, do 31 do junho d·;ste anno, contra o imposto territorial quo se pre-
tendo decretar ; 

. Da do Pani, do I do agosto de~to anno, pocliudo auxilio para agua potavol da mesma 
mdado; 
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Da do Pará, de 31 de julho deste anno, contra o imposto territorial que se pretendo 
decretar; 

Da de Mar de Hespanha, de 8 de agosto deste anno, pedindo a revogaç1to da disposição 
que regula a cobrança do imposto do café; 

Da de Piumby, de 5 de agosto deste anno, pedinclo cessão do prodio quo servio do 
cadêa nessa ~'!idade, 

Da do Parà, sem data, sobre reconstrucção de cadea da respectiva cidade. 

])c conselhos tlistrlctaes 

Do de Entre Folhas, sem data, contra resoluç1to da eamara municipal do seu muni-
cípio, negando-lho parte lio imposto arrecadado no seu districto; 

Do de Santa Bar!Jara das Canôas. sobro mel110ramentos de que precisa a estrada do ro-
dagem, que se dirige á Estação das Canôas da E. F. Mogyana; 

Do de S. Josê dos Botelhos, de Cabo Verde, de 13 do junho deste anuo, pedindo um au-
xilio para mudanc:a urgente, do respectivo cemiterlo; 

!Jo do Pirapetinga, do 2,1 de junho deste anno, pedindo auxilio para agua potavol: 
Do de Itabira de Campo, de lG de junho deste anno, sobro concerto da estrada do ro-

dagem do respectivo Jogar; 
Do da União, do Barbacena, de 21 de agosto deste anno, contra o imposto territorial, 

que se pretendo decretar ; 
Dos do Tombos do Carangola e de Faria Lemos, de 15 de maio dosto anno, pedindo an-

nullação do lei municipal da camara de Carangola; 
Do do districto do Onça, (do Pará), de 1·1 de julho deste anno, pedindo se mudo o nome 

que tem o seu distr-icto para o do «Vasco Azevedo». 
Do de Pequy, de :l de setembro deste anno, solJro divisas entre osso districto e as do 

seus confinantes. 

nocunwn tos 

De Domiciano Luiz de Nogueira o Luz, tabo!Iião da Christina, relativos a incommodos 
que soJl're para poder obter licença. 

PAPEIS PENDENTES DE SOLUÇÃO 

DIVERSAS COl\1MISS0ES PERl\1ANENTES 



PaDeis llBndententes lle soln~ão de diversas connnissões DBrmanentes ( " ) 
Acham-se pendentes : 

Da tle representações. l'C(lUCrhueutos e peti çõcs 

REQUEIUMENTOS 

I - De d. IIenriquota Cat'molita de Almeida, viuva. de Octaviano de Almeida, ex-chefe 
de secção da Secretaria do Policia, de 21 do junho uo 1899, reiterando o pedido sobre casa 
na capital, como successora do seu flnado marido. 

2 - Do vigario desta freguezia, de 20 do agosto, de 1899, pedindo auxilio para me-
lhoramento do respectivo templo, a titulo de indemnisação, pela perda do seu patrimonio, 
com a vinda da capital para osto logar; 

4 - Do major Nicolao Antonio Tassara de Padua, pedindo ser considerado em com~ 
missão no logar de director da colonia do Bom Destino, onde se acha empregado ; 

8 - De d. Minervina Augusta, professora publica, desta cidade, de 20 de julho de 
1899, pedindo indemnisação de aluguel, que pagou, pela casa, onde funcciona a escola que 
rogo. 

OFFIClOS 

6 - Do dr. Secretario da Agricultura, de 3 de julho de I8P9, informando o pedido de 
Antonio José Gomos, relativo á indemnisação dos prejuízos que diz ter soírrido na constru~ 
cção da ponte sobre o rio ltapecorica; 

7 - Dn Camara Municipal do Pará, de I de agosto de 1899, pedindo auxilio para abas-
tecimento d'agua da respectiva cidade. 

9 - Do Secretario do Interior. de 3 de julho do 1899, enviando o requerimento do ca-
pitão Aureliano Caldeira Brant, pedindo contagem de tempo para reforma; 

lO - Da Camara Municipal de Piumhy, de 5 de agosto de 1899, pedindo a cossão de 
um predio quo servio de cadêa na respectiva cidade. 

(l) Do Secretario do Interior, de 8 de julho de 1890, enviando documentos, sobre o 
podido da professora Francisca do Sousa Santiago, relativo a annullação de sentença. 

REPitESENTAÇ;ÕES 

3 - Da Camara i\funicipal de juiz do Fora, de ll de julho deste anno, pedindo 150:000$, 
para saneamento da respectiva cidade, dos districtos o povoações do sou municipio. 

. 5 - Do directoros do Companhias de mineração aurífera, de 13 de dezembro de 1898, pe-
dmdo abatimento no imposto do ouro. 

('') -Nota: A m1mcraçf[o .~ margem rcprcsonta a ordem em qnc se acham lançadM as poçal> 
nos ro~pw~tivos protoeollos. · 

(I J N <lo v o H ou A Socrct::tri<J. em t::lr)lj, 
S. C.- G 
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Da tle orçnntento e conta'i 

OFFICIOS 

l - Do Secretario do Interior, de 19 de março do 1898, enviando a Mensagem, em. 
que o dr. Presidente do Estado, pede credito supplem~ntar ; . 

2 - Do dr. Secretario das Finanças, de 19 de maw de l80:t, onvial_ldo o orçamento 
definitivo de 1892, e bem assim a proposta para approvaç~o das respecti~as_ contas. . 

3 - Projecto n. 24, de 1899, creando imposto de matriCula e transm1ssao do proprie-
dade do gado cavallar e muar ; 

TELEGRA~IMA 

(1) Du camara municipal do Serro, de 24 do agosto de 1898, no sentido do conservar se 
a escola normal daquella cidade. 

Da tle CIUlliU'aS nntnlcitntes 

OEFICIOS 

1 - Da Camara Municipal de Passos, de 18 do julho de 1898, enviando reclamação de 
contribuintes seus t:ontra impostos da respectiva Camara; 

2- Da do Barbacena, do 14 do outubro_do 1807, J?Odmdo rocon~idor~ç~o do acto. qu_o 
approvou o parecer n. 248, mandando archiVar papeis referentes vs dtvisas do distri-
cto de de S. Domingos de Monte Alegre. . . 

4 - Da do Rio Novo de 7 de agosto do 1897, reclamando contra a sunultanoidade do 
éertas attribuições de C~nselllos districtaes ; . 

5 - Do Conselho districtal de Itahira do Campo, de 20 de JUnho de 1897, reclamando 
contra a decisão da Camara Municipal de Ouro Preto, rocusando-so a ceder parte do im-
posto arrecadado no mesmo districto ; . . . 

6 - Da Camara Municipal de Carangola, de. 2 de Julho d.o .189G, .el_lYiando papeis referen-
tes á annullação do decisões suas pela respectiva Assemblea Mumcipal ; 

8 - Da de Queluz, de 27 de junho de 1809, enviando uma roclamaçã~ do contrilm!n-
tes seus contra o imposto territorial que se pretendo decretar o contra leis da respectiVa 
municipalidade ; · d 1 · · ·t d 

lO - Da de S. João Nepomuceno, de G de julho do 1899, envtan o e1s reqmsi a as 
por esta Camara; d 9 d · d 189" ff' 11 - Do Conselho Districtnl do Ahbadia dos Dourados, e ,.,3. ~ maw o "• o ero-
cendo documento para solução da questão entro as Camaras Mumctpaos da Bagagem o do 
Patrocínio ; F · I d 1r.: J · 12 - nos Conselhos Districtaes do Tombos do Carangola e ar1a .amos, o <> o maiO 
do 1899, sobro annullação de disposição de lei da camara de Carangola; , , . 

13 - Da Camara Municipal de Sant' Anna dos Ferros, do 7 do agosto do 180ll, onvtando 
actas das sessões da Assembléa Municipal respectiva; . . . _ 

I,t - Do Conselho Districtal de Forquilha, de 30 de JUlho de 1899, contra drsposiçao 
de lei da Camara Municipal do Santa Rita de Cassio.; { . 

16 - Da Camara Municipal de Baepen~y, ~e- 23 de ~gosto de 18~9, onv1a~d? u~a re: 
clamação de contribuintes seus, contra dtsposrçao do 1?1 da respocttva I?Umctpahdade, 

(2) Da Camara Municipal de Araguary de 19 do abril do 1808, contra Impostos cobra-
dos pela respectiva municipalidade. 

(1) Não voltou á Sccrc1aria em lx~J~J. 
(2J ~ão voltou á Secretaria em Ji'J(IM. 

~ I 

REPRESENTAÇÃO 

(1) Do Carlos da Silva Pereira e outros, de 15 de julho de 1798, contra a lei n. 71, da 
Camara Municipal de Guanhães, relativa a impostos cobrados pela mesma municipali-
dade. 

RBQUEitll\IEN'l'OS 

3 - De Emygdio Ferreira Dornas, de 25 de agosto de 1898, recorrendo de uma ueci-
são da Camara Municipal do Bomfim, sobro abastecimento de carne verde. 

PROJEC'l'OS 

7 - N. 433, de 1898, declarando nulla a resolução n. 15 lia Camara Municipal de Bomfim. 
9 - N. 107, do Senado, de 1898, doclarando nulla a deliberaçuo da Assemblea, Munici-

pal do Caratinga sobre contas do agente executivo. 

INDICAÇÃO N. 4 

15 - Dos srs. Deputados João Luiz e outros, de 26 de agosto de 1899, no sentido 
de ser interpretado o decreto, que regula a arrecadação do imposto municipal de transmis. 
são de propriedade immovel, intcr-vl,os. 

na tle jnstiçll civil e cl'intinol 

REPRmSI~N'l' A çõg3 

1 - Dos tabelliães do Rio Novo, de 17 de junho de 1897, pedindo creação do cartorio 
privativo do jury, na respectiva comarca. · 

OFFiCIOS 

4 - D,, secretario do Interior de 6 de julho de 1897 transmittindo copia da decisão 
do Tribunal da Relaçií.o, sobre competencia ·do fõro par~ o summario de culpa e julO'a-
mento dos crimes de sedição; ' · "' 

5 - Do Consollro Districtal da Ablntdia dos Dourados, de 28 de junho do 1897, enviando 
um protesto contra o accordam da Relação, julg-ando o contlicto do jurisdicção entre os 
juizes de direito do Patrocínio e do Carmo da Jlao·ao·em · ' 

5 - Do Ag~nto. Executivo da Camara Municipal de Entro Rios, de 1 de agosto de 1899, 
~o?re a <:._onvomencta de remover-se uma lacuna, quo existe nas leis processuaes, quanto n. mfracçao de posturas. 

REQUERIMENTOS 

2 - I?e Sostltones Casar de Mello e outro, tahelliães em Ouro Preto de 14 de junho de 
1807, pedmdo separaçllo do officio de escrivão do jury e execuções criminaes; · 

! I) Não volton i~ :31Jerotarin. em Jx!lx. 
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. 3 -.Dos mesmos tabelliães, do 17 do agosto do 189G, pedindo creação do ofiicio priva· 
tlvo do JUry, em cada uma das comarcas do Estado; 
. 6- D~ Joaquil!IMaria_Alvornaz, p~ofessor publico .e.advogado. provisionado, pedindO 
mterpretação da lei sobre mcompatibihdados, no oxerciCIO dos reierid0s carl)'os. 

. 12 - De. David Ribeiro, de 30 do junho do 1898, pedindo revogação da disposição dtl. 
lo1 que prolnhe as partes advogar seus direitos nas causas cíveis · 

13 -.De Julio Dias Ferraz da Luz ~ outro, ta!JO!liães desta cldado, do 20 do julho da 
1899, pedmdo. a decretação do uma lei, no sentido do dar se uma nova discriminação 
a seus cartorws ; 

. 14 - Do bacharel Rodolpho Monteiro Cha~si~ _Drumond, do 30 de julho do 1899, pe~ 
dmdo contagem do tempo, do modo a ser-lho porm1ttido oxorcor o cargo do juiz substituto ; 

PROJECTOS 

. 7 - N. 138, de 27 de julho de 1895, estabelecendo o registro policial om todos os dis-
triCtos, do Estado ; 

8 - ~- _128, _de 2~ de junho de 1893, determinando que o juiz substituto presida a 
todas as diligenCias fora da sede da comarca; 

10 - N. 370, de :<:0 do julho de 1893, croando cartorio privativo do crime om cada 
uma das comarcas de juiz de Fóra e Rio Novo. 

Dn tle conamercio, cstatfstica, itulnilrin c nrtes 

REPRESENTAÇÕES 

I - De João Vieira da Cunha o outros invornistas, de _7 do maio do l89G, expondo a 
crise que atravessam com a baixa do preço da carne o pedmdo creação da feira do gado 
em Tres Corações. 

REQUEhiMENTO 

3 - De João Paulo d? l\I~llo Barreto, do I do maio do 1~09, propondo-se a ostabolocol' 
um han~o com a denommaçao «Banco da Lavoura», destmado a auxiliar a lavoura 0 n. 
Industrm. ' ' 

( 1 ) De João Rodrigues Caldas, sohro fundação do Banco. 

OFFICIOS 

2 - Da Camara Municipal do Pará, de 13 do julho. do 1899, applaudindo a mudança 
do nome da respectiva cidade, e quo em voz do « l\Iartmbo Campos » soja accoito 0 do 
Pará mirim». 

Da tlc ngricnltura, nthms, colonização, tl•rras e bos,1ues 

I'ItoJECTOS 

1 - N. 108, do Senado, croando instituto agronomico, em S. Josô d'Alom Parahyba· 
2 - N. 27~, de 22 de junho de 1897, ostabolocondo exposição, para productos munufa-

cturados, em pontos convenientes, no Estado. 

(I) Não voltou á Secretaria em !K!Hi. 
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Da lle f'orçn }Hihlica 

PR0JEC'l'O 

1 - N. 54, do 9 do abril do 1892, mantenrlo a companhia do aprendizes militares de 
Minas Geraes ; 

(i) N. 3:3'~ , de 1897, sobro creação de corpo do bombeiros na capital. 

Dn tle obras }Htblicns, viação f"crrea, tclegraphos, etc. 

REPRESEN'IAÇÕES 

1 - Da camara municipal do Carmo do Parnahyba, do 8 de julho de 1897, pedindo a 
decretação do uma !oi, creando um ramal forreo quo do Bello Horisonte passando por di-
versos Jogares, và tocar a Patos; 

3 - Da camara municipal do Salinas, do 2 do julho de 1897, sobre a vantagem do li-
gar-se a zona do extremo norte por urna via forrea, que facilite a excoação dos respectivos 
productos agricolos; 

20 - De Emigdio Joaquim do Oliveira Quites, de 22 do abril de 1893, sobro concerto 
de estrada do rodagem do Iiabira do Campo ao Paraopeba o sobre instrucção publica ; 

25 - Da camara municipal do Inhaúma, de 5 de junho de 1898, informando sobre o 
traçado de uma estradn. do ferro, que, da capital se dJrija ao centro do Estado; 

28 - Do conselho districtal de ltabir·a do Campo, de 27 do junho de 1898, sobre con-
certo de estrada de rodagem quo liga aquello districto ao Paraopoha; 

Ue,J.nerhncntos 

2 - De Antonio Mendes Barreto, de 2 do setembro de 1897 propondo-se a construir 
uma via ferrea, entro a nova Capital e Lafayette· ' 

5- De Alberto Brossane Lopes o outro, de 3! 1de m::trço do 1897, sobre a. concessão do 
uma via ftlrroa quo partindo do Tros Corações do Rio Verde, vá terminar em S. Gonçalo 
de Sapucahy; 

ô - De Antonio Nogueira Penido, de 10 de maio de 1895, pedindo garantia de juros, 
para uma via ferrea de S. Darbara do Rio Novo, de quo ó concossionario; 

8 - De Antonio Soares de Azevedo Barros e outro, de 16 do junho de l8D4, pedindo pri-
vilegio para uma estrada de forro, que partindo da do Espírito Santo a Minas, no trecho 
da Ponto Nova, vá entroncar-se na de Cuieté; 

27 - De David Ribeiro, do 21 de julho de 1808, pedindo privilegio para uma linha 
ferrea do João Ayres á cidade do Lima Duarte; 

3;~ - Do padre Jacintho Evangelista Pinheiro, de 31 do agosto de 1898, pedindo privile-
gio para uma linha ferrou que, do Congonhas do Campo, và a S. Gonçalo da Ponto; 

34 - Da companhia do lacticinios, do 30 de agosto de 1898, pedindo privilegio para 
um ramal ferrao, entre sou estabelecimento o o di~tricto da União; 

3(1 - Do Henrique Sastre, de 30 de junho de 1898, pedindo privilegio pura uma estrada 
de ferro quo partmdo da Conquista, E. F. da Mogyana, vá ao v alie do Paracatú e ao Porto 
de Burity; 

37 - De habitantes do districto de S. José dos Botolhos, de 18 de junho do 1899, ~ob~e a 
necessidade da construcção de uma estrada de ferro, que ligue entro si o mesmo distriCto 
o Poços do Caldas· 

39 - Da companhia E. F. Paraopeba, do 23 de agosto do 1899, pedindo como não de· 
correntes os pra~os fixados para começo o conclusão de suas obras; 

(l) Não voltou á secretaria em l>i\l:-l. 



Oflicios 

4 - Da camara municipal de Santa Rita de C<issia, de 23 de maio do 1895, cltamando 
a attenç~o do Congresso para o pedido de José Carlos <lo S. Anna, sobro uma via f'errea 
que partmdo de Lavras, vá ter àquella cidade. 

7 - Do Secretario d' Agricultura, de 24 de agosto do 189G,enviando informado,o requeri-
mento do Lu:z de Sousa Monteiro de Barros, pedindo privilegio para o prolongamento da 
estrada do ferro projectada, de Tapirussú a Bom Jezus da Cachoeira Alegro; 

li - Do mesmo Secretario,de 5 do setembro do 1892,transmittindo int'ormado,o requeri-
mento de Lucia Cardoso Madeira o outro, pellindo privilegio para construcção do uma via 
ferrea quo, partindo de S. Fé, vá terminar na cidade do Leopolclina; 

12- Da camara municipal de Inhauma,do 1,1 do junho do ImM,fazondo ver a convenion-
cia de passar por aquella cidade a linha forrea de Bello Horisonto a Bambully· 

lô- Do Secretario d'Agricultura,de 5 de junho de 18~H,enviando inf'ormado,'o requeri-
mento em que a companhia E. F. do Paraopeba pede concessão do um ramal que partindo 
do Uomfim vá a Bello Horisonte ; 

17- Do Manoel Caetano da Silva Lara,de 30 de setembro de l89l,concessionario da E. F. 
de Sapucahy Mirim a Piumhy, apresentando documentos justificativos do sou pedido· 

19- Do Secretario d'Agricultura,de 13 do junho de 18\H,dovolvendo inl'ormado,o rec{ue· 
rimonto de João Francisco do Alencar Lima, pedindo uma linha l'em'!a da Saude a ltabira 
de Matto Dentro; 

21 - Do Secretario do governo, de 11 de abril do 1802,onviando informado o requeri-
mento de Arthur Augusto do Nascimento o outro, pedindo privilegio do uma 'via ferre a 
Christiano Ottoni no Cuiete; 

23 - Do Secretario d'Agricultura,de 4 do julho de 180·i,transmittindo informado o roque· 
rimonto de Adolpho Schimidt, pedindo concessão de uma via forrea do Bello IIo;isonte á 
estação de Jaguara na Mogyana; 

24- Do mesmo Secretario, do 2 do dezembro do 1897,envianrlo informado,o pellido de 
Pedro Machado de Moraes, sobre uma ponte no rio Paranahybl e desvio do leito do 
mesmo rio, perto da Cachoeira Dourada; 

29- Da carnara municipal de Dôres do Indayà,do 18 de julho llll 1898,soht•o a utilidade 
de uma estrada forroa de S. Francisco, estação da K F. Oesto do Minas, a S. Gothardo· 

30- Da camara municipal llo Pará, do 12 de agosto do 1803, sobro a necessidade d<{ 
construcção de uma cadêa na mosma cidade; 

31 - Da camara municipal do Grão· Mogol, do l. · do agosto da l838,no sentido de so 
prolongar a linha telegraphica do Montes ClarJs ato áquolla cidade: 

35 - Da camara municipal de S. Paulo do Murialto, de 20 de sotomhro do 1898 pe-
dindo construcção do uma nova cadóa na mesma cidade; ' 
. 38- Do Emigdio .Joaquim de Oliveira Qllito3,presidonto do conselho districtal da Ita· 
bira do Campo, do lG de junho de 1809, sobre concerto da estrada do rodagem do mesmo 
Jogar; 

(1) Do Secretario d'Agricultura, de 5 do agosto de 1897, prestando informação sobre 
os. proj~ctos ns. 242 e 201, referentes a estradas de ferro •• 

l"I"ojccto)o\ 

O - N. 205,do 17 de julho do 1897, proroga praso para. inicio do tt'ahll!to,ao concossio. 
nario da E. F. do Turvo a Prados; 

lO - N. l23,de 3 do julho do 1895,auctoriza auxilio para construcção do linhas l'erreus 
mais necossarias; 

13- N. 87,do lO do julho de 1894,sohro innovação do contracto com o B1nco Iniciador 
do Melhoramentos, concossionario da via ferroa do !tio Dvco; 

14- N. 9,de 12 do maio Jo 189,1 auctorizando a concessão do privilegio para navega-
ção do Rio S. Francisco; ' 

15- N. 30, do 25 do maio de 1891, concedendo auxilio para abertura de uma estrada 
de rodagem, entro s. Miguel do Jequitinhonha o a cidad<l de Theophilo Ottoni; 

18 - N. 40,de 28 de maio do 180t,auctorizando desposa para construcção do uma ponta 
sobre o rio Salinas; 

(l) Nfío voltou á secr1)taria ctn t:-:!li·. 

-~~.------------------------~-----------~--------------------
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22 - N. 78. do 10 do julho de 189:1, sobre innovação do contracto com a companhia 
E. F. Muzambinbo ; 

2G - N. 94, do Senado, de 8 de julho de 1898, sobre um ramal ferreo que partindo da 
da estação de S. Francisco, na E. F. Oeste de Minas, vá a S. Gothardo; 

32 - N. 369, de 20 de julho de 18D9, concedendo privilegio para uma linha ferroa que 
partindo de S. Paulo de Muridhé, na E. F. Leopoldina, và terminar no Fervedt uro; 

40 - N. 28, do I 1 de Agosto de 1899, auctorizando desposa para construcção da ponte, 
quo liga entro si os districtos de Inllauma e Taboleiro Grande; 

41 - N. 30, do 14 de agosto de 1899, concollenllo privilegio à fabrica de Monlevad, 
pal't\ um ramal ferrao, que ligue a mesm:1 fabrica á E. F. Leopo1dina. 

))a ele negocios iutcl'-CS tacloacs 

OFFICIO 

(I) Do dr. Christiano Pereira Brasil, juiz do direito do Ouro Fino, do 9 de julho de 
1890, representando contra a invasão de auctorida,los paulistas em territorio mineiro. 

Da tlc snuclc publica 

OFFICIO 

(2) Do presidente da camara municipal de Mar de Hespanha, de 1,1 de junho de 1897, 
solJre a necessidade do crear-se no Estado uma assistoncia do alienados. · 

REPRl!SENTAC}ÕES 

(3) Do Conselho di~trict~l ~e Itamaraty, de 6 de julho de 1896, sobro a necessidade de 
saneamento do. respectivo du;trtcto, onde têm apparcido febres do mau caracter. · 

( 4) ~e hal)J'ptn~os da poyoação das Lages, districto de Sto, Antonio, município do Cur-. 
vello, de 30 de abrtl de 189b, no sentido do molliticar se a lei n 14·1 de 1895 de modo a 
facilitar a abertura de pharmacia em pequenas localidades. · ' ' 

PARECEit 

(5) N. 1G6, de l89G, annexo á peça ref01·ente ao pedillo do Conselho districtal de Ita-
maraty. 

PROJECTO 

(6) N. 43,1, uo g de setombro do 1808, auctorizando a reforma do Regulamento n. 
876, do 1895. 

( 1·1 Nfio Yolton <i. secretaria em 1:-:\l.i. 
12) Não voltou á Secrctari<t em l>l'.li'. 
·.:l) Nilo voltou á Secretaria em IK\l\l. 
i~,, Nilo volton ;í. Secretaria em IK\1\l. 
(;>) Nilo voltou á Secretaria em IK\l\1. 
!liJ Idem, idem, idem. 
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Dn tle Constituição, legi~lação e Jlutleres 

RECURSOS 

.I - De Custodio Josú da Silva ~Iartins e outros, habitantes da cidade do llomfim de <>1 
de JUlho de 1893, sobre alistamento eleitoral ; ' . ~ 

5 - p~ Çamara mumcipal do Piumlly, !le 18 do maio do 1893, sobre conflictos entro 
~sse murump10 e o do Passos; ' 

OBFICIOS 

2 - ~o Gove~·n.o, d~ 17 de a~ril do 1803, ~ransmittindo uma ropremtação do collectad g 
do Ouro B mo, dmgtda a respectiva Assemblea ; 0 

3_- Do Sena.do, de '1 do maio de 1893, remottondo um otncio da Camara l'lfunici al do 
S. Joao Nopomucono, acompanhado do uma ropresentat;ão de contrilmintos da mosma ~am • 
ra, contra o modo por que ó feito o lançamento sobro immovois ruraos, e contr; impostgs 
sobro elles lançados ; . 

1 - Da Assemblea municipal de Ca~angola, de abril de ~893, pedindo ao Conrrresso paro. 
reso~vor s0br? as roclam~ç?es do c?ntrt~umtes da . respect1va wunicipalidade ;"' 

iJ - D~ Camara muruc1pal de Sabara, de 18 de )Unho do 189:3, enviando copia d·ts act s 
da respectiva Assemblea ; '· a 

7 - Do Senado, de 2G do maio de l893,rernettendo uma representação da C·tmar"t um · 
cip~l do Pomba, P?d_indo interpretação da lei, sobro sello do Estado, em papei~ mer~amer~; 
do mteresses mumctpaes ; 

8 :- Do Se~ret;~rio do Interior, de 2~ d~ abril do 189~, transmittindo o prot~Jsto 0 repr . 
sentaçao. relattva a posse de um cemitl3riO, em Conceição da Boa Vista disput-\d·t . nt 00 o r:oder local e diversos signatarios do protesto apresentado ; ' ' ' e r 

!) - Da Camara municipal de Bonfim, de G de julho do 189-l, sobro a convonioncia do 
serem restabolocidas as aposentadorias dos funccionarios publicas · 

10 - Do Secretario da Agricultura, do 5 de iunho do l8'J4,envia'ndo informad·t uma r , 
presentação da Camara r~n~nicipal d~ Cara~inga, contra disposições da lei n. 2i do 189~. 

ll - Da Cama~a ll_lnmctpa1 ~e. Dwmantma, de 22 de maio do 189-1, pedindo a suppres: 
são dos conselhos dr~tnctaos mumctpaos; 

13 - Da Camara municipal de Palma, de 6 de junho do 1894 sobro a neceosidado do 
alteração da disposição da ler n. 2 do 181)1 : · ' · ' 

16 - Do sr. deputado Simão da Cunha, do 3 de maio do 18üi, renunciando 0 mandat 
por haver optado polo do do deputado ao Congresso Federal, para o quo fót"\ 01oito . 0

' 
18 - Da Camara múnicipal da Conceição, do 8 do fevereiro do l8!J5 podi~do llUe ~e tl-

xem as disposições da lei n. 2, relativas à pena do multa: ' · 
l!)- Do Secretario do Interior, de 3 de julho de 1895, enviando livros do assi"naturas 

do- eleitoros, do muncipio de Salinas, pedidos por esta Camara; · · b 

_21 - Da Camara municipal de Patrocínio, de :iO de abril de l8üG manifoshndo s tl 
apoiO à r~visã~ da Con.stituição Mineira, na parto relativa á suppressão 'das apo'sdntadorio s 
dos funccwnarws pubhcos ; a 

22 - po Secretario do Interior, de 20 do abril de 1895, enviando alistamentos do 1 ·-
toros, pedtdos por esta Camara; o or 

25 - Da Camara municipal de Paracatú, do 6 do outu!Jro do 180-1 sobro ·t nocessid·t Ia 
do restabelecimento das aposentadorias dos funccionarios pablicos; ' ' 'l 

26 -- Da Camara n!umcipal do Camhully, do 15 do setembro do 189,1, sobro 0 mesmo as· 
sumpto, d<J. do Paracatu , · 
·. 27 - Da Camara_ municipal _do .s. João Nepomuceno, do ~2 do abril do 1805 transmit-
tmd? .uma Foclamaçao do con.tr~tb.mntos seus, contra a resoluç1to quo a 1 toro1'1 a di vis"' O 
admrmstrattva do mesmo mumc1p1o; ,L 

31 - Do Agente executivo do ltabira do Campo, do 16 do junho do 18'!7 rochrn· do 
contra prejuízos que dá ao me-mo districto a Camara Municip:Í.l de Ouro P~oto. ' an 

36 - Do sr: deputado I:'er~o~ra.Tinõco:do 14 de junho do 1898, declarando su~ ronunc·a 
por haver nccmtado cargo JUdtcwno no hstado ; 1 

31 - Da Camara municipal do Ouro Preto, de I.· de agosto do 1898, pedindo 0 resta· 
belecimento das aposentadorias dos funccionarios publicas ; 
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40 - Da Camara municipal do Pomba, de lO de agosto de 1898, pedinllo o restabeleci-
mento dos aposentadorias dos funccionarios publicas ; 

41 - Da Camara municipal do Juiz de Fóra, do 23 do julho de 1893, pedindo o reem-
lJolso de direitos, quo despendeu com o contracto celohrado com o governo para levanta-
mento do emprestimo, destinado ao saneamento da respectiva cidade ; 

43 - Da Garoara municipal de Sete Lagoas, de 2G de agosto do 1803, sobre a necessi-
dade do restabelecimento das aposentadorias dos funccionarios publicas ; 

45- Da Camara municipal do Araguary, de 23 de agosto de l8'J8, sobro o restabeleci-
mento das aposentadorias dos funccionarios publicas ; 

47 - Do Secretario da Agricultura, de 30 de julho de 1899, enviando informado, o 
podido da Companhia E. F. Oeste de Minas, relativamente á interpretaç1to dada á lei 
n. 229 de 1897 ; 

50- Da Camara municipal do Curvello, de 23 de junho de l8D9, sobro o restabeleci-
mento das aposentadorias dos funccionarios publicas ; 

5,1- Do Conselho districtal do Peqni, de 3 de setembro de 1899, pedindo divisas do 
mesmo districto, do modo a solver as duvidas entre os sons visinhos. 

Da Cam:mt Municipal de Carangola, de 25 de junho de 1898, sobre o restabelecimento 
das aposentador·ias dos funccionarios publicos. (I} 

Da Camara Municipal do Piranga, de 16 de julho de 1898, sobre mudança de nome da 
respectiva cidade. (2) 

REPRESENTAÇÕES 

12 - Da Gamara Municipal de Ouro Preto, de 15 do julho de 189 !, sobre a necessida· 
de do restabelecimento dus aposentadorias dos funccionarios publicot<. 

17- Do Augusto de Almeida Magalhães e outros, de 2G de abril de 1895, pedindo mo· 
diticação na lei n. O j B, de 1894, sobre a suspensão de diarias aos tiscaes ambulantes. 

23- Da Camara Municipal do Carmo da Bagagem, de 9 de julho de 1895, manifestan-
do-se contra o projecto, que tornou franco e livre do pedagio, a ponte sobre o rio das 
Velhas, no ponto (iuo liga o seu município ao do Sacramento. 

2,1- Da Camara l\Iunicipal de Araguary, de 17 de maio do 1895, sobro a necessidade 
do restabelecimento das aposentadorias dos funccionarios publicas. 

29 - Do desembargador Adolpho Augusto Olyntlto o outros, magistrado e funcciona-
rios publicas, de G de julho d~ 1896, pedmdo derogaç1to ou interpretaç1to da Constituição 
do Estado, na parto que abohu as aposentadorias dos funccionarios publicas e na refe-
rente ás concessões de licenças remuneradas. ' 

.19- Da Camara Municipal de Arassuahy, de 25 de janeiro de 1899 sobre o restabele-
cimento das aposentadorias dos funccionarios publicas. ' 

De Matheus Ferreira de Abreu Galvão, de 15 do agosto de 1898, sobre validade de pro-
visão de advogado. (3) 

RBQUERI!\IEN1'0S 

15- De Augusto Pantaloão, àe 2J do maio do 1894, reclamando contra equívocos con-
tidos no parecer n. 49, da comm issão do Legislação. 

28- Do juiz do direito da comarca de Alforras, de 24 de junho de 1896, pedindo revo-
gação da decis1to que o privou do direito de antiguidade, por n1to haver acoitado o accesso 
para outra comarca. 

30 -Do tenente-coronel Olympio Liberal, do 15 de julho de 1897, pedindo auctorisação 
para continuar a advogar, por espaço de lO annos, nos auditorias do Estado. 

38- Do Antonio Bernardos e outros, de 28 de julho de 1898, pedindo revogação, em 
parto, da lei n. 18, no sentido de poderem advogar em qualquer comarca do Estado. 

3'J - Da Companhia E. F. Oeste de Minas, do 12 de agosto do 1898, pedindo interpre-
tação da lei n. 229, de 1897, sobra innovaç1to de contracto. 

42 - De Sevel'ino Saturnino da Silva, solicitador, de 22 de agosto de 1898, pedindo tor-
nar-se extensiva à sua classe a disposição do projecto n. 400, em discussão nesta Camara. 

(I) Nilo voltou ;,, Socretada em ts~)K. 
(·~; Niio voltou á Scerotaria cn1 ts~lK. 
(:l; Nilo voltou ;í, Seerct<tria 0111 lKDK. 
s. c.- 7 



I 
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PltO.JECTOS 

~ 
! 

32 - N. 9, de 18 de maio de 1893, isentando de impostos, os vencimentos dos funccio, 
narios publicas, estadoal ou federal. 

33- N. 51, do Senado, de 19 de julho de 1894, dando direito aos bachareis, formados 
em Faculdades otliciaes da Republica, para concorrerem ás comarcas de primeira instancia. 

34 - N. 277, de 1897, sobre organização do :lerviço domestico e repressão da vadiagem. 
35 - N. 352, de Il de julho de 1898, restabelecendo o lagar de procurador tlscal. 
48 - N. 195, de 13 de julho de 1896, sobre mudança de nome da cidade do Mn.rtinho 

Campos. 
51 - N. 377, 21 de julho do 1898 interpretando a lei n. 20 de 1801, sobro incompati, 

bilidades, para a elegibilidade dos lentos e professores de ensino superior. 
52 - N. 5, do 24 de julho de 1899, restabelecendo os conselhos districtaes em sódo do 

cidades e villas. 

INDICAÇÕES 

14 -Do sr. dr. Bernardino de Lima, do 18 uo abril de 1894, no sentido de so tomar 
conhecimento do acto da Camara Municipal de Sabará, que supprimiu o districto da. Var, 
zoa da Pantana. 

20- N. 3, do sr. dep1;1tado Ribeiro J~n.q~eira, de 5 de maio do 1695, no do pronuncia-
monto da commissão, ro1attvamente a eleglbii1dado dos rocem-formados em academias de 
outros Estados. 

44- N. 14, do sr. deputado coronel Soveriano do Rezende, d~ 10 do setembro 
de 1898 no sentido de se representar ao Congresso Federal, contra o prú]Octo de divorcio. 

46 :._ N. 3 do sr. deputado dr. Carneiro de Rezende e outrot~, de 29 do julho de 1899 no 
sentido do pr~nunçiamento da commissão do legislação, sobro a constitucionalidade da !te-
solução n. 3, que alterou o regimento desta Casa. 

PAREcrm 

53- N. 59, de 14 ue agosto de 1899, sobro conflicto, entre as Camaras Municipae3 
de S. José d'Além Parahyba o Leopoldina. 

l~rojectos 

(!) N. 401, de 3 de agosto de 1898, sobre mudança do nome da cidade do Piranga. 

no de instrucção Jmbllcn e ch·Hisnção de iotlfos 

OFFICIOS 

2- Do rroverno do 5 do maio d~ 1892, enviando uma reprosentação do habitantes da 
cidade de M'llzambi~llO, pedindo ser a m~sma. cidade contemplada no numero das quo têm 
de ser dotadas de predios para es~olas pr11nar1as ; . 

4 -Do governo, de 19 de maw de 1892, remetten~o um roquor1mento do pharmacou-
tico Luiz Antonio Soares, padi~do fi.xação de seu,::l venCl;ffiOn~os .como conservador dos ga-
binetes de sciencias pbysicas, bwlo.gl8, etc., do Gymnasw Mm01ro ; , 
· 8 - De João Gualberto de Agmar, professor em Coromandel, do 30 .do maio de 1803 pll· 

dindo remoção para Agua Suja, logo quo se verifique a vaga da mesma cadeira; ' 

(1; Não voltou {t ~ccrctaria em IWJ8. 
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50 - Do Secretario do Interior, de 9 de maio de 18:~5, enviando uma proposta do reitor 
do Internato do Gymnasio Mineiro sobre divis:1 J das cadeiras do arithmetica e algebra do 
mesmo estabelecimento. 

Uecurso 

6 - Do Eduardo José de Oliveira Barreto, professor avulso de latim e francez, de 1893, 
no sentido de ser equiparado aos professores dos ex:tinctos externatos, com direito a qual-
quer cadeira das escolas normaes do Estado. 

Uepreseutnçc1es 

11 -De Reinaldo Baptista Pinto de Almeida, e outros professores do instrucção pri-
maria de 21 de abril de 1893, pedindo revogação da tauella n. 12 da lei n. 41 de 1892; 

lS- Do dr. Thomaz da Silva Brandão, director da escola normal do Ouro Preto, de 
20 do junho do 1893, sobre a necessidade de melhorar-se o ensino na respectiva escola; 

36 ·- Do agente executivo districtal do Ipiranga, apresentando uma relação datada de 
15 de maio de 1894, em quo mostra, pelo numero de meninos, a necessidade da creação de 
uma cadeira primaria no povoado das Bananeiras, do mesmo districto ; 

43 -Relação de meninos em idade de frequentar escola, do districto do Formoso, do 
anno de 1895 ; 

122 - Do povo do Diamantina, de 23 de julho de 1897, pedindo a manutenção da escola 
normal daquella cidade ; 

123- Dos .alumnos da os cola normal do Diamantina, de 1897, protestando contra a sup-
pressão daquella escola, o quo seja mantida por uma lei especial ; 

125- De Theodoro Fernandes Silva e outros, professores de instrucção primaria, de 
julho de 1898, sobre mudança do tempo das farias. 

5- Do Luiz da Paz, professor de Sete Lagoas, do 1892, sobre indemnisação de venci-
mentos ; 

34- De Bernardino Jose de Queiroz, professor publico de Pedra Redonda, de 25 de 
junho de 189·'1, pediu do pagamento do ordenado a que se julga com direito por ter sido alJ-
solvido do crime de que foi accusado ; 

41 - Das dd. Anna Guimarães e Alexandrina Nogueira ua Conceição, professoras adjun · 
ctas <las escolas normaes de Ouro Preto e Juiz de Fóra, de 21 do junho de 1895, pedindo 
para serem respeitados os seus direitos e equiparados os seus vencimentos aos das respe-
ctivas inspectoras ; 

63- DJ d. Claudia Josephina de Araujo, inspoctora de alumnas ua oEcola normal do 
Arassuahy, pedindo equiparação do vencimentos aos demais professores da mesmo escola; 

91 - De Reinaldo Baptista Pinto de Almeida o outrcs, professores de instrucção primaria, 
de G de agosto de 1896, pedindo equiparação de vencimentos aos dos professores normalistasi 

104 - Do Henrique Itibiró:l e outros, de 4 de agosto de 1896, propondo-se a publicar 
uma revista do ensino ; 

108 - De Urbano Lopes Pontes, de 22 de junho de 1897, pedindo que sejam reconheci-
dos os exames prestauos na Bahia, 1- ara poder sar considerado professor eil'ecti v o ; 

1 H -De u. Elisa Nogueira do Andrade, de 22. de j nlho do 1897, e d. Guilhermina da 
Silva Pinto Fernandes, professoras de Caxambú, pedindo revisil() da classiflcaçrro das ca-
deiras primarias ; · 

224- De Carlos do Moura Teixeira, professor de musiea da escola normal da Campa-
nha, de 5 de agosto de 1899, pedindo abono do ordenado a qne se julga com direito, em-
bora suspenso o oxercicio da respectiva cadeira i 

225 - Do Porlirio Alves do Sana, professor publico do Bom Successo, do n~unicip~o ~e 
Mariana, de 20 do agosto de 1899, pedindo a decretação de uma lei que cons1dere dJstrl-
ctal a cadeira que rege i 



-52-

Parecer 

160- N. 258, de 6 de julho de 1807, remettendo á com missão de instrucção publica os 
documentos ns. I e 2, sobre transferencia de cadeira de instrucção primaria na cidade do 
Peço.nt.a ; 

l"l'ojcctos 

132 - N. U3, do 12 de julho de 1801, modificando a lei sobre o curso de agrimensura 
nas escolas normaes : 

133- N. 10, de 12 de maio de 18\H, datormino.ndo que os professores nomeados por 
concurso, antes da lei 41, tenham as mesmas vantagens canccdidas aos norma listas· 

. 134.- N. 99, de 23 do jullto de 181N, crean·io e transferindo cadeiras !lo inst~·ucção 
prrma1•ra ; 

. 135- N. 25, de 11 de maio do 18~15, creando o Jogar do um superintendente o suppri-
mmdo os Jogares do inspoctores ambulantes; 
. 138- N. 121, de 20 de junho de 1893, creando cadeiras de instrucção primaria em va-

nos Jogares ; 
139- N. J.!fl, de ll de julho de 1895, creando cadeiras do instrucção primaria em va· 

rias localidades do Estado; 
140 - N. 227, do 6 de agosto do 1896, sobre o mesmo assumpto · 
141 - N. 250, do 27 de agosto de 189G, sobro o mesmo assumpto' · 
142- N. 246, de 18 de agosto do lt39fl, sobre o mesmo assumpto' · 
143- N. 244, do 18 de agosto do 1806, sobre o mesmo as~umpto ·' 
144 - N. 219, do 28 de julho de l89G, ~obre o mesmo msumpto ; ' 
145- N. 251, de 28 de ago~to do 1896. sob·c o mesmo 2ssumpto; 
146 - N. 263, do 5 do setembro do 1896, sobro o mesmo assumpto · 
147 - N. 257, do ~I de agosto do 18\Jfi, sobro o mesmo assumpto ; ' 
H8 - N. 25:1, de 29 de agosto do 18\JG, sobre o mesmo <Jssumpto; 
149 - N. 2613, de G do setembro do 1896, sobro o mesmo assumpto ; 
150 - N. 2138, de 1806, creando e convertendo em mixta cadoira8 do instrucção primaria· 

. 151 - N. 269, de 14 do setembro do 1896, croando cadeiras do instrucção primaria oro 
d1vorsos lugares do Estado ; 

152 - N. 271, de 14 de setembro do 1806, sobro o mesmo assumpto ; 
153 - N. 248, de 21 do agosto do 1896, sobro o mesmo assumpto · 
154 - N. 230, do 7 do agosto de 1896, pobre o mesmo assumpto ; ' 

. 155- Ns. 162,165, IGG, 167, 171, 180, l8G, 187, 188, 190, 191, 203 o 20,!, de 1806 era-
ando cadeiras do instrucção primaria om diversas localidades do Estado · ' 

156 - N. 2R8, do 9 de j~1lho do 18U7, sobre o mesmo assumpto ; ' 
157- N. 279, de 5 do JUlho do 1897, sobro o mesmo o.ssumpto; 
158- N. 311, do 4 do agorto de 1897, auctor'zo.ndo a proceder ao rocenooamonto os-

colar no Estado ; 
159 - N. 290, do lO. de julho de 1887, tornando validos para matricula, nos cursos 

de agrimensura annexos ás escolas normoos, os exames nellas prostad( s ; 
161 - N. 30-1, de 28 1lo julho do 18U7, sobro creação do cadeiras do instrucção prima-

ria em diversos Jogares do Estado ; 
162- N. 231, do7 de agosto de 189G, determinando quo os prot'oswros provisorios o 

substitutos só ~ejam nomeados polo Presidente do Estado: 
163 - N. 337, de 6 do setembro do 1897, croando cadeira do instrucção primaria na 

cidade do Rio Preto ; 
164 - N. :135, de 27 do agosto do 1807, croando cadeiras do imtrucção primaria em 

diverMlS localidades do Estado ; 
165 - N. 333, de 23 de agosto, sobro o mosmo assumpto ; 

.166- N. 331, do 20 do <Jgosto do 1807, t•amforindo o convertendo em mixta cadeiras 
de mstrncção primaria ; ' 

667 -- N. 32P, de 18 do agosto rio lf-1~17, crcanrlo cadeira de instrucçlio primaria; 
168 - N. 328, do 17 do ahosto do 18U7, crcaudo cadeiras do instrncção primaria om 

diversas localidades do Estado ; 
169 - N. 3:~6, de 16 de agmto do 1897, fObre o 1nosmo assumpto; 
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170 - N. 323, de 13 do agosto de 1897, sobro o mesmo assu:npto 
171 -·- N. 319, de 12 de agosto de 1897, sobre o mesmo assumpto ; 
172- N. 312, de 5 de agosto do 1897, sobre o mesmo assumpto ; 
173 - N. 310, do ,i de agosto do 1897, convertendo em mixta, cadeira de instrucção 

primaria; 174 - N. 309, de 3 de agosto do 1897, creando cadeira do instrucção primaria; 
175 - N. 308, de 31 de julho de 1897, creando cadeira de instrucção primaria no Estado; 
176 - N. 340, de 7 de .Julho de 1898, sobre o mesmo assumpto; 
177 - N. 3:18, de igual data, sobro o mesmo assumpto ; 
178 - N. 339, de 27 de .i unho do 1898, sobre o mesmo assumpto ; 
179 - N. 296, do 17 de julho de 1897, sobre o mesmo assumpto ; 
180 - N. 265; de 9 de setembro de 1896, sobre conversão de cadeira de instrucção 

primaria · 181 __: N. 353, de li de julho de 1898, sobre creação de cadeira do instrucção primaria; 
182 - N. :~,13, do 2 de julho de 1898, creando em Montes Claros e em Januaria, insti-

tutos de ensino prollssional primario ; 
183 - N. 360, de 18 de julho de 1898, croando cadeira do instrucção primaria no Estado; 

Projcctos crmuulo caclcil'as (lc instl'ncc,:ão })rilnal'ia CJll diversas Iocalitlmlcs elo 
Estado 

18:!- N. 4él7, do 9 de setembro de 1898. 
185- N. :!3G, » » » » » » 
186 - N. :135, » )) » » » » 
187- N. '138, » » » » » » 
188 - N. 3G6, de 19 de julho do 1898. 
189- N. i365, » » » » » » 
190- N. 373, » 20 » » » » 
191 - N. 42G, de 25 de agosto de 1898. 
192 - N. '129, » 31 » » » » 
193- N. '130, » )) » » » » 
19:!- N. '132, de ].o de setembro de 1893. 
195- N. '131, » 31 de agosto » » 
196-N.425, » 24 » » » » 
197 - N. 4\:l, )) ll » » » )) 

198- N. 40G, >> 4 )) )) )) )) 

199 - N. 399, » I » » >> )) 

200- N. :374, )) 20 » julho )) » 
201- N. :J7ü, )) 21 )) » » » 
202- N. 381, » 22 » » » » 
203- N. 382, » 23 » << » » 
20·1 - N. 383, )) 25 » » )) » 
205- N. 384, » » :1> » » )) 

206- N. 385, » » » » » » 
207- N. 387, » » » » » » 
208- N. 388, )) » )) » » » 
209- N. él89, » 26 » » » » 
210 - N. 39:~, » 27 » » » » 
211- N. 393, » )) » » » » 
212- N. 39G, » 28 » » » » 
213- N. él68, » 19 » » » » 
214- N. é397' » 20 » » » » 
215- N. :103, » 3 » agosto » » 
216- N. :lfH, » » » » » » 
217- N. 417, »lG » » » » 
218- N. 418, )) » » » » >> 
219- N. 4~8, » 26 » » » » 
220- N. 419, »Hi » » >> » 
~21- N. 439, » 13 » setembro » » 
222 - N. HO, » 14 » » » » 
223- N. :1:11, » )) >) )) » » 
2~6- N. 558, >) l » » » 1896. 
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227 - N. 427,do 26 de agosto de 1894,marcando vencimentos aos professoras ua instru-
cção primaria ; 

228 - N. 97, do ~enado,do 1899, creando cadeiras do instrucção primaria, em diversas 
localidades do Estado ; 

229 - N. 88, de 10 de julho de 1894, sob!"e o mesmo assumpto. 
Secretaria da Camara dos lloputados do Estado ue Minas Goraes, Cidade de Minas, 30 

de novembro de 1899. 

-~-

REL1~ÇJ~O DOS SRS. CONGRESSISTi~S 
COM AS 

RESPECTIVAS RESIDENCIAS 



Uclu.;ão •los srs. Congressistas cont as rcspcctival'> rcsitlcucias 

DEPUTADOS 

Itcsidoncias 

1 Coronel Fr:mciseo lUheiro de Oliveira ............ EntJ·c Rios 
'' Coronel Jose Dornartle.<; ele Farin ................. Formiga 
;\ Coronel Agostinho Jos<i Pereira .................. J\Iar de IIespanha 
/, Coronel Celestino Soal'os <la Cru~ ................ Montes Claros 
;, Dr. Folippe Nunes t·inlteiro ..................•... Estar,ão do ltio Doce, E. I~. Loopoldlna 
r; Coronel .\Ianool.Jn.~<\ <la SilYa ..................... Boa Vi~>t<\ do 'l'romo<.lal 
7 Dr .. Jos<i Tavares de .\Iello ........................ Queluz 
H Dr. J')raneisco Soat·es Peixoto de 1\loum .......... l'omha 
\l Dr. Lindolpho de Almoi,Ja Çampos ............... Ponte Nova 

10 Dr. Carlos d;t Silva Fortes ....................... Palnwra 
ll Dr. ,Joilo Baptista Ferreira Velloso ............... Ouro'Prcto 
1;.) Dr. Carlos Domieio de A1;sis To lodo .............. Ouro Preto 
1:1 Dr. Aheilard Rodrigues Pereira ................... Lagoa Douraua 
H Dr. Jo,;<i Felippo de J<'reita.<; Castro ................ Viç<l.~a 
l:í Dr. Josr) lllontciro lU beiro .JmHruoira ............. Leopoluina 
l<i Dl". A.">tolpho Dutra ~icacio ....................... Ca.taguazcH 
17 Coronel Juvenal Coelho ue Oliveira Penna ....... S. Jose u'Além Parahyba. 
18 Dr. Astolpllo Leite de Magalhães Pinto .......... S. Jos<i d'Alóm Parahyha 
l~l D1·. Valerio Barbosa ue ltm:eiHle .................. Leopol!lina 
~20 Dr. Delphim Mot·eira ela Cost:t Itihciro ............ Santa Rita do Sapucally 
;31 Dr. Luiz Itennô ................................... Itajnh[t 
~2:2 Dr. Franeisco llonorio Ferreira Brandão Filho ... C:tinpanha 
2:\ Dr. João L11it. Ah·e:-< .............................. Camp<mha 
:H Ih'. .José Carn~iro do Itomnlie .................... ltajuhá 
:2:í Coronel Antomo llaposo lle Almoirla ............. Santa Rita da Jaeutinga 
:21; Coronel Simeão Stylita Cardoso ................... Jagnnry 
27 Coronel Manoel AlYes rle Lemo;;................. S. Gonçalo do Sapucally 
~28 Padre .Joaquim Soares Calixto .................... Tres Pontas 
2~) Coronel .Julio Cesar 'l'avareB l'acs ................ l\Iuzamhinho 
:3o Dr. GaBpar Ferreit·a Lopes ....................... Alfenas 
:n Dr. Leopoldo Corrôa .............................. Itapeeerie<Jt 
:l:? Coronel .Jayme Gomos de Sonsn. Lemos ........... Passos 
:n Capitiio Desidorio Ferreira de l\Iollo .............. UlJoraha 
;J.} Dr. Fmnklin lloiclho ............................. l'araoatú 
:1~> Dr •. Tos/, Alves Forrnira o 1\Iello .................. Pará 
:lli Dr. Jo.~ó Gonçalves de SonHa ..................... Piianguy 
:\7 i'adre Frauciseo Xayier do Almei!la Rolim ....... Curvellri 
:li-i l'auro .Joilo l'io rio Sonsa Reis .................... ilarh<tcona 
:\\l Dt·. l\lanool Thomaz de Caryalho Britto .......... Ci<lade do Minas 
ft.O ?IL1jor Luiz Cassiano M:wtins Pereira ............. Saha1·á 
.H Coronel V a~ co. At.eveuo ........................... Pitangny 
J\.'~ Artltm· Joso l'unenta ................ : . ............ Januari:t 
Yl Olympio .Julio de OliyeiJ·a l\I01n·ão ..•............. Diarnaniina 
ft \. Corrmel lgnaoio C:tl'!os Moreira l\Iurta ........... Ar:tssnalty 
.1~> Coronel !'edro Colostino Ito<ll'iguos ............... Arassuahy 
.11\ Dr. [<;paminondas l•:steves Ottoni. ................ Thoophilo Ottoni 
.1/' lloyna~do Porto I' !'imo ............................ 'l'ltoophilo Ottoni 
.\K OlympJO Dorges ................................... Pato~-; 

S. C.- >3 
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REN.\JlOI\ES 

Nomes ltosillencias 

1 Commendat!or ,\ntonio )lartin.~ l<'et'!'eirn, li;~, Silva Ponte :\'ova 
:2 Dr. NeetJsio José Tavares ..................... !I; l\Iar do Ifospanlta 
:J D1·. Joaquim Antonio· Dutra.................. r I; Lcopoldina 
ft. Dr. José Pedro Drumont! ..................... íiJ Capital 
:) Camillo Filinto l'mtcs........................ ! I, l\1ontcs Claros 
ti Dr. Agostinho Cesario de Figueiredo Cortes .... : :\lar de Ilespanh<t 
7 Dr. Camillo Augusto J\Iaria do llrito ............. Capital 
8 Dr. Francisco do Paula lluono de Paiva ......... S. Josó do l'araiso 
9 Dr. Francisco José Coelho de llloura ............. Oliveira 

10 Dr .. JoarJuim Josó Alvares dos Santos Silva ...... S . .Jos<i ci'Além Parahyhn 
11 Dr. Sahmo Barroso .Junior ....................... Capital 
12 Coronel Franeise<J Ferreira Alves ................ Ouro Preto 
l:J Commendador :llanoel Teixeira da Costa, ......... Santa L mia do Rio da.~ Yolhas 
H Coronel José Bento Nogueira ..................... lllinas Novas 
!G Dr . .Joar1uim Candido da Costa Scna......... li) Onro Preto 
W Dr. Josino de Paula Britto ................... (li Trcs Pontas 
17 Dr. Yirgilio i\IartiJm de l\Iello Franco........ (1 1 Cap!tal 
18 Dr. Lcvindo Ferreira Lol'es..... . .. .. . .. .. .. (I) Capttal 
19 Dr. Francisco de Paula toclm Lagoa ........ 11, Ouro Preto 
:20 Dr. João Antonio do Avollar................. (l; Sete Lagoas 
21 Commondador Joaquim Antonio Gomes ela Silva. Fruc!al 
~:a .................................................. . 
2:J .......................................... ' ...... . 
2-1· ..... o ••••• o •• • •• o ••• o ••••••••••• o o ••••••••••••••••• 

(I) Extingue-se o mandato em l!Hl·!. 

.SYNOP.SE: DOS rr·P1AB1\LHOB 
DA 

CAMA RA 
DO 

ESTADO DE MINAS GERAES 
relativos à 1.a sessão orainaria na 3.a legislatura ao Congresso Mineiro 

ElU 1899 

.. 



PROJECTOS INICIADOS 
NA 

CAMA R}\ DOS DEPUTADOS 
ElU 189!) 
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Projectos iniciados na Camara dos Deputados em 1899 

I 
lt)J,I 

'l'r('( mmmpto Andamento c oh.~crvar,:l,cs 

Auctoriza o governo a mandar executar as no !n.·. Vasco ;\ze,·edo, 
obras do ramal fcrreo de l'itanguy por • 
eonta dos juros garantidos á E. F. 'oeste A}IJ.'esent1ulo em :~1 do junho, foi a 
de i\Iinas. imprimir-se tendo tido segunda lei-

tura no dia :~·2. ' 
En1. )lrhneh•a cliscussão em ~21\, 

suhmottido a votação foi approvado 
e rcmcttido á commissão de obras 
publicas. 

Pende de parcecr para scgnntla llis-
eussão. 

1~\J\1 ·2 Auctoriz:t o governo a eonl;eller dois an- lht coJn.missàu ele I'Cill'es!mttt-
nos de lielÚI<;a aos ;;cguintos cidaclãos : çõt>s, J.'eCJnerhnentos e J•eti-
Eüuardo Lopes Canç~\do, l. · tahellião c çi'ics. 
oilicial do registro geral de hypotlteca;.; 
da comarca de Pitanguy, para tratar tle 
8aullc e ncgocios; .Josó Modesto dos il.)lJ.'csentaclo em ~~·~ lle junho, foi a 
Santos Bueno, tabcllião do judicial c imprimir-se tendo tido segunda lei-
notas c oilicial do registro geral de hy- tura no dia :~:;, 
pothecar; du. comarca de Passos, para 
tratar de ncgocios, c Ol~·mpio .Jose da 1,. •• • • 1• . - •) 1 1. · 
Fonseca i\lanso, L" taholhão c oJileial (lo -~11 I~J:tmcn:1~' « tsc;us~aw, a;···., 01 
registro geral (!c hypotheear; da co mar<' a ,tvpr ~vali o c r cmet.tlüo ,~ mesll!-a c )111-
tle l'almvra para tratar de saude. · I HllSSao (lUC, no élla 1. · de .tulho, o 

· ' apresentou para segunda com uma 
emenda ampliativa. 

En1 'segumla cliscussào em 1:3 de 
julho, foi approvado com a respecti-
va emenda, voltando por isso á mes-
ma commissão llUC o aprcHentou par<t 
terceira a 10. 

l'~m teJ.•cch•a cliscussão no dia lH, 
foi approvado c remettido á commis-
são de rcdacção que, no dia ~30, o 
apresentou com a competente rcda-
cção Jlnal. 

En1 cliscussão, a :H, a redacção 
apresentada, foi clla approvada sen-
do o projecto remcttido ao Senado, 
eom os respectivos documentos, soh 
n. :~, por o11icio n. lH dessa data. 

])eYoh·iclo pelo Senado com uma 
emenda em ,-) tle agosto, foi apresen-
tado á Camara no dia 7 indo á com-
missão de requerimentos para o Jlm 
de cumprir-se o disposto na resolu-
ç-ão n. \1, de ~3H de Julho de 1'3\J:l. 
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'l'ransumpto ,\nd<tmcnto e o bscrvac;iíe.-; 

Auctoriza o governo a conceder dois an- Separada por essa eommissrro a cmClJ" 
nos de licençn. aos seguintes cidadãos : d<t do Srmado para constituir o pro" 
Eduardo Lopes Cançado 1·, tabellião o jecto ~- :2:;, foi o projer~t<; prirnitivO 
oUleial do regi;;tro geral de llypothccas remeittdo á s:mcçrro soh n. 7 por OÍ" 
da comarca rie Pitanguy, para tratar de flcio n. ~.-; rio ~~ do ago.~to, o 'l\10 ~() 
Haudc c ncgocios ; .Josr) :lfodcsto dos comrnnnicou ao Senado por oJliciO 
Santos, Ducnoi tabollião do j udieial e n. :2-l dessa data. 
notas c oflicia rio rcgisto geral do hy-
pothecas da comarca de Passos, para Sanccionntlo 
tratar de ncgocios, e Olvmpio Josd da 
Fonsr3ca llfaúso, I.· tahctlirro c o!licial Lei n. :n-l ti'J 10 do agosto do 1!-,~1:1. 
do registro geral de hypothecas da co-
marca de Palmyra, para tratar tio saudo. 

:; Manda rlcnominar-so « Santo Antonio do no SI'. \'lt~CO Azevedo. 
Monte " a eomarea de Inhaúma. 

Atn•est-Jllntlo em :n de junho, foi ;1 
imprimir-se tendo tido- segunda lei .. 
tura no dia :2 '· 

Em J)rlmeira tliseussào no tlitt. 
27, foi approvado o remottido á colll .. 
missão rio estatística que em :: do j\1 .. 
lho o apresentou com uma cmc11d~ 
para :;ognrHla cliscnssrro. 

Em se~nnd1t tliscu ... s:\o no dia :í, 
foi approvarlo o projeeto com a rc~ .. 
pectiya emenda, vohando cllc pot 
Isso <t mesma commissilo que o aprc" 
sentou para terceira no dia 1~1. 

Ent tel't'eira tliscussão em :~1 dO 
julho,_ J'o! al'!H'ovario o remettido [L 
eornmiss;w _ (e redacr;ilo r1no o aprc .. 
senton a :2.> eom a eompetente reJa .. 
cção Ilnal. 

Em cliscu!'"tsão n !!c;, a reUacçtta 
apresent;\fla, foi ella approv:vla son" 
<lo o proj e c to remcttido ao Senauo 
sob n. :J, por ollieio n. :2 l desta data. 

Iteme~titlo á ~-mneçrro pelo Senado sob 
n. 1:~., em 17 do agosto como foi com· 
munieado em otlicio n: :~ 1 dest;t d<tta. 

Sttnceio JUtd o 

Lei n. 2 ;q de .I fl de agosto de 1 rl~'J:l. 

.t Fixa a força publica para o cxereicio de l:ln '~oJuJui!!Nito tlc l•'ot·-:u l'ubli .. 
lHI)fJ. '~n. 

,\pt:es.eutn.tlo em :: do julho, foi illl· 
prumr-so, ~ondrJ sido dispensada ::t. 
segnnd;~ l<J.ltura a ro<pH3rimcnto do 
sr. Dc:wlorw de 1\Iello, no •.!ia 1. 

--·-1 

S. C.- \l 

Trammmpto 

Fixa a força publica para o 
l'J'JI), 

G5 "":"' 

Awlamento e observaçi.ie.~ 

cxoreicio de En1. })rinu•il·a tllscnssão a ·;, foi 
<tpprovatlo e remeUillo á mesma com-
Jlli~Silo quo o aproxentou p:ua se:;un~ 
da no üict lO. 

Em SC!JUUtla. discussão no dia 1:3 
foram-lhe oll'erecid:ts pelo ,;r .. Jorro Pio 
as en1ond:tx ns. 1 :t t, lfUC foram rc~ 
jeitarla.~, sendo o p1·ojoclo approvado 
o novamente rcmettido (t mc;;m<t com~ 
mis.~ito <fUC o aprc~cntou pom torcei~ 
nt a 10. 

Dispens:t<los, a requerimento do sr. 
Carn(;iro de lteznntlo, n. ilnpres.--:fLo o 
o int<Jrxticio, entrou o projceto em 
1.ü!'()Oi l'1t r liS<!US;;iio llO ÜÍit 1/, BüllllO~ 
lhe oll'cteciüas pelos srs. Vasco Aze-
vedo e Jtiheíro Jull<ftwira as emenda.~ 
ns. ;, o r:, quo foram 1'(\j citadas, scn~ 
do o projecto :tp]H·ovado c remettido 
á ()Omnüssã.o de redacr;ito, que, no 
<lia :! l, o aprcReiltou com a eompe~ 
tente redacção Jlnal. 

I~n1 tli,..eussão a :21 a retlaer,;ito apre· 
sentaria, foi clla approva<la, sondo o 
projeeto enviar.lo ao Senarlo, com O'l 
respeetivos doenmüntos, f::oh n. 1 c 
[HH' ollieio n. J;~ tless:t d:tta. 

ltemt•ttitlo ~í. sane-:ã o pelo Senado 
soh n. I~ I em .) do ago;;to, como foi 
eommunicado por oJileio n. :~'1 dessa 
data. 

~1'-Ucciou;ulo 

Lei n. :!:í'i, do fl de agosto de l ')~)) 

Restabelece os con.solho,; <listrictaos das' O o sr. V1tlerio tle H.eze111lt~. 
eiclades ou villas·, Redes das camaras 
municipaes. A p1•esen httlo em t de j nlho, foi a 

imprimir-se, tendo tido Rogumia lei~ 
tnr:t no dia ~ •. 

l~n1 JH'inwil•lt. discussão no dia 7, 
foi approvallo o remctiido (t eommis-
sfio de can1aras munieipacs, quo o 
apreson ton p:U\'l. segundn. no dia 2 L 

l~tn seguntln tliscnssão em :2~ do 
agosto em virtude de roqnol'imento 
di> sr. 'Julio '!'avaros foi romctiido <1 
eommissrro do constituição o legisla~ 
~'1\0. 

Pende rle parecer para continuar om 
:;ogunda discussilo. 
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1\ l\Ianda denominar-se " Bello Horizonte » a no HI'. Cl\l'lleiro de Hczctul~ \} 
Capital do E~taclo do l\Iinas. outros. 

i\.JII'CSCHtntlo em :Í ~ü julho, fOj 31. 
imprimir-se, tendo tlclo segunda l~\
tura no dia 1\. 

l~m )lrimcirn cliscussão no di;), ~ 
fo! approvaclr? e !'13metticlo ás e0l1\~ 
mtsS<Jes reumdas de <3statistica c <:!011-
stituição, rtue. o apresentaram N'fil. 
segunda no dta 1\l. Estando ineolJ\-
ploto o parece~· v~liou o proj ect<\ J,_ 
mesmas eomnHss<H3s, que, 110 dia ~\ 
o apresentaram <le novo com o J':l.-
recer devidamente assignatlo. 

Em SC!JllUcla cliscnssão em I.· ,!,, 
agost~, roi approvado e remetti<lO ;t 
eon)-nHssão de. estatística quo, tcoJo 
ohtal_o urgencta, o apresentou Jl!Âfil. 
tercen·a na mesma data. 

l~n•. tm·c·eh·n clisr~ussi'io no tlia. ;l 
fr~t opprov<Hlo e remetticlo á comtül~~ 
sao ~o redacçiío t(Ue, tendo ohtido 1\t-
gencHt, o apresentou na mesma di\ln, 
com a competente redacção Hna!. 

Ent cliscussão a 1 a rec.lacção a\,h!-
sen!ada, foi ell~ approvada ~-;cJH o o 
pro.)eeto remotttdo ao Senado sob 11 
N, por oflicio n. :!7, do .-~ do mc~l!l; 
mcz. 

lte~eit1ulo no Senaclo em 11 de a~M
to como l'oi <·ommnnieatlo em o11i~io 
n. :!·! do t·!. 

i\I•chivado 

7 Dcsincon:patibiliza o~ lentos e professorçs Do sr. Carlos Toleclo c outi·o~. 
de cnsmo sccundano para carrros elccti-
vos mnnieipae~ c prohihc a rec1oição tios •'-Ju-:c·~entado em 7 ele julho foi ill\-
agcntcs executivos. p~·wnr-so, tencio ti rio :!. • lcÜnra no 

dta x 
1~111 primeiJ•It <JiNCll!'l"'iàO a lfl, fOi 
appr~waclo c remottido its commiss{ícs 
roulll!!as tl<:: camaras e eoBstitni<:i\0, 
I[Uü, no tlta '!'J., o a pro sou ta\•i\lll 
com nma cmoBtla par<J. ;!. • tliscus:-;1\0. 

l~1u sc!Jl.IIHI~t di,.,•us"ào a :!G, recc~ 
heu nHus as :>nguintes emendas: N· 
:!, :1 o .1, tio sr. João Luiz, aos :wt~. 
1,'' c;},", n· :;, do l'lr .. Julio Tavares, 
~· 1;, do st·. Itaposo do Almeida, J\5. 
' ~ x do sr. Astolpho Dutra, tod<Js 
referentes ao art. :!.". 

18 )C) 
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'l'ransnmpto Andamento o obsorvaçi!os 

Dosimeomp:üihiliza os lentos 0 profcssoro,.; A reltuol'inwnto tio Sr. João Pio foi em 
de ensino seenndario para cargos electi- seguida adiatla por :!\·horas a tliscn~
vos mnnieipaes c prohihe a rcelcir:ão são do Jll'ojecto. 
dos agentes executivo;.;. 

Contin1uuulo clla, no dia 2x foram 
rooebidas mais as seguintes emendas : 
ns. \l o til d;t commissão rio camaras, 
n I 1 tio sr. Joiío Pio, n. U elo sr. 
Carlos 'l'oicdo, totlas ao art. ~2", 

.l~ncPI'ratln a discussão o· procedendo· 
se :'t votação, foram approvados os 
arts. :!. " o :l." o as emendas ns. :!, :3, 
{, :>, G. 7, \l e \1\ a clleB ofl'oreoiclas, 
sondo rejeít:ttlos o art. t." e as mnon-
<las ns. 1, x e 1:\ tendo sido rnti r a-
tlas a requerimento tle >:eu andor, 
a <I C n. I t. 

Approvado assim o projcdo, foi ellc rc-
mcttido, com as omorHlas, :'t oommis-
siío de camaras municipacs <tue no 
<lia :~\!, o apresentou redigido parà :l.• 
tliscussão. 

Em terceira dist•ussão em 1." <le 
agosto, foram-lhe otrercoidas as sc-
güintes emendas: ns. 1, :! tl :1, do sr. 
Vaseo de Azevedo, n. I, do sr. João 
Pio o n, \ do sr. Rihoiro .Junqueira. 

l·~neeri•tula :t discussão c prooodcntlo-
se á votação foram approvatlos o pro-
jcoto e as emendas ns. 1 e :l, scnrlo 
rejeitadas a;.; demais. 

Envitulos á commissão de rodaeção, 
prcj ecto o omcndas, no dia 2 foi otl'e-
rccida a eompctcnto rctlaoção flnal. 

Nessa ll:tta t•eeohcu a mesa uma dedu-
ração de voto do tlr. Gaspar Lopes. 

En1 cliscnssão, em :) de agosto, a re-
daoção apresentada, foi el1:1 approva-
da., sondo o lH'ojeoto tmviado ao Se-
nado, soh n. 7, por oJiieio n, :!(i de 
i <lo agosto. 

He~eihtdo pelo Smu~c1o em H de 
agosto como foi oommunicmlo em oJ!i-
eio n. ·1: dessa data 

Ardtivatlo 

H Auctoriza o l'resitlcnto tio E>;tatlo a eoncc- D1~ ('tnnmi:.;são tle I'CJll'Csentac:i)-
<lcr tlois annos de liecnça aos seguintef.: es, rec}ut.>rimentos e }H!tições, 
f'nnedonarios : Miguel .José Barhósa, es-
erivão de orpltãos da conmrca de Dores Apre:<entt~do em lt de julho, foi im-
do Inda i á , Vieentc de l'anla Lopes o primir-se, tendo tido 2. • leitura no 
Domiciano Luiz de )loronlta Luz, escri- dia 1~~. 
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viles do jtlllicial c notas das eomareas de 
Bom Succes~-;o e Christina, 11ara tratar 
do saulle ; Antonio do~ Santos Pereira, 
professor primario de Santa l~niteria 
municipio de Sahará, c Arthur .Joviano; 
lente de portugucz do Internato do Gym-
nasio l\Iinoiro, par<t tratar rio s<tudo o' ne· 
gocios l'articulare.~, ~-;em vonoimonto;,; ; 
podendo egualmcnte conc:eder um anno 
do liecnr:a, ~endo 11 mczcs eom metade 
dos vencimento~ e os outro.~ li sem ven-
cimentos, a Tasso ltorlrigucs de SonHa, 
2." conferente da Itecehelloria rle :IIinas 
na Capital Federal. 

Em JH·imeirn, clis(~Ussão a 1\ foí 
approvarlo e romottirlo A mesma con\ ... 
mh.~ilo e1uo, no dia 1 i', o aprcsont<l\l 
com duns CllJOnr.las para :2. • discussJo. 

Eu• N!';:"~III<ln dh«~n~><sãu a l!l, rcc~ ... 
hem m;us c luas "llWnr!as -uma elo sr. 
Xavier ltolim e outro~. I) mna r\:1, 
commi.~silo ele re<JU<Jri nlfmtos, sen<lo 
eon~ todas ellas approvado e rcmctti..-
do <t mesma conunissão '[tiO o aprc..-
scntou para :).· no dia :~·~. 

Em h•t•ec•h•a disPnssii.o em :2:; da 
julho foi approvado o rmnettido [!, 
conunissão de redaor;ilo qun a :ll o 
apresentou com a crnnpetcnte redQ~ 
cção final, 

1~111 cli.,.~ms!ilão, om 1." do agosto, a 
rer.lacçao apt·oseutarla, foi ella appro~ 
vada .~endo o ]ll'OJ <Jeto enviado ao Sc'-
narlo, soh n. ii, com os respooti\'<H 
documentos, por ollicio n. :2.í do :l 
dCSHC IllOZ, 

Hemctti<1o :i sancção ]'elo Senado, 
Hoh n. 1:27, em 17 ele agosto, como foi 
communicarlo em oJJieio 11. :2 < dc:::sa 
data. 

8nnccionndo 

Lei n · 2GZ de lB do agosto do lB~l~l 

~ Auctoriza o G?vorno do Estad? .a conoodor ))a commis~ão tle l'et•rcsentaçõ-
:J annos de licença aoH sogumws servon- cs, l'C«Inernllentos e t•cti••õcs. 
tuario~-;: Silvestre Barbosa do l\Iollo, os- • 
cri vão do juuicial c notas da comarca A)lresentn<lo em 1;; do julho rlo !S!l!l, 
de Araguary, para tratar de >:autlo, o foi a imprimir-se tendo tido z. · loitu-
A<lolplw da Stlva Guerra, quo oeeupa ra no dia 17. 
ogual car<>o na de Santo Antonio do 
Machado, '"'para tratar do nogocios. J·;~u prim~irn .u ... ,·nssão em HJ do 

.JUlho, IOI approvado c ronwttido [~ 
mesma eotmniss<'ío <JUO o aprescntott 
para .~egunda no dia :2:2. 

J~ru st•gnJula tliN(~UNsão 01n ~1), ro-
eebuu. u!rm enwnrla ampliativa da. 
cotllmrssao rio rcrpwrimentos, sendo 
com clla approvarlo e de novo envia-
do a e:-;sa mesma oommissão <JUO o 
apreHentou para terceira em :w. 

Em lrl'«"eh•lt di"'''ll!<lsão em ~3~, foi 
approvarlo c remcttido <i. commis,ilo 

o 
::::: 
~ 
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Auctori~a, o governo a concorlor tlous an- do rrJ<lao<;ão quo, no e lia :li, o ~pr~
nos de licença ao~ scgnintes sorventua- sentou com a competente rodacçao ú-
no~ : Silvestre Barbosa de i\Iollo, oscri- mtl. 
vão do judicial e notas da comarca do 
Araguary, para tratar do sandc e Adol- 1~111 cliscnsMão em I.· dr) agosto a 
pilo -ela :-ilva Gnorra, llllü occupa ignal rr)dar•ção aproscnt:tda,foi dl<t approva 
cargo na do ~anto Antonio do i\lachado, da sondo o projeeto rometti<lo, eom os 
parà tratar de nogoeios. respedivo;; dor~nnHJtltoB, ao Senado, 

sob n. ;) e por ollicio n. :2í de :2 des-
fiO moz. 

Itcmctticlo ú s;uwção pelo Senad<? 
>:oh 11. Ui\ om lY de agosto, eomo fo1 
connnunicado em oJliciO n. 2 b <!essa 
<lata. 

Sa,nc("iOlttttlo 

Lei n. ;~·il, de 18 rlo agosto <lo 1~l~l 

Fl Coneorlo moratoria ao cidadão Augusto Cc- Dn conunis.,.i"io ele t•ep••escntu.-
:-;ar Barbosa ox-colleotor do munioipio çíic!>', t•cquerimcntos e Jlcti-
do Carmo do ltio Claro. <;ões. 

Apt·cs<·nlnclo em tr. de julho tle l~m, 
foi a imprimir-se, tendo tido sogun-
dél leitura no dia 1!. · 

Ent Jll'imeit•<l cliscussão a 18, foi 
approvaclo o remcititlo it mesma com-
miF;si\o, que o apresentou para scgun-
<ht Olll 1\J. 

I~nt SC<JUlula cliscus:<:~ão a :~1, foi 
approvitdo o üo novo enviado <Í. mes-
ma oommissão, qnc o apresentou para 
terceira no dia ;u. 

Em tt•rcch•a cliS('Ussão em :8í, foi 
approvallo e romettirlo á eommissilo 
rle rc<lacr;fio que no dia :~·;, o apre-
sentou oom a competente rcllacção fi-
nal. 

I~m tliscnssão a :~s a rcrl<tcçilo apre-
sentaria, foi oll:t approv;ula, Hcndo o 
projeoto onviarlo ao Senado sob n. 4, 
com os respectivos rlocnmontos, por 
ollioio n. :!:l dessa data. 

HcnH·tliclo :í "ltncc;iio pelo . Senado 
em :n <lo agosto soh n t:n, como foi 
oommunicado em ollioio n. :~7 dessa 
dattt. 

Suncc•ioJU\tl<> 

L oi n. :w:j, do 2:3 de agosto do 18()() 



__ I __ 

lill)U I 11 

-70-

'l'r:tllSUillJ IÍO 

Crêa o logar do dcpositario publico 
rlivcrl'!as eomareas do I•:stado. na~> l)o SI', lh•audão }'ilJto c outros. 

A~·~·eNt;ntu~lo. mn 10 rlr) julho lh) u ... ~n, 
101 a _unprlmlr-;.;c, trmtlo tido segun-
da lclttlra em 17. -

t:m Jn·hneiJ.•a •li~cns!'l:io a lN foi 
approvado n remettido á e<>mm'issão 
<lo justiça <Jtlü, no dia ~~~. o apresen-
tou pam ~<eguwJa eom duas emen-das. 

Ent scgnndn, discus!-lão em :2í, 
con.t as respc~~th·as enwn<las, rer~eheu 
uuus as segnmte:-; : ns. :l e 1 r lo sr. 
·\:~tolpho Dutra ; n .. -, rla commis-sao. 

Procedrmdo-sc. á votação, foram appro-
'.'ados o pro.J~cto ~ as emendas, <JtW 
toram remettulos a mesma r•ommis-são. 

Fe:r. dcelamr;ão rlrJ voto o sr Ribeiro Jnnqneira. 

•'-rn·e~~ntt~•lo para tel'eeira <iiseu~.~ão 
em. 7·'i de J nlho, entrou mn clisr_·nssão 
o to1 a_p[n'r!varlo no rlia :11 rtnan<lo foi 
ren;etürlo._<t .~ommissi\o rle rerla('r;i\o 
<JUC no rii.t ·• rle agosto '' apresentou 
com a eompctente redaec;;"io Jln:tl. 

E·~~ !!:0 de lt!J.o!-lto foi devolvido IJ.Clo 
Scnar!o r•on~ h emendas 'JUC entraram 
em diseussay a :~ l sendo approvar_las 
90111 c~eepr;ao aprmas das de ns. t c 
·• que I oram rcj oi tar.las. 

}'ui •l"':oivi•lo ao Senado com as 
respectivas emenr.las ülll otlicio n. 10 
de :!'l de agosto. 

Itenwttic~:• á Haner;ão pelo Sena<lo 
~o)J n. I:,·. er:1 :! de sr)tcmhro, como 
IOI r;onununwarlo em olliei o n. ::1 
dessa data. · 

Snnccllnutulo 

Lei n. 27:!, rio I rio setembro de l'i\J1. 

l, 
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Dcelara nulla a lei n. R:~ da camara 
nicipal de Barhaccna, ((1\ü croou o 
posto sobre fabricas <lo cal. 

Andamento c ohsenaçiJc~; 

lliU- J)us (Jf)}UJU.issiies J.'CUilf.la S de 
im- constiluic;ào c cttouu·us. 

i\.prc,..ent a elo em H de julho, foi .a 
imprimir-se tendo tido segunda !01 
tura no di<t :!U. 

Ent I•rimeh•tt •liscuss:iu en:_ l) de 
j ullro, foi approvado em votaç3:o no 
mina! requerida pelo i'H'. Carn!'n·o sJc 
l~ezcnde, voltando em segmda as 
mesmas eommissi)es (lUC o aprc,.;cn 
taram para segunda no din, :~J. 

Di:-;pcnsados, a rcqncrim~nto li? s1 
Gaspar Lopes, a impressao c o mtcr 
stido, cn(J.•ou '-'111 scgun~la dis 
cus são c, em votação nommal . re 
querida pelo sr. Raposo de Almeida, 
foi rcj citado. 

Fizeram declaração de voto os srs. Ce-
lestino Soares, Astolpho Dutra c ou-
tros, por o~,;eripto o o sr. i.indolpho 
Campos, verbalmente. 

Arehivou-se 

13 Concede um auxilio de :!:IJIJILi ao lto~pital no sr. Vnsco Azevcclo c ontt•os. 
de mi;.;crieordia !l'undado na capital. 

"'-I•J.•cseutu.clo em 18 rle julho, foi a 
imprimir-se, tendo tido ;;cgunda lei-
tura no dia 1\l. 

1~111 JH'imciJ•a •liscussão em ;zo de 
julho, foi approvatlo c remcttido á 
commissão de orçamento que o apre-
sentou pn.ra segunda em ll de ~>c
tcmhro. 

Pendo de segunda discussão 

Auctoriza o dispcndio de ;,(J contos eum a no sJ.•. 'rnlcrio •lc ltczt>nclc c ou-
a rceonstrrw<,lão da ponte sobre o rio tJ.•os. 
Pomba na E;.;tação de Yista Alegre. 

Apresentlulo em 211 de julho de lH)D, 
foi a imprimir-se tendo tido segunda 
leitura no dia :21. 

I~nt I•I·intt>it,at discussão en1 !!2 
•le julho, foi approvado c. rcmettílio 
á commissão de obras puhlwa;;. 

Pende <lo parecer parn. segunda dis-
enssão. 
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AIH,'CSI,'Utn.tlt~ em '!1 r]r) .i u\hn de H l:l, 
101 a 1mprmnr-s'J. t<m,Jo ti'!" •lbpcn-
sa rio ~:>o;;unr.let !1)11.nrn. J•ttra entrar em 
onlem rio.-; trnhalltos. 

l~•nfpt•irttPira cli~ett~!'C:lo en1 ·! du 
agosto, para o 'llln a r'~'lunriJn(!Tlto 
d<~ .~r. .J~,<ú> Luiz f'ni di.~[>']JI~.trla a 
leitura, lo1 <tp]n·ov;t,lo e r'mll;((ido ;, 
me.~ma commis;.;fl<\ '11"' o :1presenton 
par;t kO;;nnd:t no dia :: co1n 'i/' t~Hten
das o 111na üXJH>sic;ão do s1· . .Torto Lniz 
s<~hre enwndas .'I ue apre.-;enl<\u c <JUC 
Il<LO loram a'!CCltas J>f]l;t ~:onuniss;lo. 

Em s.t>gnutl~~ <! iscnssão, por titulo;.: 
na .lorm;t <lo rn'JlH~rimnJIIn do »1', .Joilr; 
Luiz, no.;.; d1as 11, 1'!, ·2·2 (J :2: de :t~os .... 
to ~~ont :u-; enJt.)nda~ da ctnnJuis . ....;ào, r0-
(~~~ht)n Jll:tis a entnnda n. f' - a- oC-
1iJ1'0cida pelo ;;r. ,\stolphn l'into. 

Proco<lnn<l<>-se ft vota~;i'lo, foi ;tppmva~ 
<l<> <;om as r<JSJ•<.'t;tivas cme111[as com 
ex<:c;p<;ilo <la rle n. "/ - a- r111e il<;on 
JH'<~J lldw;td;t, o r la s<;~·1111da J•arto d<l. 
do n. lll, r1uc foi rejr;i ta da. 

Vr>lton o pr_ojedo <:om as 1 ·,;sp 1 ;,:tiva.~ 
ntnnndas a B1nx1na (!OllllllÍS . ...,(io qno o 
:lprosontou pn..r·(·_t :: .... no tdia :2. do sc-
tr~lllln·<~, pnri1~1r!o dl.'jl()JIS:t rirJ illlp 1·r•s~ 
~:>ao o 1nt~J1·st1r:·"' para J•ndr:r 0 prO· 
.JOdo s<;r llHJlnuJo na onlum r lo:-; (raha~ 
litr)S, 

Ern t('•'c(:i~·a, dis(Hissão (•Jn (j dl_:! ~c
trJmhro iOI approvarin n rnn\IJitirlo ;i. 
(~Oll~rnissào do . rod:t<.!l;ào tple~ t.nndo 
oht11lo 111·gr)lle1a, o aprr:suH(on n;\ 
n~esm.a rlat.a r:om a eompntun (o rod;tc~ 
r;ao Jmal. 

!Ji.~]"msarlos, :t reqn<Jl'Ílllento rio sr. 
Jlolil~n. :li orei ra, a imJ,rrJ:o;.,;lo n o in~ 
tr;rstw1~, entron imnuJr.liatamnnto em 
dtHGIL...,sao . a rnd:v·(;ilo aprn:s~~n1ada, 
fJ~IrJ! Jl'H' lalta rio lllilnoro nesse dia, 
so 101 app1·ov;trl:t no di:t x. 

Foi o projoeto. r;nviado ao Senado snh 

l
n. :~., por oi!Jcw n. \~, do ~~do sotom-
)1'0. 

Pende r]a rlneisito rio Senado 

--i 

18[):) 

S. G. 
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-73-

'l'ransnmpto Andamento o obsoryaçiícs 

Auetorisa o governo a onc<l.mp:.\1' a 
2\Inzambinlto. 

E· I<'. Dos srs .• .João J,utz e outJ.·os. 

Atwt>senlatlo em :!5 do julho, foi a 
imprimir-se tendo tido :!. · lei tum no 

dia ;!(i. 

l~m tn•imt>it·t~ tliscnssão a :n, foi 
approvarlo o rcmottido á commissilo 
de orçamento rtuc o apresentou para 
;t• CIU :!X~ ' 

En1. SC!Jnnoln tliscussào a :li, foi 
approvado e rcmcttido á mrlsma com-
mís>:ilo quo o apresentou p:.tra ::.· üll\ 
L" de agosto. 

l~nt t.t.•J•ceit•a tll,.cussão no <lh ::, 
foi approvarlo e rommtti<lo á eomis-
f-!ií.o de J·edneçií.o r(nC, tendo ohtido 
urgeneia, o apr<~senton na. Hlesnut <la-. 
ta <:om a eompctcntc re,laeç;to Jlnal, 

I~an. clisc1tssão, a. ·"·, a red.acçã.o a.pro· 
f-!cnta<la, foi clla approvada sendo o 
projccto remcttido ao 8<mado sob n. 
\I, por oflieío n. :n de G de ,ago;;to. 

Oevolvitlo pelo Senado, com uma 
omcnrla em :~li de agosto, foi esta apre-
sont<trln !Ht rla!Xl<tl'<J, .!lO uia ;!7, 

Em tliscussão a :l'l, a emenda <lo Se-
narlo, foi o! la approvaüa sondo rcmet-
1.id:t eom o projceto á eomHüssão de 
de rerlac<;ão que, tendo o hti<lo nr-
goneia, aprc;;entou na mcsnHt d<l.ta 
scn parcecr . 

Dispensados, a requerimento <lo st·. 
João Luiz, a impressão e o intersti-
eio entrou immorltatamcnto em llis-
eussilo c foi approvarl;t a redaeção 
aprcsllntarla, sondo o projcr~to rcmot-
ti<lo á ::;ane<;iln soh n. l:!, por olllcio 
n. m de :n, o que se eommunicon ao 
Srmado em ollieio n • .11 rlos~;;t data. 

SnneciomLdo 

Lei n. :271) de 1." de .setembro de 18~1~) 

ri Orça a receita o fixa a doHpoza <.lo gstatlo na <~omJnifllsão cl~ o••çt~meuto c 
p<l.nt o exerci cio de lDOil, t.•on h~s. 

lO 

A)lreseutadt~ em 27 de julho <lo lSf!G, 
foi a imprimir-se tendo obtido dis-
pensa <lo 2.· letura, a requerimento 
do ~>r. Ahoilard, no dia 28. 
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Orça a receita c fixa a despeza do 
para o excreicío de 1\JilO. 

Andamento c ohservac:i'í<JS 

Estado Em (lrhnciru discussão tio dia ~" 
foi appt·c~vado o remottido á mesu\~ 
comrntssao 'lue o apresentou para :2.-. 
no !lia :l de agosto. 

E~n scgnntla discussão , nos dias\ 
' e ll, reeehen as seguinte•,; emenda': 
n. 1, ~lo _;'ir. F. Peixoto, ns. :! o :1 d~ 
commtssao, n .. ;., do ;;r. João Lui~ 
n._:; !lO sr. ltot!rignes Cha vos, ns. ,; 
o , do sr. Juvcnal Penna ns ll <J ~ 
lll de SI'. Xavier Holim, ;1s.' ·11 'e · 1~ 
do sr. Carlos 'l'olctlo, ns. 1:1, 11·, 1:> ~ 
lli. ti'!- commissão, ns. 17 o lll do sr, 
Ittheu:o ~nnqucira, ns. 1!1, :!O c :!l J~ 
commtssao, n. :!:! do sr. Juvenal Pe!l-. 
na, ns. :!;l a :!i da conunissão, n. :!~ 
do sr. ~oão Pio, n. :!!1 do sr. ltiheiro 
J~HH[UCtr<~, n. ::11 do sr. Olympio ~Io!l-. 
rao e n .. n do sr. F. Peixoto. 

Encei•t·~ula a diseussão c Jn·oeederh 
do-~e a votac;ão, foram approvatlo-; <\ 
pro.Jecto e as emendas ns. 1 a 1 [;l ~ 
lr>, l.\1 a :21; ~:] a :~~. tendo sid~ tk'-
volvtda •.w. ;;eu anctor a de n. :~l Q 
sendo reJmt<ttla~> as demais. 

Foram ~·emcttitlos á mesma eonm1issã~ 
o Jll'O.Jedo e as respectivas eJncntlas. 

Fizeram declaraç<ie>: !l·J voto - sohrr~ 
a OI!Hll~da n. -1 os sr;;. Astolp!Jo Pint<) 
e ltthmro Jtlll<jtlüira e :-;ohro as de ns. 
:~~ e :~\J os srs. F. Peixoto, Astolph!\ 
Dutra, Raposo ti<\ Almeida, Carneiro 
~e I~ezendo, Jayme Gomes, Simeii'l 
~tyhta, Lmz _Itennô, Brandão Filho. 
Ca~·valho Bntto, Joa'lt.im Calixto, 
Joao Vellosü, Olympio Ilor<>es Julio 
'ravare~. o ' 

No dia lií do agosto, foi o . projccto 
apre,.,enta!lo para terecira thscHssão. 

l~m terceira dis••usNiio no tlia 1.', 
roce h c H mna omell!la do sr João V cJ, 
loso,, sen~Io com dia apJH'O\'a!lo e rc' 
mettHlo a commissiio do redaeção. 

Fizlmttn tleclarac;iio !lo voto sobre a 
omerHla os sr:;. .João Pio, Carneiro 
de Hozondc e Olympio Mourão· 

Apt•esl'ntatlo na mesma data l'Oill a 
competente. redae;;ão Jlnal em virtndrl 
de m:go~JeJ;t pedida pela rospeetiva 
~:omtms~ao, ton!~o ;;ido dispensatlos a 
unpressao e o mtersticio na forma 
do requerimento do sr Carneiro d<l 

I 
I 
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ltezcndo entrem em discussão imme-
!liat:t e foi approva<Ja a retlacção 
ap,·c~;;;,mt<Hla., polo qne foi o projedo 
nnviado ao Son<ttlo ~ob n. 11 por ol-
lloio n ::;:, do I!l do agosto, a<~Olll]l<t
Jlhtulo dos tloenmcntcm· rcspcdivos. 

No tlh" H tle sctemht•o, foi dovolvi-
do pelo Son:ulo eom cmemlas <[ ue 
foram apresentadas na mesma d:tta 
entrando em clisenssão no din 10, 
quando foram apJn·ovadas. 

Envia!lo o proj e do com as <'mCJHlas 
[\ c·onuni;;são <.lo redac<;ão, osta, tent!o 
obtido urgeneia., o apre;;enton na 
mnsmn. data. eom a. eompetentc red:<-
er;ão Jinal <1nc, em vil'tmle ~!e dispen-
sa <I<~ impressão e interstíciO eonec-
did;l, a. rC![nerimento elo sr. Nnncs 
Pinheiro, nntron immeclintamonte em 
diseussiío e foi approvada. 

Uenwtt.cu•sc á saucção sob n. Hi, 
por ollicio n. n ele 1·~ •lo ;,;ntmnhro, 
o qtw se c·ommnnieon ao Senado em 
oJlieio n. :\'l tlessa clata. 

SanccioiUtotlo 

Lei n. •!,-,:!, ele 1'4 de setembro de Li-lUD 

IR Perdoa ao r(:o Felippt\ Feneira ele Sonsa Dn m1nnníssão tle Justi•::'- civil c 
o resto das penas que lhe foram impos- crimimd. 
tas pelo poder judiciario na c:omarett de 
Salin:t~. A.Jil'cscnlntlo em :n tle jnliLO foi .a 

im]n·imir-~e teiHio titio ~egunda Ie1• 
tura no dia :3i. 

Em lll.'irneil•!t tlis<ms!iiiO n :~l. f5li 
npprcwado e rcmettitlo á commlf'f;aO 
<.!e justiça <tllü o apresentou para ~-;e
gntHla em I . · de agosto. 

Em Sl'~untl:" tliscnssiio em . :1 liÇ 
agosto, foi approva•lo c remettHlo •~ 
mesma commissão <1 no o apresentou 
para terceira no di;t ~,. 

Em tl'l•eei•:to di,.<mssã(l a H foi ap-
provado ~ remettido :i. commissão •lo 
rcdac<'iTo <1ue o apresentou a \1 eom tt 
r~ompc;tente rC!dacção final. 

Ent tliscu,.siio, no dia 10, a rodaeção 
apresentada, foi dia approvada, ;;cn-:, 
do o proj coto cn via do ao Senado, com' 
os respoetivos docnmentos, soh n. 
por oflieio n. :t.J de 10 de agosto. 
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Perdoa ao rüo F131ippe Ferreira de Sousa o Jteutcl tido á sanc1;iill J>~!lo Senatlo solJ 
o resto das penas que lho foram impos- n. l·!x em :!! de a~osto com1J foi cOlú' 
tas pelo poder judiciario na comarca de munkado em otlieio n. :!·i 1lessa 1J<tt;~. Salinas. 

Saneciona·Jo 

Concede licença ao contador, partidor e na commis .. ão de, l'<'Jll'C!!!entl\' 
distrilmidor da comarca do Curvcllo, -;itcls, recfn<'l'inwnl os c. pcti, 
Antonio Alvos de Sousa Netto para tra- c;õcls, 
tar do nogocios particulares. 

AJH'<'NPnlaclo l!!ll "!!I dü jnlho, foi ;t 
imprimir-SI) tend11 titio 's,;gnnda lei, 
tur<t no dia :li. 

Em I•rirneil'a diNtllls.s;'lo em ·> 1k 
agosto, foi approva1lo I) rcmcttitio j, 
llH;sma conunissão qne o <IJ>rc.~entl>tl 
para sogund:t 1111 di<t :l. 

Em :oõC'!Jllllda clistmN ... ão 1\ :í <lo 
ago~to, J'?i 1\JlJH'ovaclo I) novame!lto 
CllVI<tdO 1\ lliiJSilli\ CO!lllllis"i\0 IJUC O 
apresi)Jltou para ten:eira no dia 111. 

Eut let'('()ii•a clio.;eussi'ío 1\ U illi 
approvado e remnt.tido it eommi~c.:flo 
d<) redaec;ão <pw o apresen ton no ditt 
17 com n eompetl)ll(IJ . redae<;~o Jinal. 

Em cliNc·n~';lào n IR, a redae<;ão apre, 
sen~ada, 101 ella approY.tcla K<)!HIO o 
proJ o e to romottHio ao S'mado, eom os 
recpectivos docnnwH(<Js, soh 11. 1~, 
por oflieio n. :lo dcss:t dnta. 

Dc,•ol\'ltlo pelo Sena<lo em :í <lo ~;ü~ 
temhro, com <lnas emondas ror:tm 
estas apres1Jniadas á Camat·n 'no dia 
li, in<ln a imprimir-SI) n de n. 1 e scn· 
do a de. n. :!, que refqre-so a licen','a 
no pa_rt1~or da ~~apitai, nnvi11tla {1, 
comm1ssao de re<tnerimentos para o 
fim de .~<W diJstac;tda na mrmn d:t 
rcsoln<;ãn n. \1 o eonstituir projccto 
em separado. 

No 11ia x t'oi essa nltimn emendn ~;on~ 
suhstatwiada J><!h 1\0mmissão 11<1 pro~ 
j<Jcto n. ::1;, o 110 cliu !I fi•i a}•pl'o~ 
Yl~cl•.•.n de.1~. I, •tun .• com o pro,iecto 
Jll'llliltiV<J, io1 remettlllo ú eonuni;;sâo 
de !'IJdae•;ilo. 

Aprc•Nent1ula por e~sa 1;ommissão no 
di;\ 11 n t·od<t<;I;;To tina!, nntron esta 
em dis"ussf(o I) t'oi approvada imnJ<J-
dütt;un<;nt<) na liinna re•tueritla pelo 

18~1~) lD 
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Conecdc lice111;a ao eontador, partidor e 
distrilluitlor <hl comarc:t do Curvello, 
"\ntonio Alves de Sousa Netto pam tra-
tar t!c ncgoeios partieulares. 

J\Ianda donominar-s'3 « l\Ionte Carmello 
a citlatlo do Carmo da Bagagem. 

Andamento e ollscrvaç<ies 

;,r. Nnnes Pinheiro; pelo 1p1e foi o 
projce1o envi:\llo á saneção snh n. 10 
por ollieio n. /'li de 1:2 de NeüHnllro. 

N<JSSI) sentido ollieion-sc ao Sen:vlo na 
mesma data. 

Sont·clonado 

Lei n. :2/'\1, de 1-i de sotomllro do 18\.IU, 

Ha commissão de comtnet•ciu e 
('Niatist,i ta~. 

A.Jlrc~sent:ulo em i." <le agosto, foi <t 
imprimir-se tendo tido segunda lei-
tura no di:t :!. 

1~111 lll iittt~iJ•a. clis(~u.ssii.o a .1., foi 
«J>tn·ov:vio o romcttitlo ft mesma com-
missi\o que o apresentou para se-
gunda no dia !l. 

Em ~ .... g'IIJHI:~ uiscu.-si'ío a ~2, foi 
ella encerrada ilcamlo adi:\lla a vo-
tação por f<tlta do numero. 

Suhmetti!lo a voüH:ão no dia :2:1, foi ap-
prov:ulo e remettitlo á mesma eom-
mis.~ão qne o apresentou para tor-
eeira em :!~). 

Em t<•t•celrn. cli,.;cnssão a 28, foi 
apjn·ov<vlo o romettiüo á eommissão 
do rctlacçiio quo o apresentou a 29 
com a competente rodacção 1lnal. 

Dispensa1los o interstício e a imprcs-
silo, em vi rtmle 1le re<Juorimento do 
sr. Joi\o Luiz, entrou immeüiatamen-
te em 1liscnssão e foi approvacla a 
reüac<,~i\o aprcsenütüa, pelo I[UO foi o 
projceto enviatlo ao Sena1ln sob n. :~1, 
cm1t nm documento, por oilicio n. 3!! 
dessa data. 

Pende do d•,cisilo do Senado. 

J~staboleco novo JH'O<;I)SSO do concurso para no sr. ,\stolpho nutra c,- outros. 
provimento das eomaroas do l.• entran- ~ t 1 1 

., 1 1
]
1
• J·ullw do 18'l'l · t• t". d'• 08·,-,, ""'Jll'csc·n1u o en ,, .J •• , 

em e con em ou 1-\s 18P · lÇOCf:l, foi a imprimir-se tendo tido dispons<t 
de Kegnntla leitma no 1lia :Z, oonfo~·
mo o I'CIJUorimcnto do s1·. ülympw 
Mourão. 

Em JH'imeil'n tli~('Ussào em :~ d<;_l 
agosto, foi approvndo o romcttido a 
eommissão tle justiçn quo o apresen-
tou p:tra segunda no dia 7. 
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E;;tabc~ccc novo processo de eonet)l"SO pa:a Eu1. HC!fnntln. lliscussito por ~rt )·-
provimento da~ eo!nare!ls. ele 1.· msütncJa tu los, eomo foi re<Jllüri<l;l oe•l c, V. 
e contem outras disposH;"es. João Luiz, nos dias ~~. 111 

1
0' ~ 1 ·,!,; 

agosto, ree<~hen as süguintes einen-
das : m:. l ~t .). dos sr~. João Luiz c 
otlti·os, n~. ·' a x do s1·. Yalcrio de 
Itewnde, ns. ~~ c 111 •lo sr .. Tuvenal 
Penna, n. li do sr. ltiheii'O Junquei-
ra, ns. 1:! n 1:1 do sr. Astolpho Pmto 
n. H do ~::r. Canalho Britto n. J3 
do ~r .. Astolpho Dutra, n. I li tio sr. 
.1r:~se (,on,;ah·es e n.l7 do sr. Astolpllo 

llltO. 

gr~cc~T~d<: a e_liscussüo c J>l'oecelendo-s·~ .L.' ot.t~,·ao, toram apJH'OYado.~ os ca-
rntulos I.", :1.", .) .. " e : .... do prnjccto c 
as emcrH!a~ n~. I a :-~, 1:!, l:i c 1\ 
xendo reJeitados o eapitulo ., .. c .18 
emendas ns. _li, 1 'o, H i <l 1 7 0 ~;.1,tir~~ 
das a rcetueruncnto de seu auct;Jr .18 
de ns. ~~ e 111. ' 

Fizeram dcclaraçues de voüJ _ contra 
a emenda 11 · l:! o a favor da de• n 1:, 
0 sr; .Tuven;\1 Pcnna c sohrc' ;{ d~ 
n. I.J o sr. hodrignes Chave;;. 

,\.pprt~vmlo a~siJ!l o proj•)c(o Yolton 
clle .t <~OllllTIIS!:>ao de justiça 11110 0 
aprcsent'm para terceira llll dh I'' lc agosto. ( ... t 

Pende dn dceisiio do Senado 

l\fanda t!cnomilliti'-SC << Chapcn •l'Cvas )) o na ('Ollllllt'~ .. -sl~t() 
I
. · t 1 I' I L' · · · .~ tlc tlOJitmcJ•ct"o c e Jstric o t c au a una, llllllliClpW de cstntisticn. 

Juiz de F6ra. 
,\.prc~m~tndo e~m :! de agosto, foi a 

llllfH'Illlll'-se, tl)ndo tido ~::n"lllllh ld-
inra 110 dia :l. b ' • 

o ;:: 
;:: 
~ 

-
lk')ll 

18\J'J 

o 
"" C) 

8 
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t.Ianda denominar-se « Chapco d'Uvas , o Em twimcirn tl~,.cnssàt> a '•·, foi r~
districto tle Paula Lima, mnnieipio <lc tirado a re<1ueruncnto do sr. Lm;~ 
Jui;~ de Fóra. Ca~sia11o. 

Institue o imposto territorial. 

Archivou-sc 

Da commissão ele orçtun.cnto e 
conllui. 

Apresenhulo em :, de agosto, foi .a 
imprimir-se, tendo tido segunda lei-
tura no dia 7. 

Em Jn•iluch·IL tliscnssào no dia \l, 
foi approvaüo em votação nominal 
re<!ucrilla pelo sr. Julio Tavares, vol-
tando á counnissão de orçamento. 

Fez declaração de voto no dia ll o sr. 
Vasco Azevedo. 

Aprescntu<lo J>UJ.'lL segnutlu clis-
cnssiio no dia 1:!, foi a clla suh-
mcttido no dia H, recebendo as se-
guintes emendas : n. l da conmlis-
são, ns. 2 e :\ do sr. Juvenal Pcnna, 
ns. 4 e rí da eommissão, n. <i do sr. 
lU beiro Junqnoira, ns. 7 c H do sr. 
Cttrvalho Britto, ns. U e 10 do sr. Ju-
vcnal l'cnna, n. ti da commb;são, n. 
I~ do sr. ltibciro Junqueira, n. J:\ da 
conunissão, n. U do sr. Juvenal Pon-
na, n. l:í da counnissão, n. W do sr. 
Juvenal l'enna, ns. 17 e 18 da com-
missão, n. 1\J do sr. Juvenal l'cnna, 
n. ~n da commis!lão c n. ~t do sr. 
ltiheiro Junqueira. 

Encerrada a discussão, c, procedendo-
se <"t vota~.ão, foram approvados os 
arts. I.·, !c., :í· ., li·., 7· ., 8· ., 10, 1:2, 1!!, 
H, 1\ lG, 17, 18, 1\l, :20 o as emendas 
ns. 1, ~. ií, 11, 1:1, F,, 17,18 c 20, sen~o 
rejeitados c prejudicados os demais 
artigos c emoiHlas apresentadas. 

Fizeram declarações do voto : sobre a 
emenda n. rí os sr~. Itodrignes Cha-
ves, Ignacio Murta c Franklin Dot_9-
Iho, sobre as de ns. 7 c H o sr. Joao 
Pio, sobre a do u. 1:! o sr. F. Peixo-
to c ~::obre a de n. :21 o sr. Astolpho 
Pinto. 

A.J>Jll"OVIJ.IIo assim o projccto, voltou 
elle novamente á eommissão de or-
çamento. 

No dia !li os srs. Manoel da Silva e 
.João Vclloso fizeram tloclarac;ão do 
voto sobre o projecto. 



Transumpto 

1fl!J!) In~titwJ o imposto territorial. 

Andamento c ohscrvac;ões 

AJll.'miCilt:ulo para ÜH't'<Jira no dia Jli1 entrou em discussão a I"· rccebcndü 
mais as seguintes emenda~ : n, I Ja 
commis.~ão, !L :! do si\ Cnrvalho Brí~ 
to. 

Submettidos :t vot:tção, foram approv:J.· 
dos o projccto n a cnten<.ht n. 1, sen~ 
do rejcitad:t a do n. 1:2 ; pelo rJnC foi 
o prqjecto remetticll) com as crwm~ 
das á commis.<ío de re•lacçào qno, 
tendo obtido urgtJncia, o aprcscntoti 
na IIWSm:t d:tta com n compettHit~ 
redacç:lo li nal. 

Dispens:tdos, n re'J1Wrimento do sr. Car~ 
!leiro .d~J ltezen(le, a itnprcssào e o 
Inter;;tli:IO entrou em disonssào im~ 
mediata e foi appl'Ovadn a rcdaeção 
apreser~ta•la, licndo o projr:cto envia.~ 
tio ao ~enado soh n. [.; por ollicio 
n. :::! de I.! de agosto. 

Fizeram deel:trar:ào rle voto -- eontra o 
projeeto o sr. Ferreir:t e :IIello, no 
dia :!.1, o :t i~tVoi' o .~r. Carlos TolellO 
no (lia :!:2. 

I~n• !!H ele 1'-!IONto i(>i devolvido pelo 
Senado eom Ü't)s emendas, sendo e~~ 
tas apreBcntadas na. C;unara. (tt :~~.). 

E111 discnNsiio, a., :~n, :tB ctnnn<la:-:> 
apresentadas, foram estas approva~ 
da.<;, ~;erHio o pmjeeto enviado a com-
missão do redae~:ito (rue, no dia :a. o 
apresentou com a eompctl)nto roda~ 
cção final. 

Dispensados a requerimento do sr. Julio 
Tavares, a imprc.~são e o intm·sticio, 
entrou em diseussão immediata e foi 
approvad:t .a redaeçào apresentada_; 
pelo qnt: foi o prqJncto enviado ;L 
~-;aneç:lo liob n. 1:1, por ollido n. 1;,; 
dessa mesma data. 

Fizeram dedarações dn voto os srs. 
Ferreira IJ l\Iollo, .João Luiz, Joào Pio, 
Itaposo de Almeida, Ast.olp!to Dutra, 
.Juvenal Pena, ltiheiro .Junqucira Ta~ 
vare.<; de :lfello, Silva Fort,Js e 'r.eo~ 
poldo Corrêa. 

Sa ncclontulo 

Lei n. 2i I. de 1.." de Setembro de 18~Y.l. 

-~, 
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Crêa o imposto de matricula e tranilmissão llo s1•. Astoltl1to PitJ.to. 
de propriedade do gado eavallar e muar, , . 

Reorganiza a instrucção 
tado. 

publica do 

"\.preSI'Jtt:ulo em :; do agos!.o, 101 a 
il;lpljmir-sc, tendo tido :!. • lertum no 
dm '· 

Ent Jlrimcirlt discu8!ião a 1\l, foi 
ella cneerrada, sendo :ldiada a votação 
por falta do numero. 

Suhuu·ttido á votação no dia 21, 
foi approvallo e rcmettido á eommíssão 
de rm;anwnto. 

Pende do parecer para segunda llis~ 
1:nssão 

Fs~ Dn, contmlssão de inslrucção pu~ 
'' bJiCI~ 

AJll.'escntlulo em 7 de agosto, foi a 
imprimir-se tendo tido segunda lei~ 
tura no dia !l. 

Etn llJ.•imch•IJt discussão a 11, foi 
approvado e remettido á eommissão de 
instrucção pnhliea que o apresentoq 
para segunda discussão no dia 12. 

Em sequmla. diseu.ssào, em globo, 
nos dias !G, 17 e 21J na forma do r~~ 
qucrimedto do sr. HaJ>OSo de Almer~ 
da recebeu as sogumtos emendas : 
ns: 1 a ·1 do ~;r. Olympio Mourão, ns. 
!i a 1:\ do sr. l\odrigues Chaves, ns. 1G 
a 18 do sr. Astolpho Pinto, ns. L\l a 23 
do sr. Luiz Cassiano, ns. 2{ a 27 do sr, 
lgnacio l\Iurta,n. 28 do sr. Arthur Pi~ 
menta e outros, ns, 2\l e :lO do sr. Fer~ 
reir<t de Mello c ns.:ll a -'t:l tht com~ 
missão. 

Sulmtcttido a votação no dia 21, foi 
approvado com as emendas ns. ~l, 1\1, 
:w, :!2 na segunda parte, :!:1, :n, a i'l, 
sendo re<>eitada~ as domais emendas; 
pelo que "'roi o projecto enviado . de 
novo <t comissão de instrucção puhllca. 

Fizeram declaraçücs de votos contra_ o 
projecto-o sr. João Pio em relaçao 
ao ensino normal, os srs. Juvenal 
Penna, José Gonçalves e Ribeiro 
Junqueira em relação a tod<t a ma~ 
teria. 

AJll.'tlsentado para terceira discussão 
a 2:1, foi a ella submettido no dia 25, 
rceehcndo aind.a, alem do uma cmc.n-
(la do sr. Luiz Ca~~iano, não acce1ta 
pela lllCi;:t, as seguintes : n. 1 do sr. 
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Reorganiza a instrueção pnhlica tlo E~- Rihei1·o .Junqueira, n. 2 do sr. João 
tatlo. Luiz, n :\ do sr. Jnvcnal Penna. n. 

i, tio sr. ,\~tolpho Dutra, n.::; da com; 
mi~sãoJ. 

Em votação foi approvado o projccto 
com as mne]}(las ns. 2 e ~>, sendo re-
jeitadas as demais emendas; pelo ((lW 
foi olle enviado á commissão de r<)· 
dacção, que no dia 2·", o apresentou 
com a competente reda,~ção final. 

Dispensados o interstieio e a impressão, 
na forma do re•tnerimento do sr. Wt· 
poso de Almeida, entrou immcdiat;L 
mente em di~cussão e foi approv;vl:t 
a rcdacção aln'esentad;,; pelo que !oi o 
projecto <mnado ao ~cnado, sob n. 
17, por oflicio n. :n, de :!~l de agosto. 

HeYolvlclo pelo Sc•naclo com ;?>{ 
ememlas em \l dn setembro, foram 
ellas apresentada:-; nessa mesma 
olata, entrando em dis<!ussão e "en<lo 
approvatlas no dia lO. 

i\I•J•rovncln assim o projocto roi cllo 
enviado á commissão (te ltedacção 
([IIC, tendo ohtido urgennia, o aprc-
:-;cntou em set"uida com a competente 
rc•lacção Hna . 

Disp<msados, a requerimento ([o sr. :-;"u 
nes Pinheiro, a irnprc,:;s<to c o intcr-
i·dicio, entrou inuneoliatamcnte em 
discussão e foi approvada a redacção 
apresentada; pelo etU<) foi o projceto 
enviado á sanec,~ão soh 11. 17 por olli-
cio n. 71 de 1:! tlc setembro o qu<J 
:-;n commudieou ao S•mado m'n ollicio 
n. ;'\') desta rlata. 

Lei 11. :!·H do !li de sotembro ele 11'<~:1 

Auctoriza 0 governo a eoncetlcr licer.19a Entana .. J? tia cmencla do Sonado ;i, 
para tratamento de samle ao .tahopwo propoHrçao n. ~~ tla Camara. 
ila comarca de Ja.,uary, Antonw J<.ste-
v~m Gomes Eseol~·w, e a d. 1\Iaria O!ti- i\}H.'I'Ht'Jtlnclo ]»eln. eonnniHHào de 
Jhermina \Voods professora da <!<ttlCJr:t HeJ>rCHr~ntuçtit•H tl recauerhnen-
de instrucção primaria d~ ~la_irro Alto, toH om M ole agosto foi imprimir-se: 
do Itabira do Campo, mumcrrno de) Ouro 
Preto. l~•n J•rhnch•lt cliHI'UHHi'io a 17 foi 

approvado c remctt.ido á mesma eom-
miss~o (llle o apresentou para scgun· 
da no d1a 1~. 

lRHJ 
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Auctoriza o governo a conceder licenc;a Em scguucla tliscussão no dia 21 
para tratamento de saudc ao tableliii.o foi approvado e rcmcttido novamente 
da comarca de Jagnary, Antonio Este- á mesma eommissão <(UO o aprcsen-
vam Gomes Escohar, n á d. Mari;t EN- ton pant terceira em ;2~. 
eobar c a <1. ?II;uia Guilhermin;t \Voods, 
prol'essora da cadeira de instruc<,~i\o pri-
mari;t do B;tirro Alto, de Hahira <.lo Carn-
po, município tlc Ouro Preto 

Em tcr<'l'lrn. clistmssão em 2( foi 
approyado o remettido á sal\l:ção sob 
n. 10, por oJiieio n. fil dessa data, o 
que so communicon ao Senatlo em 
oflieio n, :l~. 

Sn.ncciotutdo 

Lei n. ·21i7 de :2ii tlc agosto de J.'J.)\l 

Anetoriza o govct·no a eonecdcr liccnç:t na comntissào ele Hetn•esenllt-
de um am1o ao professor d;t :~.· cadeira c;õ,•s, lte«IUeJ.•imentos e PeU-
tlc lnstrucção primaria da cidade de •:õcH. 
Arassnah~·. cidaolii.o Haphael de Mattos 
Paixão, para tratamento de saude c de AIII.'Psen tu !lo em 11 de agosto foi 
dois. a~mos. para ty<~tar tl~ n~g?cios, ;w imprimir-se 1endo tirlo segunda lei-
esenvao do :!." olilcw do .JUlhcral c no- tnra no dia. 1:2. 
tas da comarca de Dores do Indayá. 

Ent }H' i rnt·it•a clisl'ussão a 1·1, Co i 
approyaolo c rmnettido á mesma com-
missão I(UC no di<t lH, o apresentou 
para segunda com nma emenda. 

Ent Sl'!lUlldlt discussão nos dias 
:2:? e :2i\. rcechcn umü. suh-emcnda do 
sr. João Luiz, sendo approvado, com 
a emcnd;t e a su hemen•.la,e rcmctütlo tle 
novo á uwsma commissàoque o aprc-
~<en1oupara terceira em 2l. 

Em tet•ceira tliscussi'io :t :?.i foi :tp-
provado c enviado á commi8-
são olc rcdacção rp1e no dia 2' o 
apresentou eom a competente rctli.l.-
cr:ão final. 

Dispnnsaolos, a requerimento do sr .Toi\o 
Luiz, a impressfw c o interstício, cn-
tr<m immcüiatamentc em discussão c 
foi app1·ovada a rcdaeção apre~cnta
da ; pelo <tue foi o projeeto enviado 
ao ~enado, com o,; re~<pedivos docu-
mento~<, sob n. :!0, por oJlicio n. :l:) 
üc :1\l <lo agosto. 

Jtenteltlclo á sanco;ão pelo Senatlo 
;;oh n. t:l~>; em 12 de setembro, como 
foi commtmicado em oJlicio n. :1 ', 
desta dnta. 

Sanccion1ulo 

Lei n. :!KI), rle ll ele ~;ctcmbro de 1:-l:)',l 
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Transnmpto An<lamento e observações 

Autoriza o governo a despender o que for Ho s:t·. \'a!!co Azcv•·clo c ouh•os. 
necessario para concluir a. Jl<!nte so}Jre .. 
o corre"O S .. João no mulllCJPJO de Sete Atlre!'ien hulo em 11 <I c agosto, 101 a 
Lagoas "'e a reconstruir a dos .c~·c~ulos imprimir-~e tendo tido .~egunda lei-
sobre o rio Lambary, no mumclplo de tura no d1a 1~. 
Inh:túma. 

Ent tn•lmeir.• tlistmNsão <t 2:l, foi 
approvado e remctti<lo iL commissão 
de ohras publieas. 

Pende de parecer para segnnda llis-
eussão. 

Autoriza 0 governo a relevar o ex-.colle- Hn t)Oillmlssão clc t•eprclscntn-
etor do Pomba - Miguel Thcoton!O de çõm;, rccJUel'iuto·ntos c pctl-

t I ' (•ões. Araujo Libero - do pag~men o lo que -
intlehitanwnt<) pagou a diVersos fmlC•!JO-
narios puhlicos. ·'"ll:t'~'"cn I n.tlo em I:? tio 

imprimir-se to111io tido 
tura no dia 1 L 

agosto, foi a 
~;egn nlla lei-

Em t•••hnch·a diNellsNilo em IG 101 
approvatlo c rcmcttido á mesma ~.;om
mi~;são, sondo pnhlieados <t re<\ucri-
mento do ~;r .. Juvenal l'ennal. a gun~ 
dos doeum<)Iltos que lhe ser\'lram de 
base. 

AJn·escm t:ulo para segtmda discussão 
no <lia 21, foi a ella snhmcttido no 
dia 2:1, r->cndo-lhe o11'oreeidas pelo sr. 
Astolpho Dutra duas ementlas quo 
foram approvadas corn o pt·ojecto o 
que eom olle foram cnvia<las ~\ mes-
ma eonnnissão. 

Apresentado para tereeira no dia 21·, 
em virtude do ret[ueriHwnto do :-;r. 
F. Peixoto f')Í da<! o para a ordem do 
dia :?li. 

J•]rn tc:t•ct•il•lt diNI'liNNào nessa data 
foi approvatlo e remetti<lo A eonnnis-
são de rtJdaeção quo o apresentou a 
2s eom a com pct<m te rctlacção Jinal. 

Dispensados a impressão o o interstí-
cio, nm virtude de requerimento do 
sr. João Luiz, entrou em discussão e 
foi approvada immediatanwnte a ro-
daeçiio apresentada., scn<lo o projoeto 
cnvwdo ao Senado, eom os rcsl)eeti-
vos documentos, :;oh n. I~~ e por olli-
cio n. :Js de :!~1 de a~osto. 

--
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Autoriza o governo a conceder aos pro- J)n. t~olnntissào de olJ:t'ltS pu bli-
prictarios <l<t fabrica do ferro - J\lonlc- c:ts. 
vad - privilégio por ;,o annos para 
constnw<;ão, nso e goso de uma 1~. F. At•t·est~n t aclo em J't. <I e agosto, foi a 
qne ligue essa f;thrica á K F. Leopol- imprimir-se tendo tido segunda lei-
dina. tura no dia !li. 

.IIm primeir•a discussão em lil, foi 
approvado c remottido á mcHma com-
missão. 

Pende de parecer para scgnll(la dis-
cussão. 

Autoriza o Presillonte do Estado a oonce- n;., nmnnissão 
der privikgios para eonstrucção, uso o eas. 
goso do estradas <lo ferro de percurso 

cle ohl'ns }lUllli-

inferior <t :,u kilometros. AtH'csen tnclo em H de agosto, foi a 
imprimir-se tendo tido S<Jgumla lei-
tura a !li. 

Ent p:t•imc~h·a discussão a 17, foi 
approvado e romotthlo á mesma com· 
mi;.;sao <[UO o apresentou para segun-
da a 18. 

I•:m "''lllllltll" tlisl'nss:i o nos dias 22 
c :!:\, foi <tpp rovado e rcmcttido á 
mesma eommissão que o apresentou 
para terceira em :21. 

Em t.-rcch·'" clisf'ussão a :zG, foi 
approvado e rcmottitlo {t conunissão 
de redacção que o apresentou a 28 
com a competente redacção final. 

Di;;;ponsados, a requerimento do sr. João 
Luiz, a impressão c o interstício, en-
trou immo<liatamente em discussão e 
foi approvatla a red;wção apresenta-
da, pelo rtnc foi o projecto enviado 
ao Senado soh n. Ui, por oilieio n. :17 
de :Z~l de agosto. 

B.emdticlo á sancção pelo Senado sob 
n. 1:1:1 em\) do i;eteml>ro, como foi 
communic<ttlo em ollicio dessa data. 

Lei n. 271i lle 11 llc setembro de 18\l\J. 

]f)\)\) :l·~ Proltiho a vcmltt do vinhos artifloiaos. no SI' • • João Luiz c oult O!l. 

A JH't•s•·nllulo em 1 i lle agosto foi 
imprimir-se tendo tido segunda lei-
tura a !fi. 
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Prohihc a venda d<) vinhos artitlciacs. Ent prilneirn •lisen,.;..;ão a l!l e :Zl 
foi a\•provado .e nmwttido á <'Jmmi~
são c e S:w.de Publiea. 

Em virtude de rn'{uerimento do ~r. 
EpaminoH<las Ottoni nntrou em se-
gurHia discussão, ind<~pendente dt~ pa-
recer, no dia li dn s<;tmnhru, ><•~ndo 
approvado e rcmettido á <;ommissão 
dn Agricultura IJUe, t<~11do obtido ur-
gencia, o apresentou para terceira 
na m<·sma da ta. 

Em terceiru clismt..;são no di;t x 
foi approvado <~ remc;tticlo tL eommis-
;;ão de ltedaeção <JlW, tenclo obtido 
u1·gencia, o apresentou na. llH!:-.:n1a 
data com a competentn rcdal'ção ti-
na!. · 

Dispens~dos o interst i cio n a imrn'<'s><ão 
em virtude de reljuerimcnto do sr. 
Nunes Pinhe~ro, entrou immediata-
meHte c~1 tllseussão e foi approY<I<Ia 
a recl~eç;w apr:esentada, pnlo que foi 
o proJecto <HlVIa<lo ao Senado soh nu-
mero :!1· por ollieio 11. 17 <lc>ssa data. 

Ht•jeitu<lo pnlo S<ma<lo em 1·2 de se-
Üll!Il~ro, <'oino foi eommu11ieado em 
OtllCIO li. 10. 

Archivado 

Pro roga o praso do p!'ivilel?io concedido Hn .. connuissão (.e Comntct•eio c 
pelo Estado para explor<t<:ao, uso e goso hulnstJ.•in 
das agnas mcdicinaes do Lamhary 11 
CamhtHJUira. Apr«·s.t·r~l:ulo em l~i ele agosto foi 

nnpnm1r-se tendo tido liegunda lei-
tura a 17. 

Ent Jlrlnt«lil'n. d isntssão a I:-<, foi 
aJ~pr~vado <; remettido á nwsma eom-
llli~sao que o apr1,sentou para ~C"nn-
da em '21. '"' 

I·:~. SC!Jtlncln, clismrs..;ii.o a :!·2 e :!:l, 
101 appr1~\·ac!o ü rcmc~tti<lo á llll~snHI. 
comn.nssao I[Ue o apresentou para 
tercomt em :21. 

Ent ter·cclirn. clis .. nssão a :~ii, foi 
approvado ü remcttido ;í. commissão 
de rcdacc;ão IJUC em ~K aprc~cnton 
com a competente retlaeç;to Jlnal. 

IHspe.u~aclos ~~ ilnl~J.·«~ssiío e o in-
terstlein, _em \'~rtudo de r<)IJuerimento 
elo sr .. Jouo Llllz, cmtrou imme<liata-

.__, - ----
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Proroga o praso do privilegio l'mwetlido 

pelo Estado para cxplora~'ão, uso c goso 
das ap;nas mcdieinaes de Lamlnu·y e Cam· 
buqmra. 

Andamento c ohservaçiJcs 

ment<e em discussão e foi approvatla 
a rcdacção apresentada; pelo que foi 
o projecto enviado ao Senado com os 
respectivos documentos, por oJiicio 
n. :li) de 2\1 de agosto. 

H.entet ti elo á s;t.nc~ào pelo Senado 
sob n. 1:11 em O do setembro, como 
foi comm mlicado em oJiicio dessa 
data. 

8" n C<l i oundo 

Lei n. ;377 de H de setembro de IX~l'.l 

Do Sl' .. Julio 'l'n:nn•cs. 
C1·êa o Jogar de :vhnini~ti·ador da <,;vicia 
·da Capital. A!>rest>nllulo em !K de agosto de lf-;:JD 

foi imprimir-se tendo tido segunda 
leitura no dia 1\l. 

I~nt prinu•h'IL clisenssiío a 2~ foi 
approva<lo c remetttdo á commissão 
do Legislação <tue o apresentou para 
segunda em :~G. 

Ent SC!JU.Ilda cliscussão em 2!1 e :1o 
foi approvado c remottido á mesma 
eommissão <[ue o apresentou para 
terceira om t.· de setembro. 

Ent tcl'eeh•a discnssiío no <lia 4 
foi approvado c remettido á commis-
são de Itedacção que, tendo obtido 
nrgcncia, o apresentou na mesma 
<lata com a competente redaeção fi-
nal. 

J)isJH'llSILclt1 s, a requerimento do sr. 
Julio Tavares, a impressão e o in-
terstício, entrou immediatamonte em 
lliscussão c foi approvada a redacção 
apresentada ; pelo que foi o projecto 
envin.do ao Sena<lo sob n. 22 por oJii-
eio n. l:'i de ;> de setembro. 

Pendo do decisão do Senado 

:~) Crêa o oJlicio <In escrivão privativo do~ no sr. ,João J,uiz. 
processo,; o oxocn<;iJos eriminao:; da Ca-
pital. .;\(~J.·esentaclo em 2G de agosto. foi a 

imprimir-se, tendo tido segunda lei· 
tura no l!ia ;2.~. 

I~m }H'hnéit•;t. cli"tlussiío a :lO, foi 
approvado e rcmetti<lo á cou1missão 
de justiça que o apresentou para se-
gunda em I de setembro. 
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c ·, ti' cio de escriYão priyativo elos Em HI'!JIIllcln. d i>~el~s .. ão no,:; dia~ :? c 
rut (~ ~ ~ 0 cxccudíes eriminacs da Ca- .;,, rec.•hcn as ~<e:.;lllnt,)s emendas : n, 
p;oceesos · • 1 do sr. Astolpho Dutra, n. :? do sr. 
l>ltal. ülympio :IIouráo, n. :: 1lo sr. Carlo~ 

Teiledo, n. I· do sr·. Brandi\o Filho, 
n. ~. do sr. Julio T;wat·es e outro.~, c 
n. ti elo sr. Astolphn llntra. 

concede licença ao cidadão .Edl!lU~do 
ves Horta, partidor c ellstrthmdor 
comarca da Capital, 

~UfliiiCtti ,f os (~ \'Otae;ão O ]'l'OjectO <l 
as emetHlas, foram estas rojeitada~, 
:-;cndo aqnelle approvado e remettid<) 
ele novo iÍ. e;ommtss;1o dn j nstic;a q ll<l 
o apresentou para tereeira a ,-,, 

Ent. lt•t.•eelra cli>~ens>~ão no elia 1\, 
foi approvado e remetti<lo á commis-
são de rc<laeçào que, tendo obtido 
ur:.;encia, o apresentem na mesma da-
ta com a eompctcnte redaeÇ"ào ti-
nal. 

HisJlt'llHiulos o interstieio e a illl• 
pressão em virtwle cln re<pteritncntQ 
do sr. Deltim Moreira, ent.ron imme-
diatamente em disc,nssào e foi appro-
vad;t a redaec;;To apresentacla ; pelo 
que foi o projedo enviado ao Sena-
do soh n. :?:: por oJlieio n .. \1\ de x d0 
~-;etemhro. 

Pen1l0 de (]ceisão do Scm;Hlo 

AI- Emana<lo de nma emenda •lo ~enado it 
da proposição n. I t ela Camara. 

A Jll'CHcntaclo pela eommissào de rc .. 
~[ncr~me:ntos em H elo ~;ctembro, foi a 
llllJll'lllllr-~;e, 

Ent pt•i meírn. cli!«<m,..são a !l, foi 
approvado e remetti<lo A mesma eom-
missào ([tlü, t•Jndo ohticlo c:rgcmeia, o 
apresentou para segnncla na mesma 
elata. 

Ent He!Jnncla cliscnHsão :t 11, fo} 
approv::t<lo n remcttido ele novo <~ 
mesnt:t eonnniss<"io ([llcJ o apresentou 
para terceim a U. 

Em tet·ccira cliHeUH>~ão a t:l, foi 
approvado e rcmett.ido á sancção ~ob. 
n. :!ll por otlieio n. /!l de t: de se-
tembro ele lH!l!l, o <jllü :<e eommnni-
ao Sonado por otlreio n. ;>] des<l. 
data. 

l'liUHlcionado 

Lei n. :!tH, eleJ ll'l de~ setembro de tH:1l 

PROJECTOS INICIADOS 
NA 

CAMARA DOS DEPUTADOS 
Ent 1HHH 

Que tiveram anaamento em 1899 
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Projectos iniciados na Camara dos deputados em 1898, 
que tiveram andamento em 1899 

[>,~)fl 

Transmnpto ,\wlamcnto e observaç<.cs 

Auctorizn. o Presidente tio Estauo a uoncc- O sr. Ucrnttrtlcs de Fnritt e ou-
dr)r nm auxilio n.nnnal de :,:OOilil;j:iliJO ao tro,..· 
Externn.to Formiguense. 

. 

Em J•t•imcit•tt dismtssão em :ll de 
junho do 1800, :;nbmeWllo a vota-
r;ão foi rejeitado. 

Arehivou-se 

:l bí Fixa os emolumentos <[1Hl r levem pereehcr O st•, Ue1•nn.rtles de l'n.l.·ia. 
os escrivães lle _paz pelo rcgislt·o de 
nasr:imentos e olnto;.;. Itemettitlo á sancção pelo Senado 

Noh n. 21, em 27 dcjnnho do 18!Jll. 

Sunccioun.tlo 

Lei n. :H!J, de 28 do j nlllo de 1800 

:llll Auotoriza o ~r~lsitlento üo Esta<lo a concc· no st•. Jose (;onçnlvcs c ouh•os. 
der mn anxilw annual de ií:OOO:j; ao Ex-
tornn.to l\Innieipal do Pará. AJll'llsentatlo l•ara, segunda <liscnssão 

em 211 d<Jjulho llo 18~lD, foi a impl"i-
mir-se. 

l:<:m se~nnda discu!'isão no dia 22, 
snhmetti<lo a votação foi rejeitado. 

Arehiyou-se 

Deelara extensiva ao~ lliredoros, lnntos o no sr Candiclo Eloy e ouh•os. 
professores da;; Eseolai': ?\ormaos, Gy- • • 
mnasio. o E~o~la tio P_harmacia <lo Est~- ,\tn•e,..enlttclo para ~cgm11la llisells-
do a <iisposH;<w <la lc1 n. :!:~1. de 1 l de siin em !."de julho llü JRU!l, foi a im-
!'ietomhro tle Jx\l7. primil"-se. 

Em se~uncla tlhwossi"ío no di:t 3, 
snlnnottirlo a vo!:tc;ão foi rejeitado. 

Archivou-so 

Aueíoriz:t o govemo a g<tl':tntir o ompres- no SI', ,J«;~st": (~onçulves. 
timo <[llü eontmhir o mnnieipio de Do-
r<~;; <lo IndayA, para o a hasteei mento ,\presmlttttlo para segunda ,u~en~sã.o 
<l'gua poüwd. um :!1 <le ago;;;to <lo lHU\ foi a impl"i-

mir-se. · 

Ent Sl'~tntdn, •liscussão no tlia 2'.-, 
foi rPjeitatlo, tendo feito deelaraçào 
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Transumpto 

Anctoriza o governo a garaJ!t\r ,o crnpres-
timo <[ue contrahir o mumctpiO ele Do-
res do Indayá, para abastecimento d'a-
gua potavei. 

Andamento e observar;iJe.~ 

<I<) votn, o.~ iil's. It'<~IT<)ira I) Mello, .Jos6 
Gonr:alvcs, X:wi<)l' ltolim, Can·alho 
Brittn <) ülylllpio Borges. 

,\rchivou-s<) 

I•'ixa os emolumentos qu~ tleverr~ p~n·cr;- no sr. Cumillo f>t•ates. 
l r s avaliatlorc~> nos mventarws JU<.h-
J.~' ?· i\prc~,..enln.tn .. as em<Jndas r.lo S'J!Htdo 

CJ, os. em l~l de junho tk 18'J\l foram <l im-
primir-se. 

Ent tll•eu,..,.sãn no clia 2·2, foram ap-
Jtl'OYada~ as ~In. n~. 1, '2, :l, :;, G, 7, 8 
e ~l, s<mdo reJ e1 tada.~ aii de ns ·l, 10, 
11 o 12, pelo I[Uo voltaram estas com 
o proj edo ao S•matlo, em ollj.cio n. 
ü do dia ~:3. 

Fizeram cl<,cdant<;iío d<J voto o.~ sr.~ Fer-
ra o niollo o Joi\o Luiz. 

Hevolvido" J><Jlo ,S<mado e1n 27 tle ju-
nhn lHJI' icJI'r:m .~ulo <tt']>rovarlas alli 
toda~ as emrmrlas rejeitadas p<Jlitl:am:t· 
ra, !oram ellas apresentadas no di<J. 
:l'l e, em <liseussiío no <lia 1." rle ju-
lho, approvou a camara a.~ ele ns . . ( 
o IL roj1Ji1ando nov;un,mtc as do n.~. 
lO o 1:!, I)Jll vot;v;ão nominal. 

Fizeram ri<Jdar<t~;ào d<J "''to, os srs. João 
l'io, João Luiz e Carlos Tolcdo. 

Envi:ulo o pmjeeto á enmmissào de 
rerlae<;ào, est;t, o apresentou no di<\ 
·1, com o COlll[HJtonto pare<!or d<J re-
riJd<ti.JI,'<to final· 

Ern tli!l«~u!l";i.o,. no dia ;;, a redacc;ão 
aprcsenta~la, lo1 ella appi·ov:t<l;t, ~en
do o prOJccto rem<Jttido ;, s:me<'i\O 
;;oh. n. I por otlieio n .. J~ do 7 'do 
julho, o 'I li') ;;e 1:ommtmi~:'m ao Sena-
do em ollkio n. !'! tlo.~.~a data. · 

!oinn«•eionlldo 

Lei n, 2:,1 de 10 de julho <le 189~l 

Aucioriza o rroverno do Estado a con,!cdqr ))o SI', ,Juscdlno U;u·Ju,Nn. 
rrratuitamO~ltC, a todo O Cidadão JH:asi~ 
feiro quo o rorgwror, um lote de vtntc, 
trinta ou eincoonta hoctareH do terras 
do Estado. 

Bevolvldo pelo ~enado, no dia :!L <lo 
ag·osto d1J ls~l~l, ~:om duas emenrbs, 
f'JI:am c;st;_ts apre.~<mtadas em :!:3, inrlo 
a tmpnmir-s·~. 

-
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Tram:umpto Andamento e ohserv;v;iíe.~ 

Auetoriza o governo do Estado a eonce- Em diseu .. são, no c.lia :!-1, as cmcn-
<lor, gratuitamente. tl todo o oiilarl;lo das ttprc~r;ntac.las, foram ellas appro-
brasiloiro que o rüqutlrr,r, um lote 1lo varias, sondo enviaü;is eom o projceto 
:21!, :311 ou ~,o hodarcs c.le terra>: do I<;::;t:t- ;, c.:ommissi\o tle retlao1;ilo que no dia 
do. ~;; apresentou a eompc;tento ror.lacçào 

final. 

En1 tliscussão, a 21i, essct redaeção 
foi ella approvarla smulo o projocto 
enviado A :-;anr:~·i\o sol> n. 11 por otli-
r!io n. (jli dessct data o <jue no mesmo 
c.liasc eommunieou ao Senado um o1li-
eio n. :Jii. 

S:"ncdonH elo 

Ld n. :!G~l, <le :27 c.le agosto de lk\lD. 

Anetorizct o Pre:-;ic.lcnto do E;.;tarlo a eonee- Ho "~'· ~unes J»inhciro. 
c.Ier o auxilio annual de :liJ:OIJilS ao Gy-
mnasio do Turvo. .\_prosenh"do para segunda rliseussão 

em 20 tle j ullto, foi a imprimir-se. 

Em I!W!juJuln. tliscnssão no dia 22 
foi rejeitado. 

Archivou-se. 

Anr,tnriztt o gnverno il. suhvoneionar com no !11'. Sevt>t•inno ele Itezencle e 
a quanti;l d1; 5 eon1os annuaes ao' eol- outro. 
legio Mineiro d1; Ouro l'reto. ' 

Em JH:inu·ira tliscnssão em :lO de 
junho c.le J~\l~l foi rejeitado. 

Declara IJliC não são extensivas aos lentos no sr. H:"ul l'cniclo o outros. 
o proJos:-:oros dos estahclceimcntos do 
ensino. SUJwrior, as incompatihilidados Jhwoll'itlo pela eommiss[(o do jnsti~n. 
estatullla~ nos arts. IDx, da lei n. ::o, c em :ti de junho de IS~l\l, em virtmlo 
5;, >i :!:• elo <loe. n. 5%, de :ll do outubro do requerimento 1lo sr .. Joi\o Lni~, foi 
<le ls\1:2. enviado á de eonstitui\ãO e legisla-

ção. 

Pendo rle parecer pn.ra segunda dis-
cussão. 

J»cniclo c outros. Aucioriz;t o govemo a conec<ler mn auxilio no s1•. Unnl 
de (i:l eonto;;: do r<lis, para eonelusào das 
ohras do ahastc)cimonto do agna potavol lt••!t•it;ulo pelo Senarlo em Hl <lo ju-
no ,_jj;.;tricto de Fari;t Lemos. lho do IN~l\1, seguwlo a eommunica-

ç:lo feita em ollicio n. l:l do,;sa data. 

Archivou-sc. 
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'l'ransurnpto 
Andamento c observações 

------ ------·--------------------------------1------------------------------------
:Jx; 

:)~)1) 

:ll.) 

Ct{~~li~l~~l. corpo de cavallaria na Ilri>iada no sr. IJcsi tlcrio de .!Ucllo. 

I·:nt Jll·imc•irn. discn .. s:io em 1\ tio 
julho de 1:-<~1~1 roi rejeita<lo. 

,\ r•· h i v•m-se. 

Ali.cJ.·a o. 1n·ocesso •I•J J. ul:::!am 1~ 1•1 t 1> ,la~ :-~as atl~ctas ao!'l 1rihun'-'ac .. · · '- ·l eau- l)o Nr. CHl•nci 1·o ele Jt.czcndt~ c 
0 co 11 - ,, ''orrcccionacs out, o. 1 Clll OUÜ'M InrJditlas. 

Dc\'oh·iclo polo Sena•lo em :: tle ::gos-
to de ""~~~) ema :-;eis cnwntlas, Ln:am 
es~as. apresentadas cru 1·, inti<J a nn-
l•nnnr-se. 

Em tlisen:-;siio, 110 dia tx, as emcntla,; 
apn~sentada:-;, foram todas ell~ls ~p
prova.da~-; com <!Xt.!<.~pçào ~la P~'l!HCira 
parte da de 11 . li 'IIW fm n~.J<JJtada, 
raz;~o pnrrpw vnlt;u·alll 'Jan Senado n 
l•l'n.Jeetn c as l'l!.~pcdiYas cmen.las 
I!Oill n otlkio n. ::t de l~l. 

.\pprovada pelo ~cnado a <lelih~~ra•:ã•? 
•!.a Ca~nara, roi 0 proj<'<!tn env1ado a 
:-;,\nc<:an soh n. 1::11 em :?í de agosto, 
eomo !'oi comm<ti\ir·a•lo em n.flieio 
n. ~ .. ~ dcsxa data. -

!'oiltllC(!iOJlllllO 

Lei 11. ~~•~, de :21\ •le agosto <!e 11'-~l~l. 
Anr!u_lla rlisposiçõl)s de IPi ria 

ntcipal de Onro !'reto.' r~am;tra llln- na (!?UUnissiio ele calllarns lllll-
11 ic1 pac-,., 

AltP!"t I'. . -

Ite!cibtclo pcln ~cnado em 1~1 do jn-
nho di! ~~~~~~. r,0 m0 foi connlllllli<"allo 
ein oJiir:io 11. ~. d<Jssa data. 

Arehivado. 

'l'hcoJlhilo JlnrcJnes o on-

Arehivon-se 
I- , • I li;J•O~It;cie;; tio ll''"'itn"Ilt . 
' a Uunara. " - 1> mterno 1 

)o Sl' · Cnm i llo Prn tc~s. 

~~~ll SC~::"UIHllt tli!'õt.'IISSiíO ülll IÜ .Je 
.Jlllho de I N'.l~l, foram ap]li'0\'1\Ilo.~, t'111 
Vntar;iio nominal 0 projecto o a e-
llicnda da etm1mlss;ln : p'do que yol-
trnt ;uptd!t) ;\ r;ommi;;s;'ío tio Policia. 

lHU.S . ).fji) 
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Transnmpto ArHlamcnto e ohson-açiJcs 

Altera 1lisposiçiJos do Regimento 
da Camara. 

interno No dia 2:1 foi apresentaria uma decla-
rat;ão de voto do sr. Carneiro de Rc· 
zendc c outros. 

Apl'cscnt.ado nessa data para terceira 
discussão, foi a imprimir-se. 

Em tet•ceira discu.,sào no dia ~~. 
foi approvado c rcmettido á eomm1s-
~ão de rodacção que a 27 o apr?s~n
tou redigido afinal, indo a imprnmr-
se. 

Ent tli!!!cussào a 2H a redacção apre-
sentada, foi clla approvada, sen~o 
publicad:t sob n. \J eomo resoluçao 
da easa. 

Resolução n. \l de 2.~ de J ullto de 1:>3) 

Auctoriza o l'rosillentc tio Estado a concc- nu conunissiio (ltl l'eln'cscnt~· 
dor ar> seguintes lieença:-; para tratamento ções, l't't}uerintcntos e llCh• 
de ~-:ande: do :1 annos,a contar <lc ll'l\JD, ao çõcs. 
primeiro tahellião tia comarca do Uhe-
raha, Joaquim .Jose de Oliveira l'cnna; AJlJlrovu(lo sem altora<)ãO no Senado 
1lo 2 annos, ao escrivão do jtHlicial e no- foi rernettido á sancr:ao por essa Ca-
tas de Santo Antonio do ?llaehado, .Jose m:tra Hoh n. 1:~:2 em t.· de julho de 
.Joaquim tios Santos Silv;t ; de l armo, ~~~~~~. 
som vencimentos, á professora publica 
do Santa Anna, mnnicipio •lo Ouro Pro- Sttncciouaclo 
to, ri. l<'raneisea da Coneoiçi\o Ferreira, 
e {\ da cidade <lo 'l'rcs Corar•ões do Rio 
Verde, rl. i\Iaria Blanrlina' tias Dores Lei n. 2:10 do :l de julho do Hn:1 
Rei!>. 

Concede aos advoga•los provisionados pelo Do st·. Jtoch·i!lllcs Clutves . 
presidente tio Tribunal da Itel:lção, per- . 
missão para cxorect·om a advoeaei:t em ncvolviclo pelo Senado em :? I de JU-
qualqncr comarca do Estado. lho do 18\J\1, com 7 emendas, .ont:>n:_-

ram estas em tliscussão no d1a ~·,, 
sendo approvadas as do ns. :2 ~ :1 o <t 
primeira parto das de ns .. J, e a o re-
jeitadas a de n. (I e a scgnndtt parte 
das de ns. 1 c ;) ; pelo que ':o~tou o 
projccto ao ~enatlo com o oJiww n. 
22 de ~8 de julho. 

'l'c•ntlo siclo confirmada a decisão da 
Camara em relação ás emendas ns · 
lt c ri c novamente approvada yolo 
Senado a do n. G, voltou o pro.) ecto 
;,, Camara em :n de julho. 

Ent cliscus,.ão em :1 de agosto, a 
emenda n. (), foi ella approvitda in~o 
o projocto á commissão do redact;ao 
que 110 dia 7 o apresentou emn a com-
petente rcdaeção Jlnal. 
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'l'r:tnsmnpto 
,\n<lamcnto c observações 

Sunceionadn. 

Lr)i n. :.'~•i' de lil do ;tgosto de li'l~)~l 

'

!ara })o Nl', }"into do )[onl'a. AIC-
Apt'e!!!t.•ntaclo pa1·a tcrceir.a. c:lis?us.s~o 

en.t :!-.: de junho de IX~l~l, 101 a unp 1'1-
llttr-se. 

Em tet'CPirn. clisf'll""""" em 1.· d(! 
.iulho, ~;nhmettido a votaçilo, foi :r·e-
.Í<!itado. 

Auctoriza 0 "<Jvh. . t 1 " d no a r•onstrutr (' · 
a prc<lios em que f~IH:<'ionem Jl;t "api- no !il',f Fl•an('iseo Ul'CNSl\JIC. cseolares eonstitni<l!J. '1· . grupos · 

·11111 . · 8 
' e mcntnoQ 1 ' 1• • • - 1 · 1 ' lO.~ OS SCXOi;, '' 1 C •t.•~t·ltado lH)!O Senado Clll ·' 1 o. 1\l l1o 

'!e. lM~t:l, eonformr) a eotnmnnJcaç-~0 letta eu1 oJiicio n. fi) dessa data. 

Crôa. uma cadeira no t . . 
prnnaria na Pass~ ~I na de lllStruc<;ão no Nl', .Joiio l"io. ;)farianna. · · ;,em, município de 

E~u seguucta discuHsão em 1; <..1~ 
J.n.lho .de 1:-l!l!l, 1mbmeUido a vota.ç-.:.._

0 lot r<~Jeitado. 

,\rehivon-se 
Auctoriza 0 governo a 

scntação do Estado r&romover. a. reprc- no Sl' 
versal de Pari~ em l'J<J(Jcxpostção uni- tros. 
café. · , por meio <lo · • 

A Uctoriza. 0 ,,0 um prcdio '"üuie;no a mandar 
Normal llc J ·. lU1e f~nccione 

• l!Iz (c Pora. 

~~~~~~fcl'!'t>h•n. diHCIINHi'i;O elll :!Z (}o_~ 
.J.Il!llto_ (~e '"''~1, snhmottHIO a vota.\:'ft.o 
lot l'~J ct lado, tonrlo J'eit; o !leelaraç:o ft.o 
do voto os ~>rs .. Jayme Uomcs c ...:\..l-
vos d<! Lemos. 

Areltivon-se 

construir no Hr .Joiio I"•'•• () t>lltro!l. a, Escola · 
.\t••·e ... ,m tncla pam segun<la, dis~1l) ::;;;_ 

~~llksào e1n :!0 de .i ulho de lll.l:l, to t ~ lmprirnir-sr), 

dia 

Archivou-sc 

l1l o .... 

J_ 

--
18ü8 

1Sü8 427 

181l8 433 
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Transumpto Andamento e observações 

Auctoriza o governo a dividir o Estado Do Sl'. Camillo Prates. 
em tantos uistrictos de torras e coloni-
zação quantos forem necessarios ao Devolvido pelo Senado com duas emen• 
serviço publico, das em 5 de agosto de lb'9ü, foi apre• 

sentado no dia 7. 

Em diseusl'iio a 12 as emendas apre• 
sentadas, foram ellas approvadas, 
sendo o proj ecto remettido á com• 
missão de redacçiío que o apresen• 
tou a 17 com a competente redacçãQ 
final quo foi a imprimir-se, 

Em tlis('n~são a 18 a redacção final 
offerecida, foi ella aJ?provp,da, se~· 
do o proj ecto remettldo a sancçao 
sob n. 8 por oilicio n. IH dessa data • 

Sanccionaclo 

Lei n. 2G3 do 22 de agosto de 189() 

Augmenta os vencimentos dos professora,~ Do sr, Pinto de !loura e outros. de instrucção primaria. 
Eut pl'illleira discussão em 20 do 

julho de 189\l, foi approvado e rcmet• 
tido á commissão de instrucção pu• 
blica. 

Pende de parecer para segunda discus• 
são. 

Declara nulla a resolução n. 15, do 10 de Da cotnutissiío ele eautaras mu• 
agosto do 18ü3, da camara municipal de nieit,aes. 
Domflm, sobre divisão districtal, 

A11resentado para segunda discus• 
são em 28 de julho de 18ü~, foi a 
imprimir-se. 

E111 segunda ctiscussão no dia.31,foi 
ella adiada por ,l8 horas em ':lrtude 
de requerimento do sr. João P10. 

Em tlfscussão novamente no ~ia 3 
de a"osto em virtude de requer1men· 
to ct8 sr. 'Raposo do Almeida, foi en• 
viado ás commissõcs reunidas de ca· 
maras municipaes c legislação. 

Pende de parecer para continuar em 
segunda discussão. 
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Transumpto Andamento e observações 

------ --------------------------------- -
Auctoriza o "OVerno do Estado a refor- D1l ~orn~n1BB1~o dle on • - , ' ude pulib:Uca. 

mar disposiÇões do regulamento· n. i-371>, . , 'li) de ·unho d~ 
de 18\)5 contrarias i chtsse pharmaceu- Em ~'l.w~nsl;lu 1> em .. .Jmento d() 
tica. ' UlO~), em Vlr~ude. de requer} oommis-

sr. Nunes l'mhe1ro voltou'~ "' 
são de saude publicct. 

Pende (\e parecer para 
segunda di~;cus3ão. 

continuai' 0 " 1 

180.':! 4t2 Crêa uma cadeira de in:;truc<,~ão primaria Do B:r, .!ono !Plo q' ou1rm:. 
na « Boa Vista >> districto da CO!H!Uista, . m HJ de 
municipio de llomflm. 'l'elliltlo itld1:> segunda lcltnra 0 • rimeira. 

junho de 18\l',l, entrou em P, rcjei-
discussão em 10 de julho sendo 
tado, 

Archivou-sc 

1898 .J.H Converte em uma cadeira para o ~:;ex o l!!>o ur. 'l'nvnll'l'fl ele Dlc:Uo · 
masculino c outra para o sexo feminino cnl 19 
a mixta existente em ll!attosinhos de '!'e:1119 ti(lo segunda leitura rimei-
Congonhail do Campo, municipio de de junho de lSDH, entrou em P sendO> 
Queluz. ra discussão em 10 tlc julho, 

rejeitado. 
Archivou-sc 

1898 'H4 Crêa. as ~eguintes cadeiras de instrucção I>o Br. Dc~Jid~rio ilc m:eno. 
pr1mar1a:-m~a rural do ~exo masc~1l!- . . 

1 
w de 

ll!J na P?Voaçao da Conqmsta, mumc1- Temlo tltlo segunda le~tma cn··mcira.. 
PIO do :sacramento ; '!ma rural do mos- junho de 18!~.1, entrou em pn e· ci-
mo sexo na poyo.açao - Cruzeiro da discussão em 10 de julho,sondo r J l:<'ortaleza-, mumclrno de Patrocinio ; tado· 
uma rural do meflmo sexo no lo<>ar de Archivou-se nominado-:Martins-, dh;tricto dà cida 
de de Oliveira, c uma do sexo feminino 
no distr}cto do Japão, municipio dà mesma c1dade. 

--
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Transumpto Andamento e observações 

Estabelece que de quatro em quatro annos Do sr. Silva Fortt's c outt•os 
se abra nos pontos mais convenientes, 
a juizo do governo, uma exposição do Em 1•rimeira discussão em 10 de 
productos industriaes, agricolas c pas- ,julho de 18D9, submettido á votação 
toris, c contém medidas que auxiliam foi approvado ercmottido á commissão 
essa~ industrias. de agricultura. 

rende de parecer para segunda dis-
CtlSsão. 

273 Crêa no Archivo Publico 1\Iineiro uma Do sr. Juscelino B1u•bosa. 
secção especial de estatistica de popula-
ção do Estado. ,\Jtl't•sentado para segunda discusão 

Cf? 31 de agosto de 18\i\l, foi a impri-
mir-se. 

Ent st>gunda tllseuso;~ão em 5 de se-
tembro foi ella encerrada,sendo adia-
da a votação por falta de nu-
mero. 

Submettido it votoção no dia 6, foi 
rejeitado. 

Archivou-se 

287 Determina que .Pelo modo_ e prazo cons- Do sr . .Juvenal Penna. 
tantes do proJecto poderao ser empresta· 
das a agriCultores as quantias deposita- A t 11 • • 

313 

das nas caixas economicas creadas pela P.!t>sl"n a 0 pata segunda d1scus-
l : n ZlO de 2D ds setembro de 1896 ~ao ~m. 31 de agosto de 1899, foi a OI • ' ' imprimir-Se, 

Em segunda dlscus!ó!ão em 5 de se-
tembro foi ella encerrada sendo adia-
da a votação por falta de numero. 

Suhmetti1Io á votação no dia 6, foi 
rejeitado. 

Archivou-se 

A.uctorlza o governo .a conceder o auxilio Do sr. lgnacio 1\lurta. 
annual de 5:000$000 ao Lyceu Municipal 
de Arassuahy. Em prbneir<t discussão em 30 de 

' junho de 1899, submettido á votação 
foi rejeitado. 

Archi vou-se 
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Transumpto Andamento c observações 

Anctoriza o governo a despender annual- Do ~~r. Uuul I•cni•lo c outros. 
mente, vela verlm- instrucçiio puhiica-
~~ quantia de 7l:OO ~O() l com ~ manuten- Em prh:H~hm !lwcuusiio em 4 
çao tlo .eon~ervatorw de. mmnca de llar- julho :;ulnncttitlo á votação foi 
b!J-ccna, lorr~ que o pcmuttam as condi- )citado 
~~OC!'l financeira~; do Estado. · 

Archivon-sc 

3:?2 Crô.a O logar de ;;ocrotario tlo~l campo:; pra- 'no !H'. Rfibciro tle Oli'\'eira. e oU,. 
ticog, de que tr<J.t<J. a lei n. 14'), de :20 tle tl:."oe. julho tlc Wa:í. 

7 de JU'" Em Bcgunda éfi.h::cur:mào em ãO foi 
lho de 18 !l, :;uhmettitlo á votaç 
rejeitado. 

Archivon-sc 

!l:ll Anf;toriza a <J.cceitação tla doação do pre- nllo ,Jr Pint tl.e ltEourt:. c outrolf• tho en1 f(Ue funeciona a acadm~1in. de · 0 

commercw dc Juiz tle Fora c supprime ~ . · nho dC 
E;;col,a Normal dessa cid~do, crcand~ Apre~cntadan no tiia 21 dn JU idCil'" 
um bxtern(l.to do Gymnasio :-.lineíro. IB\m as razões <lo reto prcs dat:J. 

eial, ofl.ieiou-r;e ao s~mado nc~sa 
0 

di<!. 
c, no t!I<J. 2!, foi convocada pata rato~ 
2:1 uma nc:mão do Congre~;:;o. pa 
mar conhecimento da materta. 

, . . . ~ cci:tl Elc1ta ner.se !lia a eommJsuao cspazõCS 
para emittir parecer sobre as 1 oll:!. 

. da não sancção !lo projccto, a:tllcíS· 
foram apresentados todos o:> P• 

rossãO Em ~ t1c !~etcmhro em no;•a '' arC'" 
do Congresso foi ~.prc~;cntado 0 Pveto, 
cor n. 1 acecit<uHio as r:-.zõe~; do 
indo a imprimir-se es~e parecer. 

pa.· !Etn al!.!Hct~~u:río a G de ~;otcmhrO :,,Jo, 
rceer apreGontat!o foi e !I e appro ' 
sendo achivat!o o 'projocto. 

Communicou-se nesta data ao governo 
por ollicio n. 'i'O, 

Autoriza a cessão á asso .· ,,. 1 , ttofl• 
Isabel do Uncrria .funulaa~·lao <c Santa Il'o !!t'. Ji.lh!!.to t!c li'l:oml.'t:f o otU 
Pret I " , l,' a em Ouro ttl'" o, ! o proprio est<::.cloal , . . .• 

1
ue 

ac~1a aetna!mentc inntallado 0 CJ;.\ fl~10 ~>c 1\n•ll~ovado pelo Sena!lo, f,oi 10ra sob 
lhao da !ln1jada Policial afh· '1• 1 mta.. <lo ~~ ~;ancção por a!1nella C:ws~O. 
nesse O!liflciO ll<1ja e'"trthe!' . 1 ·

1 te filie n. l.ll en1 2 de :;otcmhro de 1 
tl~l oTphão:; ma1{tido ''p~la ~·~~.o. ym asylo 
em~: ao. J <Jrlt a asso- Snncciou.aclo 

L<li n. 213, do G de llotomhro de tso:J. 

PROJECTOS INICIADOS 
NA. 

CAMARA DOS DEI?[JTADOS 
que tiveram aMamento em 1899 
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'l'ransum p to Andamento e observaç0ell 

Eleva a l:í:C( 1:';00::1 a subvenção destinada Do st·. Forreh·~~ Tinoco. 
aos asylos "de Diamantina, Darllaoona, 
Juiz do Fóra, J\Iarianna e S. Francisco, E .n t~rimei••a tliscussão em 30 ue 
em .S. João d'El-Itoy. junlw üe 18!l\l, submettido á votação 

foi rejeitado. 

Aroltivou-so. 

1\l::í Denomina cidade « Martinho Campos » a Do !'1'. Thc<~lll~ilo Uat'ttnes. 
cidade do Pará. 

233 

Eu~ segunda discussão em :ii\ de 
junho do 1o!l!l, o sr. Ferreira e Mello 
apresentou um requerimento adi::mdo 
por t·~ dias essa discussão. 

Não sendo acceito pela mesa sou re. 
querimcnto, apresentou ollo outro 
pedindo que voltasse o proj coto á. 
commiss1io de constituiç1io -o le<>is· laç1io. b 

Approvado esse ultimo requerimento 
foi o projoeto á co~nmi~sKo indicada, 

I'ont\o de parecer para continuar em 
flcgunda discussão. 

Refunde em um só projecto o do n. llG, do Dn. com1uissão 
18\l5, e os de ns. 207, 208, 20D, 21:l c 214 blicu .. 
de_J8:lG_, ~>obre cadeiras de instrueç1io 

ele in!!! t1•ncção llll• 

pnmana. E1n. SC!JUlltlal tlil"cussi'lo em 8 de 
julho de JS.J:J, submottido á votação 
foi roj citado. 

Arcltivou-se. 

Refunde em um só projecto os do ns. 67 e Da. tlolnmissão 
H7 do 18.15 c o de n. 218 do 18!JG, sobre lHtblic~t. 
cadeiras de instruoção primaria. 

tlc inst1•ucção 

'l'ondo sido eonflrmada pelo Senado sua 
decisão favoravol ás emenda.~ ns. 1 
c 2, foram cllas devolvidas do novo á 
Camara om 1\l de julho. 

Em tliscu!ilsão essas emendas em z,t 
<lo julho, foram e !las approvadas; pelo 
que foram enviada~; eom o projecto á. 
eommiss1io de rcducç1io que, no dia 
2ií, a.presentou seu parecer. 

Em cliscu!1são, a 2G, a redaeção upre-
~>entada, suhmettida á votação, foi 

s. c.- 1! 
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1886 

1800 25() 

clla ?-JlJlrovada scntlo o projceto .rf~ 11lO!h< o á sancc;ão sob n. G por olhe._ 
n. <>2 dessa data, o quo ~e t•ommnn:~ 
con ao Senado por ollieio n ZO. 

Dcvolvitlo pelo dr. Pre.~idontc do gJ~ 
tado na fórma da segunda parte • 
art. 43 da Constituic;ão toi promulgao 
d? pelo presidente do' Congresso n 
<lia 10 de agosto. 

Lei n. 250, de 10 de agosto de lSY.l. 
Au?toriza o Presidente do Estado a . 

ClOnar com dois contos d~ r \i ' Fmbvon- no s~·. Sonz11 !Io~·eh•a c ontl'OI!I• 
~ela ver))a · · e s annuaes · · 
, . -. ~nstrucção lluhlica _ ' . "o 
xtcrnato l\Iumc1pal do Par-f 0 Ap~sentaclo para seunmla <!Jscuss<~; 

' '· 0~1 21) de julho do 18J:l foi a imprl· nur-se. ., 

E•~•. S«>~~nuln tU!H:ussão no dia 22• 
101 !'~)Citado. 

Archivou-se. 
At~toriza o Pre:~idcntc do gfltado a au . . . • • 

com. a quantia de 6:0:)()$, a funda } 1lida1 no s:a: • llet•mu•cle!'l de Fnrut. um mstJtuto orphanolo<>ico . çao e 
Piumhy. b na Cidade de "\11!-'csentaclo para segunda disc~s: 

11a? ~lll 2·! de julho de 18YJ, foi a an Pnnnr-so. 

E1n •c I ~ - IlO d1'a 26, . ~ .!J~nu lt t.iscussao fo1 reJeitado. 

Archivon-ile. 

PROJECTOS INICIADOS 
NA 

CAMARA DOS DEPUTADOS 
EM: 1395 

QUE TIVERAM ANDAMENTO EM 1899 
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Projectos inici:-dos na Camara dos Deputados em 
1895 e que tiveram andamento em 1899 

'l'ransumpto Andamento e observações 

Determina que a certidão <le exame será Da com~nissão tle instl'uc-;ão llll• 
selln.da com o sello de :!00 réis, ficando hlictt. 
revogada nesta parte a tabella (a) da lei 
n. 41 art. 157. Ap1'esentatlo para terceira discussão 

em :)1 de agosto do l>l\J\l, foi a impri· 
mir-se. 

Elll teJ.•ceil•:t tliseussão em 2 de 
sotemhro, snhmettido á votação, foi 
rejeitado. 

Fez declaração de voto sobre o proje-
cto o sr. João Pio. 

Archiyou-sc 

1895 70 Auctoriza o Presidente do Estado a sub- Do sr. Jn.vcnal Penna e onh•os. 
vencionar annualrnente com a quantia 
de 5:~?'l$ o ~sylo de Mendigos da cidade 1\tn.·escntutlo para segunda discussão 
do Jmz de I óra. OII_l t de agosto <le 18\J\J, foi a impri-

mu·-se. 

E111 sC!JlUHla. tliscussão no dio 2.1, 
submettido á votação, foi rejeitado. 

Foz declaração de voto a favor de pro-
j coto o sr. Francisco Peixoto. 

Archivou-se 

18\).) 75 Auctoriza o Presidente do Estado a dos- Do s1•. Desitle1.•io qle lUeUo c ou• 
pender até a quantia de IJo:O::lO$, pela h•os, 
verba - obras puhlicas - para a con-
clusão das obr:J:~ do ltospit_al de carida- Ap1•esenhttlo para segunda, discussão 
de de S. Sebasttao do Para1zo. em :ll de agosto de 1\:l\)\J, foi a im-

primir-se. 

Em seguntln. tliscussão em 5 de se-
tembro, foi ella encerrrda, sendo 
adiada a votac:1io por falta de nume-
ro. 

Submetthlo {~ votn.çiio no dia 11, foi 
rejeitado. 

Arclti vou-se 
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Estahclc~c .que o imposto de n , , ' 
~~~s dt1t·ctt1?s,_incluido 110 rn?o\?~~r~o;~1- Do sr. Juvcuul I•cmu~. 
~,..., UIH o < tspoc o art I . do l ' ~ 
d.llj, d

1
c 1.· de dazeml.>~·o ·de ll'i'l~ ccye~> ~· Atn•es,~ntaclo par:t ~c,.und:t discussa? 

t o pc a transfcrcncia de im·;· 0 . cv!- em :a de anosto dr' J!i'uu foi a imprt• 
nados no Estado J>cla . ~ toyo:s IH- mir-sc. "' J . ' 

ltypotltecas ou ou' t. constltutçao de 
act . tos onns rcacs I' ".os .tnie1· vivos, a titulo· onc~·c ·, pot· ·.m segmttlu tliscussão em 5 de se· 
..,rattuto e contém outras disposi .~~~?. ou tct~tbro, foi ella encerrada, sond~ 

· ç Jes. :tdmda a votação por falta de nuroc 
ro. 

Sulnuellido á votar:ão no dia 6, foi 
rejeitado. 

Arc!tivou-se 
Auctoriza 0 "OVc'rnr 1 E 

eobrar no"' a 't; d) < 0 '.stado a mandar 1)0 territorio ·c ? a saluda do cafc\ <i) sr. Itaul t•cuitlo e outros. , mmetro ou ·i s h '' 1 
Capital Fc1!,. 1 ' · ua c cgada na A . , . ~o 
to a li li) r;· eta •. uma ta~a corrclspon<lcn- 1:• e~~ntaclo para 1wgund:1 <liscnss~ 
hclcce lm~~~ por. cada la kilos, c Ósta- 0 ':\ '~ de ai-i os to tio ts\1~1, foi a iinprl· 
sohrc o n;c~m~UI~ .a.,;~ohrança ~c 11 "/.. mu-se. 
celchraç~ 1, artt,o, auctonzando 1~ ~' 
Ksta<lo~> '~1s\ cl n;>vos aecordos com o~ '',n b"e!IH.ntll~ •li~en..;são no ~i~ d;..l, 

' n tos. · · llU mctüdo a vota<;iio, foi reJClta 0 ' 

Archivou-sc 
Anetoriza o "Overno ch E . 

der o aux.ifto de 2·1.). statlo a concc- Do sr. •. 
da casa do !tos lit ·1

1 1~:· l~<u:.a conclusão I hcol'ltilo l\lltl.'tJncs. 
dadc do Par"i le a <c c<~rtdadc da ci- \ ~o 
auxilio cxtr~~r1r c~ual l[uantia, cotno ' Jll'e,st•nüt!lo par;~ scgumla dis?nss,~. 
earidado de "et mrano, ao hospital de 011.1 .n de agosto do 18'1~1 foi a unprl ·- c .agoa~>. m n·-sc. · ' 

Enl segnntht tliNc•ns•·io em 5 dO 
sc~cmhro, pelo sr. I•'c.rrc;ira c Mello 
fo1

1.• apre~ent~tdo nm rcquorii~cll1° 
a1 1 '~ntlo por cmco tlhs a discussao uO pro.J ccto. ' · ' · 

Em di"CIIN·~ . t on .. 
0 • " .,.,to esse req neruncn o, 0 a3~;on se ella sem d<1hate, flcand 0 tada a votação por falta de nuJ!lef 

Suhmr.tt' 1 t çiíO ' I( O O l'Cl{lll'l'i!Ili'HtO á VO a ·1 no dia (' · · ' · 1 I< o '• lo1 c !I' aj>llt'cJvado f cai >or · . · J ' ·o .. I Isso aduvla ~ ( t'"<'IIS''cto do P1 .Jeeto. u.. '" ~ · ,..,, 

Pio e outl•os. 
Pm JH•' I 'li) dC '. •me l'n tliNcnssão em • . 

'}11!1h0 . ~c 18\l'.l, snlnnettido {~ votação, 
OI l'C.)Citaclo, 

Pi~~r~.n dcclaraçào do voto os :-;rs. v as .. 
zevcdo c Olympio Mourão. 

Arc!tivou-se 
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Auctori;1a o gavcrno do Estado a . auxiliar Do !01'. Cnntillo Soa11cs Fi li• o e 
á municipalidade de l\Ianlluas~,;u com a outros. 
quantia de li:OOil$ pela verba - ohras . 
puhlicas -para a construcção da ei'ltraüa AIH't'!•entntlo para segunda discussão 
de rodagem de Manhuassú ao Caratinga. en.1 21 de julho de 18!J!l, foi a impri-

nur-se. 

Ent seguml1~ tlisl•nssão no dia 2·1, 
foi rcj citado . 

Archivou-se 

T~il\lÍJlara, dc~dc a data cla presente lei, o~ no SI'. Itoch·ignes Clu~ves. 
velwimcntos do ollieial, amanucnse e 
porteiro da sccrctal'ia d;~ Jnnta Commcr- Atn•cst'nüulo para segunda discm;são 
eial aos dos empregados cl1~ egual cate- <Jlll 4 de agosto de 18\n, foi a impri-
goria da~ secretarias tle gstaclo e eleva mir-sc. 
a ·!:800.S annuaes os vencimentos do rc-
pectivo sccrctarto. Ent !'egnn•ln. dist"ussão no dia 2·1 

~,;uhmettido á votação foi rejeitado. ' 

Arehivou-sc 
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Projéctos iniciados na C amara dos Deputados em 1894s 
que tiveran1 andamento em 1899 

'Transumpto Andamento c obscrvaçiJcs 

--
18!H 

18()1 

1') .• Abon~. :tos t!clega<lo,; () ~nlHlülegallos !lo no !H'. Sevct•iano tle ltezentle e 
Polici:t, a titulo de cxpe<lientc, gratiJlctt- ontl'o!!J . 
ç.iícN variavci~; conforme a ontrancia da 
comarca. AJ•t·est•Jüatlo para segunda tliscus-

>:ão em 3L de julho de 18\J!l foi a im-
primir-se. 

Enu se;:-uncl;" tliscussão em 2 de 
agosto, :-;ulnnctti!lo á votaÇ"ão foi rc-
jciüttlo. 

Arehivou-sc 

Aueto1·iza o governo a auxiliar eom a Do !H'. Uomin;:-os Viotti e ou-
<!uantia !lo 5:00U$000 á mnrücipalida!lo ll.•os. 
<o Pouso Alto para :t canalis:tÇ"ão d 'agu:t 
potavel na csüt~·ão dcsBc nomo. A!•J.•cseut,ul.: para ~egundtt t!íscus-

~->ão em :31 do j ui !to foi a imprimir-
se. 

Eul SC!Jllllda discussão em 2 de 
agosto, snbmettido á votação foi re-
jeitado. 

Archivou-se 

G! Créa am.w~a á Secretaria do Intnrio1· nma ne· ,. •.. Uet•tun•tliuo tle Lima. 
reparti(;a~l <:nC':tl'I'Og-ada da oJ·ganiza<,:ào 
da <'>ia(JstJe;~ _ elo .Estado, e.m to<las a~-: "\.l•t•esentatlo para segunda discus-
espe~:l''·~ <j\le nao S<!.J<Un parüenlarmentc são em :ll de agosto, foi a imprimir-
eonliad:ls <t ont J'OS agentes, eommiss<>cs se. 
on repartiç0e;;, e apresenta ;1, tabclla <lo 
ver1eimentos dos respo,;tivo:-; emprega- I~m fo!t'!JU.ruln, tliscussão em 5 d.c se-
dos. tr)mhro, foi clht encerrada sendo 

a<liada a votação por falta de nu-
mero. 

Snhnwttitlo á vota~~ão no t!ia G foi 
rej oi tatlo. 

Arelüvou-sc 

Eleva ao maximo de 51l:O Hl$ o eapital de Do st•. I!Jntteio lUut•t;t e out1•os. 
que trata o n. ·1, do art. 1.' da lei n. ·lii 
d() 12 •lo jnnlto do lR~l:J, !i a () "/. inte- Apt•et~cntatlo para xogund<t <li;;:cussâo 
graes a íax:t <In garantia do juros cstct- em 8l <hl agosto, foi a imprimir-se. 
heloddtt no mesmo artigo, 

I~m Se!Jurulu tliscussão em 5 de 
;;:otemhro, foi olln CilcorJ'<Hla, sendo 
adiada a votação por falta de nu-
mero. 

Sulnuettitlo á voht<;ão no tlia G foi 
rejeiüttlo. 

Arehivou-se 
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Projectos iniciados no Senado e remettios à Camara 
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180() 110 Senattlo 

111 Seuatlo 

Scmulo 

Transumpto Andamento e observaçi'íes 

Concede licenÇa ao cirladão l~'n Jn•imcii•st elismtssíio 
Jorge Rodrigues llo Conra, em 7 llc julho foi appro 
escrivão de orpltãos da co- vado c rcmettitlo á r,ommis 
marca de Leopoldina. são de petições. 

Em !<egun~ln, elhwutss~i.( 
em 12, foi approvallo c vol 
tou á mcsnut commissão. 

Em tc:t•cei:rra. tli:HlUS!líiu 
mn l'.J foi, apJli'OVMio c na 
fórma do rcguncnto rcmct 
tido á sancção tendo-se 
eommunicado ao Senado na 
mesma data por ollicio 
n. lG. 

Lei n. 233, de 21 ele setembro 
de 18.)\J. 

Alter~ a lei r1~1e crcou a Jnn- Em prhneiru discussão 
ta Commerwü do Estado. em 2\l de julho, foi appro 

vado c rcmcttitlo á com 
miss'ío de justiça civil c 
criminal. 

:1<:111 SI'I,PU!tln, dli!'!CUSSiiO 
em 18 rlc agosto foi appro-
vado e voltou á mesma 
commissão. 

En1 terc~·SraMli!'lcns!là o em 
23 do mesmo mcz recebeu 
r; emendas otl'crccitlas pelo 
sr. Carlos Tolcdo,scntlo es-
tas rejeitadas c approvado 
o projccto que na fórma do 
ltcgimcnto foi rcmettido á 
;,;ancção, tcnrlo so dado co-
nhecimento ao Senado na 
mesma data por ollicio n. :05 

SllUcclolu~tlo 

Lei n. 2GG rlc 25 de agosto rlc 
!SUO 

Estabelece as ferias do fôro. I':nt Jn•imt!h•n tliscu!!sào 
em 22 de agosto, foi cst<t 
a1liarla,scndo approvado em 
2:l c rcmcttido a commi~são 
rio .Jnstiça. 
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'l'ransmnpto ArHiauwnto c ohserYtl<;iJse 

Estabelece as ferias do foro. I~rn !o<<'!J111Hia ,n.;,.u .. s.io 
Clll2(.),(~0Hl llllla O•l10ll(l:\ ({3, 
eoHlllli\-.,;1o, foi dla adiada 
stmdo app1·ovadtJ.~ o proje-
cto o a en1enda on1 :Jo. 

A uctoriz;t o governo a con-
ceder dois annos de liccrll'a 
a Domiciano Rodrigues Vi-
eira, lente do Exéernato do 
Gymnasio l\Iinciro. 

I~rn t•·••ceira tli"'l'll"'~ão 
l!lll S dt! SIJ[Ctnho.l foi re-
jeitado. 

CcnnniuUi(~olt-S(~ ao S1Jna ... 
do ]>IH' oilicio n. ·17 da 
uw.~Ill:t data. 

Ent }ll'inu·ira tli"H'll"'"ão 
<Jill :a drJ a·,·o~to, foi appro-
vado o r,,,,1dtido i com-
missão d1J pdi<;Ges. 

)~JU !'IC'!Jil11tllt tliSl'U.;;<;lO 
em ~~ drJ s•![IJJ!lhro, foi ap-
]•l'IJ\':tdo IJ dtJYolvido [t 
)JlC:·\Jlla. COllllHi~SàO~ 

I~m teJ•t•ch·a clio.;t:nss:io ;1, 
li, foi approra,Jo e na f,jr-
m:t do re:.;imonto rntll'Jttido 
{L s:tlll!<'ilo tendo-Be commu-
n i!!ado 'ao :;enado por ofii-
eio n. ;,o da mesma t!ata. 

Sl~nccioiu~llo 

Lei n. :~7x, de 1·1 de setembro 
t!e l:'l!l ), 

Auctoriza a venda do easaH Ern t••·inu•il·a cli!'it'nssi'ío 
pertencentes ao Estado :t I.· de :-;ntcmhro foi ap-
cxistontcs nost<~ Capital. provado e J'l!llld!ido á com-

missão dô orçamento, 

l~m ~C!Jnrula cliscussão 
nm ·1 dtJ ~;etemhm, foi ap-
provado e voltou <t mesma 
eommissão. 

Ent t••••ct•ira cliscn'>!são 
a 1; de setembro, foi ap-
provado e na f(ll'lll:t do Ite-
gimento rcmeU.ido á sanc-
çào, tendo se cmnmunicado 
ao :'onado por oftlcio n. ·1G 
da mesma data. 

Snuccionl\tlo 

Lei n. ·:H de t2 de setembro 
do 11.{1~1. 

\ Procedenc!a 1 

- ------------
li:í SeiUttlo 

HG Senailo 

1 

s. c.- 111 
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'l'ransumpto Andamento o observações 

Coneede mais um armo de Em pJ.•irncir'IL •li'"'?ussào 
lieença, SI~Jl1 Ve!leimentos, Cm \) de 0\lt\l)~l'O, rol appr:o-
{~ inspectora de ~lumnas da v~do c ren.w~t!;lo <~ commrs-
E. Normal de Ju1z de Fóra, sao de pottçocs. 
d. Guilltermin<l. Rosa Tor-
res. 

Em Sl'gnntliL discussão 
em 11, foi approvado e re-
mettido á mesma eommis-
sãos 

Em ter<'cil'IL tlh cussão 
em U, foi approvado o na 
fórma do regimento rcrnet-
tido á saneção, tendo-se 
comrnnnicado ao Senado, 
por o !'!leio n. Gl, de 13 do 
referiuo mcz. 

StLnccionaclo 

Lei n. 283 de 18 de outubro 
de 18\~l. 

Crea na Capital do Estado Em JHimeiru. cliscussão. 
um conselho deliberativo om 5 tle ele setembro, foi 
composto de sete membros. approvado c remottido [t 

eommissão de legislação. 

Em s<'gumla. cliscu!!lsão 
em 8, foi approvado o re-
mettido á reforitla eouunis~ 
são, 

Enl tcJ.•cciriL tlizcussão 
em \1, foi approvado o re~ 
mettido á ;;anoção na fórma 
ma do regimento, tendo-se 
communicado ao Senado, 
na mesma data, por offleio 
n. !,\), 

S.:tnccionntlo 

\

Lei n. 27:> de I :Z de setembro 
<lo 18tl\l, 
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NO 
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QUE TIVERAM ANDAMENIO EM 1899 
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Senado ·e ·rémettidós á Camara Pro}ectos iniciados· rio 
dos Deputados em 1898, que 
em 1899 

tiveram andamento 

o 
§ Procedcncia 

< 

- ().", Scntulo 

1Wl3 
Scnnclo 

18()3 100 Senado 

'l'ransumpto , A.ndamcnto e ohscrvaçiíe;; 

Proroga o prazo ,concedido Ent !'cgnncltt cli,.clnS!'ão 
pela lei n .. g para confe- em 211 <le junho de 18~lD, foi 
rcnci<t de \lremios aos cu!- rejeitado. 
tivadorcs <c plantas indus-
triacs, viticultorcs, vinienl- 1 :otntnnnicou-s" ao Sena-
tores e CultoreS d'l bicho r nado Clll :!1, por Oflicio llU· 
de seda c aos culti v adores moro G. 
de coroaes o de cucau. 

Archivou-sc 

Crôa, cadeiras primurias no Em S''!JUUcla clis<'U'Isão 
município do S. José d'A- em 1\l tle julho de 18~1\l,vol
lüm Parahy;)a. ton á eommissão de in-

strucção publica, a rcctuc-
rimento do sr. Astolpho 
Pinto. 

Pende de parecer 

;)ccl~ra l_lfio dcpe_ndcr de au- Em segumltt cliscussão 
tol'lzaçao espe01al a expio- em 21 de a"osto de li~DD a 
raçüo _de Minas pelo pro- requerimento do sr. P. Pei-
pr!Ct<lno do solo em quo xoto, foi {ts com•nissiíos ro-
cllas so acharem. unidas de justic;a e logisla,-

çiío. 

De novo c~m cliscnssão 
em 2:; do mesmo moz, re-
cebeu do sr. Carlos Toledo 
relator da comm1s.~ão, 31 
emendas <tue foram a im-
primir-se, ficando adiada 
a diseussão. 

Em 2S, contintuuulo lt 
discussão, ficou esta a-
thada pela hora. 

Em ·2!l, sondo eneerradu a 
disenssão !'oram approva-
<los o proj coto o as emen-
das do ns. 1 a lt, 7, \l, 10, 
11, 12, 13, rJnanto á primei-
ra parte, 14, J;,, 17, 18, lD, 
20 e :?S, sondo roj citadas M 
demuis. Fi~oram lloelaru-
ção do voto os sr~. Astol-
plto Dntra c João Luiz. 

Itcmottido á oonuní~sfio do 
.i ustic:a c i vil o criminal, 
upresenton·o esta para ter-
ceira <liseus~;ilo em 18 do 
setembro. 
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Proer;dencia Tran~umpto Andamento c observa<;·-····" 

- __ , ______ ! ______ _ 
llif8 1(0 ~t'IIUtlo 

lOl Scmuto 

t:\l\ 102 

Declara não depen~Jer de an- En• tt•r«'eira. cli,.t•u ... süo 
ctorizat.;ào e;.pec;ial a ex- em ~ :Ie ~d,~mbro, n·e••h·~n 
ploração de mmas pdo cll~ l:J cm·~ndas do 1'1" •• J<Yao 
proprJ()tario do :o;olo em •tnc Ltll(-, sendo approya•l•l o 
cllas :-;c acharem. l!I'OJCd':l ·~ as e_me11<.la><, '1'11! 

torarn a r.·mnmi.~~iío d<) r•'-
dacçào. 

Fez declara•:;io de Yoto o "''· 
Carneiro ll•: ltcz·~n<l•), 

AJ•rt•sentalln 1t l't•cln.•·•·~i o 
tln;tli das emend;•.,; 'mn 
4, fo ella appro\'ada ,, re-
mettir.la ao ::>cnado por <Ali-
cio 11. H d•J '• do nw,.;Jll•) 
lllCZ, 

Tcn<lo o Sc•nado approv;vlo 
apenas as •'men<la,; 11'>. ;, 
t;, .-.:, 1:1 <) 1\1, \'OJtou o pr,l2 
jeeto á Camara. 

~~~rn. t~hu·n " .. ii.o as t..'lll·~·nd:l.s 
I~f'.Jt~Itada.~ pelo s,_.nadj.t,<.'l_)ll-
ton!lOll-se a Camnra r·om ;t 
decisão do s,:zwdo em "':~;;iío 
noctnrn<t de t·!, remdt<!ll<l<l 
o pro,Jeeto e as emcn•las ;i, 
eonnnis,ão de rcdncc;iío ((H•) 
o apresentou na UH'>illl<t <In ta. 

Em tli_~.•·n.,,.iio i1. n;,Jnet.;;\o 
flzml 1<.ll C>'li1. apprnvnda •} 
rem•;ttHlo o pa·ojceto {t "an-
cr;ào ]>OI' ollido n. 8!, t•"n-
do-s.; coinmunicado no S•)-
nadiJ JlOI' otlicio n. ;:;2, d<J l·t 
de i>CtCillhi'O, 

Sttl1Cl•iounc1o 

J.uetoriza o gov•Jrno i1. cem- Eau l•t•imelr·n. tliNcns ... üo 
ecdr~r no ~r.llíspo d•J Ma ri- em :li d,; junho de tl-'0.1, roi 
:uma duas ~1.:smarias ele rPj1·itado. 
terms dr;volntas J•ara fun-
d;H;ão de ;~sylos <Jgrícolas Connnnnlcon•!Ct~ ar) Scna-
dr:stinadoH á C<luca•;ão de do•:m t· <!;;julho p<H' ofli,•i•> 
)J)Clli!IOS po]Jr<?K, ll. (~J. 

J)cr·u~a o :nt. 11-1 da Consti- I'•n )n•irnr·it·lt di,..l•n.;siio 
tuit.;;lo qtH) aboliu a <lJ•Osen- t·m U de ·'•lk1111>ro d1• J,:!J1, 
tadoria dr.•s funccionario.~ foi e~ta adiada /"H' ;, dias 
puhlir·c•s. a l""'lll"l'Ílll"llto , o >'1'. \"<ls-

<'(' Az~~ved1J. 

ll~)) liJl 

10) 

Procedcncia 

Scruulo 

Seun.do 

Seruttlo 
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'l'ransumpto 

IDcelara S<3lll efl'eito a resolu-. Em ""lr•uH11~ tllst•u,.;r.ií.o 
. ção em que n as.sembl•:·a <:rn 2J de jnnho do l~!JD,fo! 

municipal tlc An1guary an- vppro:·a,~o o remcttido <' 
nullou as leis da ('amn.J"a l'Oil1lllJs~ao li') eamnras nm-
munieipal de tx\17, c ~w;- nil'ip:t•).~. 
pendeu a execução llD. lei 
de orçamento do município Ent tl'l'I'Pi!'a 1Ji,.;m1 "'"ão 

l'lll :li roi ;1 ppr·ora•lo eorn 
uma l'llli.:n•la d~t eommis-
l'iir), 

..\ JIJlt'ont~ln. a red:~eç.ito Ji-
nal <.h. l'rw•ndn. em :\ <l'l 
,inllt<> r,_,i •kvnlrido ao Se-
na<!<> c~11t .J, J<Ol' oilieio nu-
m"·r<> 11. 

Tell<bl o Son;vlo se eonf"vr-
w<vlo com a decisão da Ca-
mam foi o l"'ojo<:to remct-
1ido á =--anc·\·ilo ünll7,segun-
do a <:ommunieação fcit<t 
em u1licio n. 12. 

Ld' n. 2r,z lle IR de julho de 
18()') 

.\.uetoriz:.t ~ con~trnc<;i\o <lc lün pJt•iJneh·n «lisc;Jssão 
um edtllcJO para a;; he::;s<>~:.~ em :\0 d<J junho de !S!l\1, foi 
d'l Congres.so. rcjcita•lo. · 

Contnnlnicon-"c ao Se-
nado por ollicio n. 10 de 
1.' de julho. 

Arcltiron-se 

Auctoriw, i1. :>UhVCll\àO an- Em tca•cch•.a t1i!i1C1llii!lão 
nnal ele ·H:O:JIJS it Empre~a em 21 de julho de mm, re-
de Navega\•iío do Hio do ceheu uma emenda do sr. 
Janeiro, para n:l.\'cga<:iío, Epaminon•Jas Ottoni, se1Hio 
por vapor, entre oB pol'to~ esüt rej<)it:vJa e :lpprondo 
do ltio de Janeiro o Cara- o projeeto, tontlo ante~ ~-<ido 
vellas. r<.Deita<.lol'; ~ requerimentos 

do ~r. Carzwiro lle Rezende 
~ohró adiamento c votnçiio 
nominal. 

:\a. t'ót·nut dn regimento foi 
romeltido {t ;.:ancç-1\o, 

Sancciou1Hlo 

Ld n. ~~:r. d<J 2::í (lo .inlho de 
t )~•o 

'• 
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'l'ran>-umpto Andamento e observações 

Concede privilegio ao Daneo Ent JH•imc>irn cli-cn•são 
Constrnctor, cessionario da mn G de .i ulho de 1:-;~t.l, foi 
E. F. de Cataguazcs para approvado e remettido á 
eonstrucçào do prolonga- commis-ão de obras publi· 
mento da mesma estrada c:<s. 
ató o valle do rio Cuicthó. 

Ent l't."gnndu clh<cns•ão 
em '•· de setembro, foi re-
jeitado. 

CoJnmuui('tHI•!'C ao Sena-
do por officio n. ·1\ drJ :.; 
tio mesmo mez. 

Arehivou-se 

Declara nulla a deliberação l~m 1n•iJneir.t clis('ns .. ão 
da assemhlea municipal em \. de jullto de l8'.J.l, foi 
do Caratinga, sohre as approvarlo e remettido á 
contas tio agente cxeeu- eommissào de eamaras mu· 
tívo mnnieipal. nieipaes. 

Crêa um instituto ai?ronomi-
co em S. Josó de .llóm Pa-
rahyha. 

Pentle de pareeor para se 
gnnda díst:nssào. 

Em J»l'hnelrn cll!"cnlilsão 
em :;1 de agosto de 18~l\l, 
foi approvatlo e remettído <i. 
eomm1ssão de agrieultura. 

Pende d~ pare<~er para segun-
da thscnssao. 

Concede favores a sydicatoH Em )lrimc·iru cliscnssão 
agrícolas. em :l'l de junho de 18~l~l, foi 

rqjeítado. 

Commnuieou-sc ao Senado 
por ollicío n.IO de 1 de julho. 

Archivon-se 

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

PROJECTOS INICiADOS 
NO 

SENADO MINEIRO 
E REMETTIDOS À CAMARA DOS DEPUTADOS 

El\l 1837 

que tiveram anóamento em 1899 
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Projectos iniciados no 
dos deputados em 
em 1899 

o 
§ Proccrlcncia 
~ 

Senado e remettidos à Camara 
1897, que tiveram andamento 

'l'rans11mpto Andamento c olJ~crvaçõe~ 

- ------'------------------!~----------------------- -----------------------
Jfl!)"/ Senado 

Semulo 

,\uetOt:iz~ o governo <t ga- AJIJ.'esentutlo JIIU't" se-
raJ~üt· Jtll"O;; pa1·a o ah:ts- ~untln. tli~cusào em ;28 
ttJCJm<m~o. ~l'agua potavcl de julho de h~l~l. 
no muntelJHO de Sant<l Ln-
zi:t do Rio da;.; Velha.~ c PIJJHlo tle tli~cll~~ilo 
para oht·as m11nieipaes no 
nnmieit>io de C;u·atinga. 

Helcva ,o eo\1<\<:tor <Le .Tni~ Em 
de F<;>rn., Antonio Caetano 
llodrJguee~ !Tortn., tio pa "<1-
nvmto ~la impot·tanci:t aa~ 
'-'~t:tmpllhae~ ronhadas do 
colt'e e~ta•lo:tl a s•m cargo. 

teJ.•eeh•a di!!cussão 
IJI\l :~:~ tlc julho de J:-;~J\l, foi 
approva•lo o rém<)Hido á 
»aneção, t1.m<lo-~n eommu 
n_icado ao Snnai.lo por oJii 
e1o n. L\l, <lc ;21, do citado 
lllüZ. 

Lei TJ. ·l31 de :.!3 de julho 
de l>l'll I 

Sttnccionndo 

=-===='======b===b-_===== 
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NO 

SENADO MINEIRO 
9 remettidoz a Camara dez Deputados em 1896, 
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Projectos iniciados no Senado e remettid os à Ca111ara 
dos Deputados e111 1886 e que tiveram andamento 
el11 1899 

I )~l; 

1 )~li) 

c t s 
~ z 

80 

Prorot)clcneia 

Sellltclo 

s{'lllttlo 

'l'ran~umpto 

Ahro credito para inn.ugn-1 I·:m !"ie:.rnncla 41iscns!-ião 
rar-;;e a ~~.de ahríl de 1:-; ~~ em I d~ ngo.'<to 1.\e t;;:n. fui 
uma CXJ!'lNIÇ~o tlo prot.ln- rcjc•itatlt.J, · · 
etos a:;rwolas e inrJnst dar·,; 
na eidnrle CJUO fôr cle.'i;,ma- Connnuuit•on·~e ao Sr!na-
d:t pelo governo. do por ollleio n. :2:i de :Z do 

lll'!~nlo mez. 

Confere prc•mic;.~ a% cultiva- Ean !W!JUucl:t qliscns,.ão 
llOJ·cs do caca o e ao., fahri- em L de a "OSto de Ix'l!l foi 
cantes elo ~;eda, lü, chú, vi- rejeitado. "' ·' ' 
dros, er,,·staes, papo!, pho.,- · 
pl~or?·" o prodnctos e1;ra- Communh,ou-se ao Scna-
ll~rcch 1.10s tcrm.o;; cb 1~1, 11. dt> por ollicio 11. ~~ de :~ 
·l. elo \·l de ma1o ele lx l;, '! '[') r<J!'critlo mez 
do. I'C,gy;t r o de JG tlr) fc·y.;- · 
rcrro do J:-;1);.. Archivou-;;cJ 
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PBOJECTO INICIADO 
NO 

SENADO MXl\I.EIRO 
B rmn~ttino á Gamara d~s nonutad~s BID18~4, 

•1ue teve antlau1ento en1 lHH9 
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Projecto iniciado no Senado e ren1ettido à Camara dos 
Deputados em 1894, que teve andamento em 1899 ---- -

'l). 

o 9 

§ § Proccclcncia 'l'ransump to Andamento e o hservações = ~ := 
%; 

- -
l'i\li ·1'3 St·Iuulo Crê a I~> ealleias ccntraes no Em ssguncla. cliscnesão 

g;;tatlo. em 2() de julho de 18f)[), roi 
rej citado. 

Comillllllicou•se ao Scna-
nado por ollicio n., de 27 
do mc:>mo mez. 

Archivou-sc 

-

' •i 
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Pareceres de commissões permanentes 
em 1899 

apresentados 

Proccdenci<t 'l'ransumpto Andamento e obscrva<;iJes 

---- --------
l 

2 

·1 

J)n 1,rimeil·~~ com· Reconhece c proclama tlepu- Approvado em 11 de Junho 
1uisl!lão ele pollc- tados P?l<t 2.· eir~nmscri- de r:-::n:J. 
rcs. pc;ão elcitor:J.l do Estado os 

srs.: d:·. Astolpho Dutra 
Nicacio, dr. Jose Fclippe 
de Freitas Castro, coronel 
Agostinho Jose Pereira, dr. 
Valerio Barbosa de Hezcn-
de, dr. Francisco Soares 
Peixoto de l\Ioura, tlr. Jos{~ 
1\lonteiro Ribeiro Junquei-
ra, c tenente-coronel Jn-
vcnal Coelho de Oliveira 
Pcnna. 

nn p1•1Jnei••a coJn· Reconhece e proelama depu- Approvado em 11 de junho 
Jnissão ele ttodc· tados pela :l. • cireumscri- de Hm.), mcno;; na parte 
rcs. pção eleitoral tio E~;tado os referente ao dr. Braudão 

srs. : dr. Delfim Moreira da Filho, pelo que voltaram os 
Costa Ribeiro, dr. Luiz Ren- papeis a respectiva com-. 
nó, t~r. Francisco IIonorio missão' para prpnunciar-sc 
Ferreira Brandão Filho, dr. sobre ;1, elekão <.lo referido 
Jose Carneiro de Rezende, cidadão. ' 
coron.el Antonio Raposo de 
AlmCJda, coronel Simcão Vide parecer n. 13 
Stylita Cardoso, coronel i\la-
noel Alves de Lemos c pa-
dre Joat(uim Soare;,; Calixto. 

Dn, primeirn, co1u- Hcconhece c proclama depu- Approvatlo em 11 de junho 
JUissào ele pode- tados pela .'J...' CÍI'ü\lmSeri- de limO, 
rcs. pção os srs.: coronel Julio 

Cesar Tavares Paes, coro-
nel Jose Bcrnardes de Fa-
ria, dr. Leopoldo Correa 
tlr. GaHpar l•'crreira Lope< 
coronel .Taymc Gomes de 
Souza Lemo~;, capitão Desi-
dcrio Ferreira de Mello 
c dr. Franklin Botelho. 

Hn prhncir1~ t•om. Itcconheec c proclama depu- Approvndo em 11 de junho 
ntissão tle poclc· tado;; pela 1. • cireumscri- de 180\J. 
re!!. pção o sr. dr. Abcilartllto-

drigues Pereira c pela li.a 
o sr. Olympio Julio de Oli-
veira i\lourão. 

))1~ segn nela 
Jllis~ão ele 
rcs. 

com- Reconhece c proclama depu- Approvado 
Jl~de- tatlo pela ;l.' cireumscri- de IH J.l. 

pção o sr. dr. lllanocl Tho-
maz de Carvalho Britto. 

em 11 de junho 
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Proccdencia Transumpto Andamento e ol>sorvaçíJes 

-n na segunda 
ntissüo de 
r e"'. 

com· ltceonheee e prodam<t depu- Approva<lo 
potlc- Ütdo pela ~.· eireum~eri- l>l'l:l. 

p<;iio o :-;r. dr. Astolpho L<)i-

f)I!l tl do junho 

tc do :llagalhãos Pinto. 

7 lht I'IC!jllntla 
llliS!!!iio tle 
l'CS, 

cotn- Iteeonheec e 
potlc· ta<lo pelo 

pçüo o sr. 
,\Lvcs. 

pror;]<\UHt •lepn- ,\pprovar1o 
l.· e1rennL~eri- de 1 >l~n. 
dr. .João Luiz 

em 11 de junho 

to 

ll 

I ') .• 

On pt•imeirtt t•om- R<'conhe., , . 1 1 ntiss"'o 1 . , .cc c proe ama t cpn- .\ppro\"\llo 0lll 
t•e~ ·• 1 e J»odc· tal~Os pela ..... dre11mseri- <!e uÚ.l. 

• P;:ao ~ls sr:;,: 1lr. Jos1) Alv<)s 
l~crrtnra e :\Iello, dr .. Jo:-;·! 
~onça_lves de ~ouza, p;vlt·e 
I r;:nelsr;o Xavier de Al-
l;l.eula ~tolim, padl'c .João 
I~~~ de Sonza Iteis r) major 
L1~1z Cas.~iano :llartins Í'r)-
retra. 

lla. lll'Ímc>h•,·• I' • com. .eeonhe"'' ,. li'O ·l<t 1' 1 missão tlc J»Otle- t'td - ·1 · 
1
• '· '~~ .t 'ep11- ,\PIIl'O\'~d'> <)IH 

l'CS, '- (} pe a. .>.a ell'ClllllS<;rj de l>l )'), 
';ao o sr. Vas.,o Azevet1o. 

1:2 r]C junho 

u do junho 

17 do junho 

Da pt•imeirt\ 
lllissão 1le 
1\es. 

com- lte<;onhece e l1l'll<<l,• 1,1,.t rir• 11 _ • 1 'ttnhO 
llolle· tn.rlos 11P[·• 1,1.:" . ·l.l Apptovatln em J:) t •l J 

Oa IH•imeh•u 
lllissão tlc 
rt•s. 

' " lllH!Il':t 1'11'- 1 • lWYl cnmserip',-;'ío 0~ s•mhor,.:~ . ' '· · · · 
'\

1> ·~os:'' 'l';wares d<< J\IflÚo. 
< r.l•c~IP1H< NnnP.~ l'inlH·iro' 
'\~'· Lmüo1pho de Alrn;•i 1.• 
Campo.~, Fr<1n<'1·, ... ,1 r· 1·1 · .' '1 
1 ( l' . ~ ., . ' )I'IJ'() 'e .. l LV<<Ira, rir. Cal'los Ílo 
nu::to t.le ,~ssi.~ 'l'o!<)do. " 111.-
,Jn.to llaptiKl:t l<'err,<il·a \' ·1· loso. ' c-

Coin. Itcconh''''" " 11•0,.1. · 111110 
llotlc- t·tdo, · ~ 1: f .trna d'<Jnl- At>J>roy:tdn ''Ill l:l •lrJ Jl I , - :-; [H~·.t kPXt·l ('.. . • . . \rncntt\ 

~··ri 1 ~~.~1 ,, ,, , • ·· ' •111 <11111- rl•< l"'~.l •<Olll nma •~ 
,. s s••nitor<"' · 1 ' 1 I' 1'\ I'Oilt•l ~I I - . ., . (!O- ( o SI', ,JIIY()Illl Clll '. 

\ ~ • ::tnor• .Tns•• 1{·1 Si! ' rthu 1· Jo~,> p· · ; '· · va, 
ne] Cf)],•sú;lo nn;t~a, <)fJI'<>-
Crnz ''OI'OnP1 1 ' o,t~·es da 
I l\'t , . _. ~Jlit(!IO f'·t · 0·~ ' orerra Mtn·t.1 :· l-
11\lnonrlas l·'~t ·' <Ir. l-.pa-
1 . ~ .• f'\'('S Ott . 

' t·. !1••vn 'tido 1: ··r "lll' 
t I > ,. ' ' .t 'I V'\ J> 
o I'ILllo" p, l·. ' ' ()1'-

Itodl'i"tli'S,('It':' 1° C<)k~tino 
;-, -· ' •tVI','i. 

•. j 

1 .• •) 

I ~ 

l:í 

18~)~) Yl 

IR 

/ 
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l'roccdcnci<t Transnmpto Anilamento e obscrvaçues 

. , · • •om- J\l<w1Pm a conclusão <lc seu Approvado em vo.taç-ão no. 
Da .• J1~'!.111ef.n \,1 ,_ · par:,ecr 11 . :.>, apresentado minai, a. rc<JUCl'llllcnto do 

m•,.;sao 
1 

e JH e antes d:~. contestação op- sr. Car:nc1ro de lteznnde, em 
res. pos1a ao (liplonla do clr. 17 de .}Unho. 

Dn. clomrnissiio 
pecinl. 

Brandão Filho. 

es- Opina peht appt·ova<;ií.o da Approvac1o em '20 do 
mo•;i\o n. I. de lx\l.l. 

(Vi1le a mo,;ão n. J) 

junho 

n 11• connnissiio ele lndnforo os req1H)t•imen1os •lo ,\pprovado em 27 de .junho 
rc 1n·e !'õ•ll tnc;õe,., dr. Edna.l'(lo ;\laeha<lo Ü<l dn IN~)~. 
I'CC[ttt•t·in~cntos e C;u::tro e do eidad;To i\Ianod 
JHlti<;õc,.;. ,\pollo, pndindo a d«nota-

<;fto do leis ;;obre impres-
si\o c aeqnisi•;ão do obras 
suas. 

nn. connnissii.o tle I111lel'ero a potiçilo do Hono- Approv<ldo em 27 de junho 
J.•c 1n.·e !14t_•n t:n, çtics, rio Estcvcs do Saerantonto de lK.l~l. 
1·etJUCJ.'intolltos e sobre auxilio par~t o scn 
I•etiçõcls. apparellto l1enonnna<lo -

AlJ'haúeto Chi'oli/alico. 

n1" connuissão •lc :\Iantla que so arelüve a ro- Approvatlo em !J de julho do 
ret•re Mcn ta çiíes, Jn·csenla<:ão do eonselho li:l~l:J. 
rcttnet•irnent.os c distriet;tl de Peixotos ~-:o-
pet.içtíes. bre auxilio para nm pre<lio Arehivou-Bo. 

dcstin<t~lo a suas amlioneias. 

Utt, conunissão tlc ~Im11la qnrJ se arehive a pe-
t•ct•rm•entaç õ e s, !i';ilo do dr. Agostinho Pc- Ap)H'OY<Vlo em !l de julho uo 
J'titln••rilnentos c nirlo pedindo prnmio pela IN l~l. 
}wtlt,~í'iPs.. c1aboraç.ão de sol! mcthodo 

üe ensino. Archivou-so. 

Un "onunissão tlc l\Ianrla <[llfl i'n J'emetta ao tlr. Approyado em :l rle jnlho de 
l'Plll'tlst•utn •:i> t~ s, ::;oere1ario do Interior o rc J ::~J:l, · 
t•etJlHll'i menlo,.. e <[llOI'Ímrmto r la prol'c.~SOI'a 
peli•;.tít·s. publica d. :\Iari:t Blandina lternlltlitlo por o11i"io n, 

das llnrcs lteis, rlosistiiHlo ·Íil, do I do eitado mc;r,, 

Ut~ c•outmissiio dt• 
in .. ll•nc-;ão publi· 
t·n. 

d~t liP<mça rtuc ILaYia Noli-
et1:ulo. 

?lfanrh qne s•~ a.rehi\'e a Jlil1i Approvat!o em:\ <lc julho de 
•;<\o ria pro!'.,ssora d<t colo- ll)\Jl. 
nia .Tos<'~ Theodoro » HO-
lici1.tndo ~eja <;onsi<lerarla Arehivou-so 
urbana a 1:adeira <JIIü rege. 
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Proccdencia 
'l'ransumpto Andamento c observações 

------------------ -
Dl:t COll . - - --------------

l)llls~·,o I 
t'ltltlluas lll~nti ~.t• liianrht qne ;;e ar •l .• I•aes. CI• pre.~entaç'LrJ 1 c mo are- Em •li!'WtiS'"'·~'o CJll !.' d.c 

m · · ' ' n, asxc1 ' 1 ; . . uniclpal tle B· .
1 

no cd. julho, recrlheu um ;;ubsti~ 
lll otestamlo r•ontr~1 Jaeo,na, tntivo otrereeitlo pelo sr. 
po~to lança<lo ;; 1 • 

0 nn- João Lnir,. 
lJI'!ea;; <!P cal · Jl JI c as fa-
va nmuicipaii\l~trl~· rc;;p,lcti- 'l'cndo o ~;r. Carneiro de rte~ 

'· zewle rcrt nerido rtne o~ P~1,. 
pois J'o:;sem á eomunss<tO 
de emnan1s, o sr. Carlos 
'roletlo opinou para. tt110 

tossem ellos ús eomnnssocs 
reunidas ele eamants e con~ 
s~ituiç;\o, tendo este reque~ 
rm!'mto sido approva~lo 0 

retJrarlo o r lo sr.Cornen·o de 
Rezende, a rec1uerilllCll to 
~ou. 

Em H de julho, foi apresou~ 
tado o pareeer n. :1:! cout 
voto em :-;o parado. 

Vide o parecer citado 

nl\ eonunis ,. 
rept•e ~<en ::~~~~ ~ tlc l\la_nda que se 'ti' •I . 
l'eeln . çoes üç'o l • c nve a l • I I)eti C_!'IWcnto8 ..; m~t·t l c d. IIenriquot~ c!c- approvado em :l de julhO [I} 

çocs. 1 a de Almei 1 ' <tr· lH!J\J, 
eon~truoção d<' .. c a sobro 
C:qntal. ~ c.uo;a nesta 

Da comlni"N'i 
('llllliU'I\S .. ' O elt> 
flltes. . llluniei· 

Uu COiltmi • n ,. !iiMao l:'tlcnltu1·1,, 

,\ I'ehivou-se 

ria Approvado em :;o de junhO M 
lK'.).), 

Vide a inuiea~~ão 

de Mal\l[a rtue se . . : 
[H'r'sr•nt - úiclnvc a te nir;;,;.,, a,çar,>,rla eamar~ nr,,c,-1,\pprovado em :: tle julhO t 

- '· l O 'tr·\ j - I K' ~I çao de nm : ' ~o;o Jl'c r~rea- · · · 
cam lo .. . J [n,tüeo. Arehivou-se 

[8()1J 

18~1\l 

lS!J!l 

lS!J'J 

lfl\l!l 
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Proc,~dencia Trarmumpto Andamento e observação 

J)
1
t eomnli"são ele Manda arehivar lll:í rc<tllcri- Approvado em :: r.lo julho tle 
jnsu.·ueção JHihli· mentos, rcpresentaçi'ieR o lx\l'l, 
,.,... ollieios petlin1lo a orcar;ão 

rle novas earlcira.s prima.- Arehivar;un-He 

J)1:t c•om m if!!lsão 
n.gr icnltnrn.. 

rias alem rlc outras provi-
cleneias rlo r~araeter loeal. 

ele Manda que :<c areltive o Approvndo em ::í rlc julho de 
rei[uori monto do cirladào I H\l'.l. 
Franciseo Ribeiro <luima-
rães sohrc auxilio pnra a :\rchivou-so 
orea~ão de nnm iJlllpl'üN<t rln 
vitienltnra. 

:~l D1:t t•ommissão de'~Ianüa que se arehivc a in- Appi'OYarlo em~~ de julho de 
c•ouo.;titniçào, l,e- r!ica1;ão rio conHclho muni- 1>-1'.1',1, 
!Jholn.<:rio c poele- dpal rio Distrieto Fetler<tl 
1 c,.;. no sentir lo tio se1· pago pc- Ar'Jhivou se 

los Estarlos o snbrütlio dos 
respectivos reJn·esentantcs 
no Congresso Fo<leral. 

llfanda 11ue se archive a ro- Approvatio em 5 tio julho de 
prcRCJlia~·ão tia camara nm· !HDD. 
nicipal tie Darbacon<t pe-
dindo a decretação tlc uma Arehivou-se 
lei que prohiha a destrui-
ção das mattas. 

31 Du. comnlissào de Jllanda que, por intermedio Approvaüo em 10 de julho de 
ccnnmercio, c!!lta· do governo, se onça a ca- 18.1!1. 

tistica,inelu!'!tl•itts mara municipal ele S. Fr<tn-
e tu·lcs. cisco sobro mmt reprcscn- Em ll, sob n. H, oiliciou-sc 

tação da eamara da villa ao dr. Secretario do Intc~ 
de Contendas relativamente rior. 
í~ qnestão de divisas entre 
aqnelle municipio e o de 
S. Francisco. 

Manda I}Ue 8eja arehivada 
D n s contmis,;õcs a representac,:ão d;t assem-

rcnniela.s ele le- blóa munieipal tlc Barhaoe-
giMl:tt,,ào e Cltllllt- na sobre a lei municipal 
ra.s lnnnici(lnes. n. fi;~ que creou o imposto 

sohre fabricas ele cal. 

Em elh•cnssào em l:í do 
j nlho com o voto em sepa-
rado dos srs. Porto Primo 
o Astolpho Pinto annullan-
do a referiüa lei n. H:Z, foi 
e:> te a pprovado ílcantlo pre-
judicado o parecer. 

Vide projecto n. 12 

))IL (lOlllllliS!lãO 
agrít·nltul'IJ., 

ele Indefere o l'CI[nerimcnto do Approvado em t:l de julho de 
sr. Leopoldo Lipman, pe- I ~\1:1. 
clinuo privilegio para ex-
plorar borracha da manga-
beira o plantau :cxti~ em 
terras devolutas (lo Estado 
nas margens tio rio S. 
Franeiseo · ató ás diyisas 
deste E;;:taclo eom o cl;t Ba-
ltia o hem assim nas mar-
gens rio rio Paracatú. 

': 

; ., 
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___ , __________________________ __ -

na couuuissão d I , 
l'C4l\lf'l'im ent e ndciiJl'O o l'I'IJtH' . 11cti<:õt>s. os e mesa aclmi.nist;:.~T~~?to 1ria Approv:vlo em ·2:J do julho tk 

Idem. 

Da eomntissüo 
Ol'Çt\Utenio. 

ohras da matriz ll;.l;.'t 11. as lH~lil. 
solicitando 1 : .~- mm ~~·, 
llrio l.""("· 1· 

1 o,t<,,to do pro "',,c oal lJllO . do cadôa. ' - ~>erviu 

Manda l[t • · 10 ~;o arclti v c a prosentação !10. l• . I re- Ent 4liscuss:'\o om 21 u<} 
do <list ·· t ·' ... vra1 ores · 11 • ntl"' 
1 

: nc o de ~anta · p. · .Jn 10 rccehcu uma cme " 
t 0 It10 Abaixo ~·cela' tu -tta do ilr. Rodri<>nes Chaves 
contra , - ando J · 1 "' · · · c a t .. ·" c:caçao do im 1 , 1 pman1 o para que to~s _, 
o torutonal. los- roprcsentac:ão {t comru!SS<IO 

do Orçamento. 

Sentlo nJlJH'ovutllt a omcn-
<la, foram os papeis ít rcfc-
da commissão. 

•le Manda quo ilü arcltiv1• I[resontação da ~ant·' \ ro- Approvaclo em 21: de julhO de 
1 o n!ikcricorclia' d;~ C<~ila ll:lilil. . 
mantma lHJtlin 1 - lha-
heli•Pi , t 1 0 o rcsh ciaCnlll~I\?, da lei pro~i;l: ArchivotH>ü 
seu. ' .•.. ,.,,, em hnnefleio 

10 

lSü() 
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))
11

, coJnJni!'lsão tlc 1\I:tnda lJUO >:e areltivc a ro- Approvado em 2G do julho de 
obl'tt.s pnhlicas. prcsentaç<lo do agente exo- 11:)0\). 

eutivo !listrictal de Itahira 

D1t conuni,.são 
orÇtt.JneJito. 

J)a coJnJnissão 
Ol'Çll.lllCli.Í.O. 

Dtt eom1nissão 
Ol'ÇIUllClltO. 

Da co1umissão 
Ol'ÇitUICUto. 

J)n conunissão 
Ol't;untcnto. 

J)n conunissão 
Ol't;n.nwnto. 

!lo Campo, sobro auxilio Archivou-se. 
para agna potavel. 

41C 1\Ianda qno ~c arehivem os Approvado em 2G do julho de 
!'lliJUcrirncntos tle Alberto li:l\l~l. 
'ilva & Comp., propri<Jta-
rios lle um<t fahric<L do pro- Archivou-se. 
ductcJs eeranlieos c tio Cns-
todio Netto & Comp., pro-
prietarios do uma fabrica 
ele sabão, pe<Jintlo isenção 
!lo imposto de eon~umo so-
hrc o.~ artig-os c materias 
primas tlestm:vlas ao;, seus 
oslabeloeimen tos. 

tle l\Ianda que ~;o arcllivc a pe- Approvatlo em 2G de julho de 
tiç-ão da directoria do "Atllo- 11)\Y), 
nou S. Ltli?.> sobro subven-
ção ao me:smo ostabeioci- Archivou-se. 
monto de ensino. 

tle Manda t(UO se arehive o re- Approvado em 2G ele julho de 
querimcnto üo cidadão An- 1':\\)!), 
toni,o Martiniano Fonoira, 
pcdmüo verba para a im- Arehivou-sc. 
pressilo <k sou eompcmlio 
de gymnastica. 

de Manda que se archive a ro- Approvado em 2G de julho de 
prcsentaçfío de habitantes 11:)\JU. 
de Itabira do Campo, pc-
diiHio auxilio para reparos Archivou-He. 
da estrada que liga o refe-
rido distrieto ao vallo do 
l'araopcba. 

tle l\fan1la que se archivo o ro- Approvado em 2'/ ele julho de 
qncrimento do William 18:.1~1. 
Ncwlands Jnnior c outro, 
propOIHio-so n contratarem Arcllivou-sc. 
o serviço <lc liquidação de 
guias de café. 

tlc l\[an<la •tno soja arcltiv~do o App_;·?vado em 27 de julho do 
l'ülj\!Orlll\üll(O das Jll'OÍOSSO- jl-),).). 
ras publicas desta C:tpital, 
solieitamlo vcrh:t para alu- Archivou-so. 
gucl <lc casa onde funccio-
ncm suas escolas. 

'' 
' 

'' 
I 

,! 
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Proccllcncia 
Trawmmpto Andamento e ohservaç0C8 

______________ ,_ 
------Du <•otnmis!li'ío 

O)'(:ltlll ento. lle :\Ian<la !jne KIJjarn a., . . -
as rCJH'es,mia .- :.rchtv.J.,Ja>-: Approvado em 2i tle julho do 
sellto es1~ohr \]1~~<; do con- h\J:J. 
do, do eon~ellto ' 'r "?:ral 
',Ie .s. Domingo~ ,},; 11,1

1
•
0
1ct1·tl Archivaram-sc 

C! XC C d } · ' '-O 
districto ll1;{ l'talntantcs 1lo 
citando casa' onsee:t,, soli 
as rosJH'ctiv·t e molnlta para 
marias.· ' R escolas pri 

Approvado em :!x tlc julllO 
•te lfm:J. 

()lt I~Olllmf - -H !ióSao ele Pe l'«tn••t•imeutos '-'!Uer 'IUO sejam · . I•• tições. · e d:!-s !lo governo .so~u:tta- Approvado em 21 do julhO 

D:t comm· -
0 usao 

l'Çttrnento. 

O:t comm· -
0 I!!Rao 

l'Çatncnto. 

nlt <'otnm· -
0 

I!'!Sao 
•••;ntn(•nto. 

Hn, t•om 1 • -ot• ntssao Ç:tmettto. 

çqes sohrl' 0 1!\~!H ma- de lk'~l 
de Antoni;l Jo;?•gwruncnto · · · 
dind,o ind,;n;t~iz·'(~~Jcs, JlO- Solidt:n·am-!ilc na mesma 
Rcrvtço~ ·"<,to JlOI' <lat · ,, aecresci1J1)8 11 

a por oJlicio n. :í:). 
con~tl'lleção da . a ro-
o rio Ita lCPo .· ponte so hre 
rh(ue G,Jlv~-Itca om Ilen-'-'J ao. 

tlc Manda rpw R , 
por J· .. ~ t-e' , C,Jan.t arehivadas 
l · ' rem Slllo tt : '-as cinco 1 a cnth-

1)0·' ncn~a<>e 11 • 1 uer executivo . "· . s ' o a concc•··-~lO 1 sohcltantlo '''" ' e crcdi tos 

Approva<lo em t: ,Je agosto 
<lo lii!J!J. 

Are h i varam-se 

de Manda que se a, I . 
rep~·esentaçiies' :~~~tvem . ~s Approvado em 1. • de agosto 

l1~hdades <lo v·u · mumc1- de lfl'l'l 
,una, SahaJ:á \a Nova de · · · 

hara Ca<'tl . • • anta Bar- . rian~q '". 1 ~e\ Itahira" :II·t Arcluvaram-se 
"'• .,o l!•tta 1 ' • '-nnição do i . IH o a dimi-

ouro. mpo~to Hohre 0 

Approvado em 2 de agosto 
de lk!l!l. 

Archivon-se 

Approva<lo mu 1 de agosto 
dc l"!l~). 

Are h i varam-se 

18(1() 

189\) 

18!J'J 

18()0 
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------------------------
J)u, connnis• :'í o llc 

ju,.ti•;a civil e c .-i• 
mi nn.l. 

Opin:t·para que seja negada 
a Jiccn(,'a impctratl:t pelo 
promotor de j usti<,~a e agcn-
tl3 executivo interino de Pi-
tanguy para processar o 
deputa(!O Vasco Awvedo. 

Em lliscussão em .L de 
agosto, l'oí rejeitado um 
rcquerímcnto de adiamento 
proposto pelo Hl'. IUheii·o 
Jnn<jtJCira. sendo approV<l.-
(!o o parecer. 

J)n. commi .. s:'ío 
Ol't;a111ento. 

J)a eoJUilli,.são 
Ol'ÇitlllCJl to, 

tle ?llanda ljUO se archive uma Approvado em ;~8 de agosto 
rcpresenta.çiio da camara de lk\1-l. 
municipal da Dagagem pro-
pondo-se a concorrer com Arehivou·SC 
<t meta.de da despesa para 
a consiruc<,~ão ou ao!juisi-
ção de um predio !lestina-
do a escolas primarias. 

lle i\I:wcla que Hcjam arcltivadas Approvado em 23 de agosto 
as reprcsentat;õcs das mu- de lH\JD. 
nicipalidades do Pomba e 
Itajubá c dos Cluhs da La- Arehivaram-se. 
voura de i\Iar de Hcspanha 
e Angustura, pedindo re-
dueçiio do imposto sohrc a 
exporta~~àO do café e fumo. 

Da. comJni.•"ão de Opina pela approvação 
oh1•ns puhlicns. indicação n. 2. 

da Approvado em 21 de agosto 
do ts:n. 

Vide a indicação. 

J)n, l'OIIllllfStlàO 
cstu.ti!•ticn .. 

llc J\Ianda qno so arcltivc a rc- Approvado em 28 de agosto 
JH'Csent<v:iio de hahitantcs de 1H'-J\J. 
do distrieto da Onça em 
Pit:wgny, solicitando mu- A rehivou-se, 
dança desse nome para o 
de << Vasco Azevedo». 

I) :t s •·ontutissõe" Manda (jllO sirva o corrcgo 
J•eunlclaoo llo le· « Agna Limpa » até a fa-
gi!>ihtt:ii.o 11 ca.nut- zenda da Solodade, de di-
J':ts rouuiciJme!f. visa dos districtos de Agua 

Limpa o Provitlonci~, .P?r-
tenecntcs aos mumcipios 
tio AJ,jm Parahyba o Leo-
polclimt. 

E1n cliscu!oô!<li'ío em 2 b de 
agosto recebeu uma emen-
!la substitutiva do sr. !ti-
beiro Jnmgteira, tendo os 
papeis voltado ás respecti-
vas commissiJcs a requeri-
mento do sr. João Luiz, 
sendo rejeitada uma emen-
da ofl'erccirla ao requeri-
mento pelo sr. Carvalho 
Dritto. 

Pende de parecer. 

,1 

i 
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l)í 

nu , (~onunissZ'io 
OI ÇUlllCJlto, 

Btt ('OlllUtis!oli'io 
orçttmeuto. 

llu COU\) • ~ . nrssao 01 (,'ltmento. 

lht c ) , 0 lllltlssão 
otçamento. 

Utt . • t OUlllli~H.tio 
OJ:Çitmento. 

-------------------------
ele J\Ianda i[Un· xc> a, ·I . ip.tcri ' 'te llV<' o rc \ . mento da me>~· J. 1 .- " pprovado nm ~3..; 1lc ago . .,to 

m~trativa lia S "a M nn- d•• l 'i'l'l J 

Cal'i<laclc ~~~ . 'tt.ta Ca~a do . . .. 
pedindo verln mmantin<t, An:hivon-s<l 
ü! pam anxll' no .ot\~:tmrm-
r:Jo de AÜr•n~ol .to llr>spi-
trata a lei 1; ~: 0 '> de rpHJ · ·• I rle Jc;'.l:l. 

Approvado i)lll \l ,Je sc(eJ))bl'0 

dr: ['i').), 

,\ri:II i vou-se 
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18:1\J (jl) Dn conunissão de Manda <tne se rcmetta ao Approvado em U de setcm~ 

obl'tl.S pnbliCitS, 
governo para tomar na con- bro de 18\J\J. 
llidcração que merecer o 
proj ccto n. ll,rolativo a re- Itemettitlo por ollicio n. 77 
constrncção d<t ponto sobre do l:l do referido mez. 
o rio Pomba, na estação do 
Vista Alegre. 

18\J\) til Dtt com1nissão tle Manda quo sejam rcmettidas Approvauo em U de Botem~ 

ol>ras }lltblicas. ao governo para tomal-as hro do 180~1. 

em consideração as rcpre· 
llent:ttes do jui~ do direi- Uentettitla.s por oilicio n. 
to c o presidente da ca- n de J:l do oitado mcz. 
mara municipal do Pará, 
pedindo a construcção de 
um:1 cadeia na roferid:t oi-
dado. 

S. G.- :2l 
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Pareceres de commissoes permanentes 
em 1898 e que tiveram andamento 

apresentados 
em 1899 

18')8 :JH 

Procedencia Transumpto Andamento e obseryações 

Dt-., conunissão de Manda !!Ue se archive uma Approvado em í !lo julho do 
ct'tnHll'I'-S mnnlci- reclamaçiío de contribuintes 18\IU. 
JH'tC!!I. municipaos de S. João d'J<Jl-

ltoy, por não serem proce- ArchiYou-se 
dentes as razões allcgadas. 

D 1-., conunissão tle Manda ltne se peçam infor- Approvada em :2:2 de junho 
con!!'tituição, Ic- mações ao governo sobre o de lf.lD\l, foram pedidas as 
gishu;ào c potle· recurso feito pcht compi1.- informações ao dr. Secre-
~·cs. nhia. J<J. F. Oeste de l\linas tario da Agricultura, em 

relativamente á interpreta- ~2(i,por ollioio n. 7!l. 
çiío dada á lei n. ;~:21, de 
setembro lle 1H'.J7. 

l8U8 :J3G Dn, commissão de Indefere o pedido de auxilio Approvatlo em '2:2 de junho 
rt'J•re !!'Cn ta ções, para a agua potcwol dos de l':lD\J. 
~·•HJUCJ.'iJuentos e districtos de - Bnritn; c 
I•ctiç(ies. - Pcquy, • 

1803 3=17 Dt-., commissão tlc l\Ianda que fle arehivc o re- Approv:ado em 22 de junho 
~·•·1•re seu tt-., ções, querimcnto do profc~sor do de lf:lll. 
rf>IJUcriJuentos e districto de Bom Succcsso 
peti~õcs. pedindo verba par,1, aluguel Arehivou-sc 

do casa. 

18'J8 :3:J8 Dn connnissão de Manda l!Ue ;;e remetta ao "0- Approvado em 2·~ de junho 
J.'e Jll'C sen tuções, v orno uma representaÇão de 18\Yl, remettou-se a pe· 
requeJ.•imentos e da Santa Casa de Caridade tição ao dr. Secrotorio do 
]Jetições. de Sabará, pedindo um au- Interior em 2G, por ollicio 

xilio para admissão de en- n. :J;j, 
fermos. 

18'JS 83\J nu, contmissão de Inderere a petição do Alberto Approvado em 22 de junho 
r c I•J.•e seu ta ções, Del pino, propondo-se a pin- do 18\l\l. 
l'CIJUeriJnenlos e tar uma tela allegorica da 
p cti1:ões. installaçrlo da nova Capital. 

1898 :310 Da-., t•omlnissão tle Manda quo ~>cjam rosolvülas En1 discussão em 22 de 
constituição, Ic- de accordo com o decreto junho, recebeu uma emen-
gis1twão c JlOtlc- ,lo :20 do janeiro de 18',)1 as da substitutiva do sr. As-
l'es. l!Ucstiics 'de divisas entro tolpho Pinto opinando para 

os municípios de Alóm Pa- que seja solicitada do go-
rahyba e Lcopoldina. verno \una planta da zona 

em questão para que possa 
ser resolvida definitivamen-
te a matcria. 

O sr. Carneiro de Rezende 
requer c obtem que os pa-
peis voltem á commissão de 
camaras munieipacs par11, 
omittlr parecer. 
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Transumpto Decisão final 

------ ------·-------------------~-------------------------~-------------------
18\18 

18\18 

18\)8 

''') elo junho O~t eomutfssão ele l\Iandn, c1nc se archivo o ro- Approntdo em ·•· 
t· c p N~senla-;iit>s, curso do fiscal mnbulantc do V:ll:l. 
r e etne 1• í rn entos das rcncla;; do E~taclo, Iler-
e t•etiçõc!'l. culano Martins da Rocha. Ardüvou-sc 

l 'J ·unho 
l 

·' mn :Zil t e . >1t coutmissão ele l\I:cnda que se archivc a pe- Approvauo · 
t• c p 1• e s~>ntaçõt>s, ti r,%) dos empregados da de 1 k'.l.l. 
I' e 'I u e t• i ntcntos hnprens<t Ollieial, sobre cem-
e petições. cessão de lote,; tlc torre- Arc!Jiyon-sc 

nos. 

On conuniss;i.o _ ele• Manda que S<) remctta ao go- Approvaclo em,·-•u-se" o rc-'li) llc junho 
l' e 1• I" csenta<;>ue,.., verno o requerimento do ele t.-.o:l, remeti~. sccret!t· 
t·eciuerituenlo!!! e profcs:-wr do extincto al- ,

1
ucrimcnto. ao ' 1 "

0

r oJ!iciO 
petições. deamento de D. l\Iano<Jl, po- rio c lo Interwr, llat<1 

dindo pagamento de venci- n. :l.'> c la Hwsnut t' ' · mcntos. 

Da conuuissão de J\Iancla quo se archivo a rc- Approvado 
1• e 1• t• esentac;õcs, presontac,~ilo d<J hahitantcs do 1>;\J). 
t•ecf!lt"!"huentos e do di.~trieto do Brejo das 
pettçoes, Almas, .~ohre eonstrucc~ão 

<lo uma pri.~uo na só de 'do 
clistricto. 

l lc J. unhO ()lll l) 

lo junhO Da comnli!>lsào el~> i\Ianda ctuo se ronl<Jtía ao "O· Approvallo em 1\) ' .
0

· a rc-
1' e 11 r e~"ientaçiics, verno uma repreBentaÇrro de I fi~):), remcttc\1-~eerctat·,~q_nc.:_t·uneutos ~ do hahiütnicJs do t!i~tricto presentac;ito ao d~_- 'êm ;!0, 
lletiçoes. dcJ Itacamhira lHlclindo au- rio cla Anrictüttu,\ 

xilio pant tlma ponte no por ollieio n. :lL ribeirão da Areia. 

D . , L'.J de junho u counntssao ele Indofnre a p•Jtição do clirc- Approvaclo em 
r e 1' t• c_st•n.t .. ções, etorio do partido consti- do 1 fJ ):J. t•eti.uc~runentos l' tucional de S .. Jocl,o do Vi-
lH~t•çocs. gia so~ro auxilio para con-

:-;trucçao dn um c:cmitcrio. 

Da counnissão ele Indefere i petição do.~ IHJl'· Approvat.lo em r? Jlt• e_"~l'lltlu:ões, ventes dtt Escol:t •lo Pitar- de 11-i'.J:l. rccl!l~l'llltcntos ti macia lHJdinclo equipara~~iio · 
I•ctu;oes. de vcncimnntos. 

= 

Ul do junho 
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18;);) 1 Do Sl'o José Gonçnl• Requer <tue por intermeüio Em clistJIH!são em 2~ de 
ves. d<t mcstt Si~ peçam informa- de junho ficou olla adiada 

çiics ao Governo sobre o na forma do regimento por 
numero de meninos em haver pedido a palêwra o 
edadc escolar, existentes no se. Vasco Azevedo. 
eSapezal» município de Pi-
tangny e qual o meio de Posto em discussão na se.~-

·' qno serviu o Governo parct são seguinte foi rcj citado. 
elleg<cr a tal fim. 

18;):1 2 Do sr. João Luiz. ltequor <tue a Camara aucto-
riso o seu Presidente a 

Approvado 
de 1:)\l:l. 

em ') do agosto 

convocar sessões extraor• 
dinarias ou nocturnas, si 
fúr ncccssario, na fórma 
do Iteg. 

S. C.- 21 
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Indicações apresentadas em 1899 

Auctor 

no sr. João Luiz 
oull'OS, 

Transumplo Andamento e observações 

<~ Indicam que a Camara Approvarla em :) tle julho tle 
rios Dcputar\o;; rcpl·cseHte lk'J~) 
ao 1 ongro,-;so Federal Íit-
zomlo ver n. Hccossitlade tia Vido parecer n. ;~:; 
dccreüt<:-i\o d<) nma lei so-
hre a inlport:v:fío elo mudas 
da videiras allm de prove- Soh ns. 1!l c U, olliciou-so á 
nir a viticultura nacional Camara e Senado federaes 
contra a invasi\o do pltyl- em 1 do referido mcz. 
loxera o <lu outras moles-
tias d:t videir:t. 

18D() :z no !!1'. IUheiro Jnn- Inrlieam IJllü o pocler exeeu- Approvado em 2:3 do agosto 
«1ucira e outros, tivo intorvcnlta junto a do IR') l 

Companhi<t gstrad<l, de Fer-

18()~) 

18Xl 

ro Lcopoltlina para rjnü ,~o- Vide parecer n. 57 
jam ro,c;Uthcleeidm.: os trens 
'da eancira ultimamente 
~upprimitlos. Sol> n. fl:Z ollioiou-so ao Se-

cretario da Agricultura na 
mesma data. 

U Do sr. Curneiro ele Indicam qno a eommissfio de H.('lnctticlt1> á com missão de 
lte:t.elule e outros constitui<,:iio, lcgislar:ií-O c Constituição c Legislação 

puclercs tendo em attrmç,i\o em ;G'J ele julho do 18~\J, 

Do n•. João J,uiz 
out1·os. 

o ,JL~posto nas Constituir:fíc:-; 
Fedural e Estacln<tl en\itta Pende de solução 
son parecer sohrc a consti-
tudonaliclatlo ou inconsti-
tnoíonalidarlc do art. ·'." tla 
l't!SOl'-!':ão n. :) quo alterou 
o roguncnto. 

c Indicam qnc as commissões 
reunidas de constitnit;i'ío c 
eamaras mmlieípMs mtor-
ponltam parecer c formem 
projooto sohrc t\ intcrpre-
tar;ão rlo dee. n. ~.su de 
lk'/b relativamente ao pnga-
mcn to de impostos pelas 
pormuüts de immovois sitos 
neste o em ontro l'~starlo c 
sitos em divcr~>o~> municí-
pios do Estado. 

H.entettidu á commissão de 
constitui~:i(o c legislação 
em 213 de agosto. 

Pende de solução 

.l 
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Auc:tor 'l'ranc;umpto 

I ______ _ ----1 
L ')' .. 1\J no sI'. JtaJH)SO 

"'" lm c itln 

no ,.. ... Ut~llim 
J.'t'il'l\ 

ele Dodarit quo a Camara como ]i;m t:l de junho foi remDtti-
orgilo legitimo da soberania do a mmt c:ommissi\t) espc-
poplllar, manil'csüt-sc soli- eial constituitlct 1los srs. : 
daria c em complot.:t ltarmo- Carlos To lodo, F. Peixoto, 
nia de vistas com o cxm. sr. Raposo de Almoi1la, .Julio 
dr.l'rosi1lento do Estado no 'l';warcs c .João Pio, 1)110 
apoio franco, Llosinteres:-m<lo apresentou o parcoOt' n. l't. 
o incondicional ao program-
ma político tio sr. Presidente 
ela Rqnthlir:a l[tW está pro- Ent clisetumão o parecer 
movcwlo o bom geral Ll11 na mesma data !'oi appro-
;\;v;ão o a e~tahili1lar.le da vaüo, 1leixamlo a Mesa 1lc 
ltopuhliea. receber por anti-regimen-

tal 11m fiuhstitntivo olforo-
oido pelo sr. Ribeiro .Tun-
queir<t. 

Sob n. :n, oJiicion-sc ao Llr. 
Prcsitlcntc Llo T•Jst;1Llo, em:~ 1 
do referido moz. 

JJiu- Doel;crando lfllO a Camara, Approvado em :i 1lc a;.;o~;to do 
votando a constitucionali- lti\l l. 
dado da emenda do sr. IU-
hoiro .Jnnl[tteira não teve 
em vista cle~antorar a Mesa 
qne tilo dignamente dirige 
os ;;cus t"aballlos. 

Secretaria da Cmnarn 1los Deputados do Estatlo <lo l\linas Gemes, Citlaclo do J\Iinas, :111 do 
novembro de lti!l\1. 

O <lircetor, 
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