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Ottoni ..... · ..... · .... · ·. • · · · · · · ·· · · · · · · ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · N. 188 - Crêa escolas primarias nos munieipios de Januaria, Grão 1\Iogol, Salinas, lU o 
Pardo Boa Vista do 'l'rcmedal. ...............................•..........•....• 

N. 1DO - Crl\a cs~olas P!'ima!·ias nos rnunicipios do Ara~;~~a!IY o l\Iinas ~ovas ......•..••• 
N 101 - Crôa escola pnmana nos ,,Olhos d Agua•, mnniCIIJIO da .Januarm .............•. 
N: 19ií- Muda a dedomi~açãr~ da cidad~ do Par~ .......... ·:·:"'"""', ................. . 
N ')03- CriJa cadeira 1mrnarra em •Lm;r, Antomo>, rnumc1p!O do Itabm.t ............... . 
N: 2o .t - Converte em mixtas as cadeiras primarias de S. Affonso do Allianr;a o de Agua 

Limpa ...•..........•...........................••............................• 
N. 2W- Crôa cadeira primaria no Tripuhy.: .......................................... .. 
N. 227 - Crea cadeira primaria nos qJ\Iarcclllnos>, do 'l'rcs Pontas, ...................... . 
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N. 2:30 - Transfere cadeiras primarias dos municipios de S. João Baptista, Arassuahy o 
Minas Novas ........ · ......... ·.·· ............................................. . 

N. :231 - Determina a nomeação de professores provisorios e substitutos pela presidenoia 
do Estado ................ ·.·.······ .........................•...........•....... 

N. 23·~ - Refundo diversos projectos creando cadeiras primarias em localidades de di ver-
8os municipios ..............................•..•...•.•.......•....•.....•••.... 

N. 23:l - Refundo diversos projcctos tra.nsferindo o convertendo cadeiras primarias ue 
diversos municipios ............................................................ . 

N. :211 - Crrla cadeiras primarias no municipio do gntre Rios .......................... . 
N. :!•1'\ - Cri"a cadeiras primarias nos municipios do Bomflm e Sete Lagoas .............. . 
N. 2 1:-> - Crêa cadeiras primarias no municipio do Curvello ...........•.................. 
N. 250- Crêa cadeira primaria em S. Pedro de Jequitinlwnha ......................... .. 
N. 2:; t - Crêa cadeira primaria em «Barreiro", de Doa Vista do Tremedal. .............. .. 
N. 2->1 - Gri\a escola primaria mixta, em S. Christovam, municipio do Alto Rio Doce ... . 
N. :25:\ - Subvenção ao I<;xternato Municipal do Pará ..................................... . 
N. 2 G- Auxilio para a fundação de um instituto orphanologico na cidade de Piumhy .. 
N. 2ii7 - Crêa cadeiras primarias no rnunici pio da Formiga ............................. . 
N. 2r>R ·- Crca carleira primaria em «Vi lia da I•'ama> o Santo Antonio do Bom Jardim .. . 
N. 21l:l - Crêa cadeiras primarias no municipio de .Jaguary ...•......................•..•.. 
N. :zG·,- Conversão da cadeira primaria drcJ Duritys ...................................... . 
N. :!tiG - Crêa cadoiras primarias no municipio do Pará ...................•............. 
N. :zr\8 - Cri',;t e converte cttdeiras primarias no munieipio de SalJará .................... . 
N. 2W - Crêa eadciras primarias em Santo Antonio da Columna e no povoado do •S. Josü 

dos Coimbras» ................................................................. . 
N. 271 - Crôa cadeira primaria no Jogar denominado dlicuiba~, do município d1l Abre 

Campo ............................................... ·· ..••.. ·············•··••• 
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N. ::n. - Exposkões de prorlncto.> industriacs ........................................... . 
N. :27:1 - Secção' de estatistica no Archivo Publico .............................•.........• 
N. 279 - C reação de cadeiras primarias no municipio do l\Iuriahó........ . .............. . 
N. :2S1 - Emprestimo a agricultores ..................................................... .. 
N. 2fl'l- Creação de uma segunda cadeira primaria em Santa Rita de Cassia .......... :. 
N. :~90 - Validado do exames das Escolas Normaos, para matricula nos cursos do agn-

mcnsura, a e lias annexos ...•......................................•......... 
N. :!~li- Greação de mais uma cadeira primaria om Sucuriú de Minas Novas ......... ···• 
N. :lill - Crcação de cadeiras primarias no municipio do Montes Claros ................ .. 
N. :ll)8 - Crcar:ão de cadeira primaria no município drJ Bom Successo .................... . 
N. 31)~) - Idem' idem, Idem no municipio do Ayurnoca ................................... . 
N. :nrl - Conversão' i dom, idem no municiflio do Curvdlo .........•.......... ; ............ . 
N. :Hl - Iteconsoamonto cseolar do Est;tc o ............................................... . 
N. :n·~ - C reação de earleira primaria no districto da cidade da Campanha .............. . 
N. :JI3 - Auxilio ao Lvceu l\Iunicipal de Arassuahy ..................................... . 
N. :nt - Manutenção Úo conscrvatorio de musica do Barbacena ......................... . 
N. :n·; - Proro"ar~;Io de prazo para ser entregue ao trafego o ramal ferreo de Pitanguy. 
N. :nD - Grcar;Jo 'rte cadeira primaria _no rlil.;trioto do Ara.ssuahy ....................... .. 
N. !l:~~ - CrcaGão do lo!!; a!' de secreta no nos camrHJ.~ prat10os de que trata a le1 n. llO .. . 
N. :~:~:l - Gre;u:;Io de uma cadeira primaria no municipio do Qucluz ..................... . 
N. 3!G - CreaÇ;1o drJ cadeiras primarias nos municípios do S. l\li~uel do Guanhãos o do 

Serro ........................................... : ......................•.... ·.·.· 
N. !l?fl - Crear,:ão de cadeiras primarias no districto de S. Gonçalo da Ponto .............. . 
N. :l:?.'.J - l•lem, itlom, itlem no districto da cidade do Rio Preto ........................... . 
N. :l3 L - 'l'ransreroncia •!e cadeira em Campo Bel! o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... , ..••.. · · 
N. :::::J - Crcar;ão de cadeiras primarias nos municípios de Carangola c Mar d'IIespanha 
N. a:a - Doaçito elo prodio em quo tuncoiona a Aca<lmnia de Commorcio do .Juiz de Fôra 
N. :~a·,- Crca~;ão de eadcira primaria no municipio de S. Jose do Paraizo ............•... 
N. :::!7 - Creação de cadeira nocturna em !tio Preto ................................ · .. ··· 
N. :l38- Cessão do predio do quartel do ií." bat:tlhão lia Brigaria Policial, em Ouro Preto, 

para o asylo de orr1hãos da associação Santa Isabel da Hungria ....•...••... • 
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:-.;. :l3 l - C reação ele cadeiras primaria~...... . . . . . . . ......... · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
N. :li I) - Auxilio á. Santa Casa d~ l'viisericori.IL:t de U>craba ......... · ·. · ·. · · · · • · · · · · · · · · · · 
~. :lU - Auxilio ao Externato Formignen~e ........................ · ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
N. 3i:l- Crcaçào de Instituto em Montes Clarns ....... _ ................... · ........... · 
:-;, 3í:í- Emolumento~ pelo rcgistl'O d1' nascimentos e ob1tos ............... ·. · · · · · · · · · ·· · · 
N. :l (li - Auxílios ao Externato Municipal elo I' ará ................. · ... ··· .. · ...... · .. · .. 
N. 31;· - Ampliação elas disposic,~uos <ht lei n. :'~L ...........•.............. · . · · • · · · · · · · · · 
N <Jí8 - Crea~;ão de cadeira primaria ................................ · ... ·.··············· 
N :H\l- Ielem ................................................... s ................. ·. ·. · · 
N. 3:íO -Garantia de cmprestim<> ao munidpio de Dores do Intlaiá ......... • · · ·. · • · · · ·. · · 
N. ~!!-- ~usta~ a avaliac_lores .[utlie_iao~ ................................. · ...•. · · ....... · ·· 
N .. l->3 - Creaçao ele cadc1ra pnmana ........................... · · · · .. ·. · · · · · · · · · · · · · · · · 
N. ::.i-':l- Concessão de terras do Esta1lo aos cídnelilo.-: hra~ileiros l[UO as re•ttwrorn. · · · · · · 
N. ::no - Ct·eac,~ão de cadeiras primarias ......................................... · .. · .. .. 
~. ~-~~ - ":uxlljo ás obra~ do h~spit:~l de S. Josô dr) Alr\m Parallyba ....... · ........ · ·. 
~. ~·~'-~ - C r caçao de cadeiras pnm<U'Hls ....•.........•••..............••. •• · ·. · • · · • · • · · • · · 
:\. vhl. --Idem .................... ····· .. ··············· · · · · · · · · · · · · ·' · · · · ..... ' ... '' .. ' .. 
~. :l~~~ - ;~uxil~o ao Gymr~asio d<! 'l'l11:vo ............................ · ....... · .......... .. 
N. ,),,8 - Crcaçao de cadetras lH'!marlas ............................ · · ...... · · · · ·. ·. · · · · · · 
N. :no - Crear·ão do oilicios do ~~rime em mo :-;ovo e .Juiz ele Fóra .........• · · ·. · .. ·. · ·. 
~. :>?,1 - A uxii~o ao Collef:io Mii_lCiro_, em Ouro Preto ........................... · ....... .. 
N. Ht3 - Creaçao de cadeiras pr1marms ...................................... · ..... · .... . 
N. :l71- Idem .............................. ·. · ·· · · · · · · · · ······ ·· · · · · · · · · • ··· · · · · · · · ··· ·· · 
N. :377- Dcsincompa!il:>ilítlaele~ clcitoracs para os lentes c professores dos estabclecimcn-

toB de ensmo supenor ........................................................ . 
~ ;17~ - .. ~uxil~o para o ~hastec!men_to d'agua em Faria Lemos ....................•.... 
N. 3/.l - Creaçao de cael01ras lll'lmarlas ............................................... .. 
N. :181 - Idem ...................................... ··.··· .. ··.················ ... ········· 
N. 3'·J- Iclcm ..................................... ··· ·· ... ··· · ·· ··· · ··· ·· ·· · · ·· · · · · · ··. · · 
·N. ::s:J- Idem ............................................................................ . 
N. :J'llc - Idem ................................... · · ... · · ·. · ·. · .. · · · · · · · · ·. · · · · · · · · · · · · · ·. · 
N. :3<>- Idem .............................................. ··· ·. ·. · ··· ................... . 
N. :lSG - C reação de 11m ?Orpo _de qaval!aría mt Drigada Policial. ............•.......... 
N. H"7 - C reação ele cadeu·a pnmarw ....................................•................ 
:\1, 38-'l - Creação de cadeira primaria ...................•..........................•...... 
N. 3·l!l- Idem ...........•..................................................•.............. 
N. :HJO - Reorganização dos trihunacs corrcccionaes ..................................... . 
N. :l~Jl - Nullitlaelc de lei da Cama r a Municipal ele Ouro Preto ........................... . 
N. :J~t - Crear;ão de cadeira primaria .................................................. .. 
N. :l!.J.l- Idem ..•............................................•.......................•..•.. 
N. :l\JI- Fixação da sóde de um dofl Campos praticas ue que trata a .lei n. l!fJ .......... . 
N. 393 - Alteração do Regimento interno da Camara .................................... . 
N. :J~lli - Creação de cadeiras primarias ................................................ .. 
N. 3~l7 - Idem ............... ·.·········.····•···.······ ........................ · ........ . 
N. :J~li) - Licenças a diversos funecionarios .............................................. : 
N •• _'l:lil - Creação de cadeiras primariat-; ................................................. .. 
N. ~00 - Ampliação dos direitos conferidos aos advogados provisionados ..........•.•.... 
N. •102 - Fixar;ão do ponto de residencia do elelcgaelo auxiliar do chefe de policia. ...•..• 
N. •IO:l - Crea~~ão de cadeira primaria. . . . . . . . . . . . . . .....................•....•.•.•.....•• 
N. 40l,- Idem ....................... _. ................................................... .. 
N. •IOG - C reação de cadeira prtmarw .........•.......................................•.. 
N. -lO~ - Predio para o funocionam~nto dos grupos escolares ..................•.......... 
N. 410- Creação de cadeira primana .................................................... . 
N. -1!2- ltepresentação elo gstado n'!- exposição universal de Pariz .....................• 
N. 411 - Crear,ão de cadeiras prirnartas .......................... . 
N. HG - l'redÍo para a E~cola 1\'.orm<!-1 de Juiz de 1<'<'>ra .... : ..... ·.:.:::::::::::::::::::: 
N. 417- Creaçã? de oad01ras prnnar1as ...........................•......•............... 
N. 41R- Idem, 1dcm .............................. · •................................••.•.. 
N. -ti~)- Idem, idem.;···········:···.····················································· 
N. -~.2~ - Divi:-;ão do I<..sta~o em .iltHtr.wtos de terras c colonizar;ão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. 
N. -1:!.> - Creação de cadeiras prnnanas ................................................. .. 
N -12fi -' Idem, idem ......... : ............................................................ . 
J'í. -127 - Augmento dos v_encnne_ntos. do:-; professores prirnarios .•......................... 
N. -í28 - C reação de cadeiras prunar1as .................................................. . 
~. 1~;; = ~3~:.· 13~:· ..................................................................... . . . .............................................................. . 
N. m- Iddcm, i_ddcrn ..................................................................... . 
:'li. -hl~ - I em, 1 ern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . • . . . . . . . . . ..........• 
N. -tl:l - Nullidade de diBposiçues de lei lJ!Unicipal de Domfirn ..... , ................... .-. 
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N. 1:?1- Alterar;ão <lo ref?ularne_nto ~anitario ........................................... .. N. •l;!~~ - Crcaçã~ de cadcnras prmutrtas .................................................. . 
N. '"'' - Idem, ulern ................ · ·. · ·. · · · · ·. · · · ·. · · · ·. · .............................. . 
N. 'J.:\7 - Idem, idem . . . . . . . . . . . . . . · ·. ·. · · ... · ...... · · .................................. . 
N. 'J.:Ji:J - Creação de cadeira prima ria ........•............................................ 
N. -'c:l~l - Idem, idem .......... ·· ..... · · · · · · · · · · · · ·. · · · · · . · · · ·. ·. · .. · ....................... . 
N .. fc41J - Idem, idem ......... ······················ · · ·· · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · ·. · ·. · ·. · · · · · · ·. 
N. IH- I•lcm, idem ........ ·····················.··.··· ................................ . 
~ .'d-'2 - Idem, idem ....... : .. ··.:····:·.· .. ··.· ..... ·.· ................................. . 
:'<. H:l - Conversão de cadeira pr1man:t ................................................. . 
N. •111 -~- Crcar;ão de cadeira primaria .................................................... . 

~. 12 - Caeleias cen iracs no ERtaelo ...................................... _ ..•..••......... 

l\. 7:-J - CrelliirJ pnra t'XJlO~J•;.ro clrJ productos agrieola,.; no Estado ...................... . 
N i-i'l - Premios aos cllltivadores ele cacau ü aos fabricantes de r·edos e <l8termin:.Hlos 

produdos imlnstriaes ...............................................••......... 

N. 
fO;-; - Garanto juros :ws emprcstímos r[nC !'oram contrahidos pelas Camaras f.lunioi-

[>aes de Sanü1, Luzia <lo IUo das Velhas e C:tratinga .................. , ...... . 
(I:Z - Hclcva o collcetor de .Juir, tle Fúra do pagamento de estampilhas roubadas do 

cofre a sCtl ca.rg().. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . 

N. D:i - Proi·og·a prazo para concessão de premi os a industriaes ......................•• 
N. ()'/ - Cri~a cadeira primaria em S .. Josi' de Alr.\rn Parallyba .......................... . 
N. 100 - Interpreta lei sobre cxplorar;ão !lo minas ....................................... . 
N. 101. - Concessão de terras para fnn<lação de Asylos .............•............•.....•.. 
N. 10:~ -- Deroga artigo da Constitui<;ão sohro aposentadorias .......... , ................. . 
N. 111:) - Annulltt resolução da .\ssemblr]a Municipal de .\raguary ...................... . 
N. lO I - Auctoriza a construcção de ctlífieio para o Congrc:-;so ........................... . 
N. 10;, - Subvenção á. Ernprcs;t t!r~ navogação do ltio 1lc .Jarwiro ........................ . 
N. 101\ - Privilegio ao Banco, conccssionario 1la E. I<'. Cataguazes ...................... . 
N. lrt/ - Annulla delibcr:l!)iiO da A~->,~emblôa l\Innieipal <!c Carating<J .................... . 
N. lilfl- Instituto Agronomico em S. José de Alóm I'arahyha ........................ .. 
N. li)',) - Favores a synclícatos agrícolas ................................................. . 

.P!•ojecü>"; (10 Senmlo ele 'l H9!~ 

N. 110 - Liócnça a .Torge Roiz Com· a .•..•...•................................ , .... , ..... . 
N tll - Altera a lei da Junta Commercial. ............................................ .. 
N. 112 - Estabelece férias do fúro .... , .............................•..................... 
~. Wl - Licença a Domiciano Rodrigues Vieira ......................................... . 
N. ll-1. - Venda de casas a funecionarios .............................................. .. 
N. 11~> - Licença a d. Guilltermina ltosa Torres .•..........•..........•.....•.........•. 
N • llG - Conselho deliberativo .......................................................... ··· 
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N. 117 - Permuta de olliçios de justiça .................................................. . 
N. 118 - Creação do oJiic!o de notario publico .......................................... .. 
N. 119 - Proro~ação de licença concedida ao funccionario publico Avelino Francisco 

Max1mo do Jesus .................. , ................................ , .......... . 
N. 120 - Concessão de li.cenc,~a á. professora publica de Carandahy .•... , ......• , ........• , 
N. 121- Concessão de licença a diversos funccionarios publicas .......................•• 

l?I•ojcctos flo S••mulo de ·J HO 1 

N. 122 - R~gras P'!-ra. a. c~nocssão de licenças aos funccionarios de ordem administra-
tiva ou JUdlclal'la ...... ,, .. , ..... , ...... ,., ... , ............. ,., .... , ...•........ 

N. 128 - llevogação da lei n ~ll ....................................................... . 
N. 124 - Peculiç l~gal ou montepio dos funceionarios publicas, alterar;ão !lo art. 10(l da 

ConstitUição ................ , ......................... ,...................... .. 
N. 12.í - Fixação da taxa de :J "/ .• para o imposto de transmissão in lu r-vivos ...•...• :: .. 
N. 1211 - Serviço da estatisti~a da producr;ão do cafü no territorio uocional. ....... , .. .. 
N. 127 - Cessão de um pred10 estadoal existente em Varginha ......................... .. 
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1 - Reconhece o proclama deputados pela 2. • circumscripção .••.•..• , .• ,,, .• , ••. ,,. 
2 - » ~ ~~ » :]. ' 
3- " " , , 4.' 
4 ~- )) " :> " 1 .• 
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7- :> ,) ::+ .) ~1.• }; ··············• 
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lO - Annulla diploma e reconhece dcputaclo pela 5.• circumscrip\'.'ío ........... :::::: 
11 - Itcconhecc o proclama deputado pela ~·· circnmscripção, ..................... .. 
J2- » I> )) » (),• » ••••••••••••••••• •• 
13- J\Iantóm a conc]usão do parecer n, 2, sobro rcconhocimcnto rio deputado.: .. ::: 
14 - Approva a moçao n. 1. ......... ,.. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. • .. .... .. .. .. • .. • 
15 - Indefere o pedido do hacharcl E. illachado do Castro ... ,,,, .. , ...•.. ,,,.,.::::. 
lG - Idem do Jlonorio Estovcs... .. ................. , ... ·..... .. 
17 - Pedido para audicncias no districto elos Peixotos ... ,. ' · · · '· · · · · · · · · '· ·' · · · · • 
l'i- Pedido de prern!o <lo b;tcharcl A>7ostinho .Pcnido ..... .'.'.'.'.'.'.'::::::::::::::::::·: 
10 - Desistoncia <le licença <le d. 1\larta Blandma. . . . . . . . . . . . . . . . . . · 
20 - Pedido do professor da Colonia José 'Phcocloro ................ ::::::::: ·: · · · · · · · 
21 - Sobre o imposto do sal, lançado pela Camara Municipal de Barbacena · · · ·' · '· 
22 - Annulla eleiçiJef-J c reconhece deputado pela t.· cireumscripç'io ' · '·'' ·' '· • 
2:3 _ Pedido de d. Ucnriqueta Carmelita, sobre constrncr~ão dn ca~a~ ·~~~tà '(;~:··t'i'' 
2l - Itoquisição do lc;i (~ Ca~nara J\lunicipal de S. João Ncpon{uec·n~ " 'Jll a · • 
2:i - Approvação da md!Caça? n. I ... ,.;., ..... ,, ... , ..... , .... ," .. :::::·······"··· 
~~G - Creac~ão de Campo PratiCo no Par;t, ...... ,............ · · · · · · · · · · · • 
21 - Manda archivar diversas pc~as 8ohre eroanão do cadeir·i~· · · · · · · · · · · · ·- · • · · · · · · · 
;~8 - Sobre a creação d'nma empresa de viticultura ....... ' "" ·"" ·" · · "" · "" 
2~1 - Sobre a indica<;ão do Conselho do Districto Federal.·."""""""·""·"· .. • 
ao _ Podido da Ca.m!lra Municipal d<3 Barbacena, sobre d.e~t~;;iÇ!i'; ;j0' ~ãtiã: · · · ·' · · · · 
3L - Questão de diVIsas entro Contendas c S. Franciseo - ' s. · · • · • • · · 
3'~ - Pedido d~_t Asscmhlôa Municipal de ~larbaccna sob r~· ir~;1;à~t~ · d~ ·~~i····'······· 33 - Explora<;ao de borracha da mangabeira............. , ' · · · · · · · · · • · • 
31 ~ Reclamação do Conselho Districtal do Entre Folhas'·· · · · • · • ·'' · · · · · · · · · · · • · • · • :n- Pcdid.o da mesa administrativa de Piumhy... .. · ........................... .. 
:lli - Auxilio para ccmitcrio de !3· Josô tios Botelho~ . .'.'.'.'.'.''.'.'"""""""""·"" 
:!7 - ~teprcsontação d~ Santa. ltlta elo lU o Abaixo contra o 'im.pc~~tÕ 'iê,:;ú~'·iãi ·' · · · · · 
:Jcl - Santa Casa do D1amantma, sobre restabelecimento elo lei 1 · • • • · • • 
:l:J - Santa Barbara das Canôas, sobre eoncerto d.e estrada et~:""" """" ·""" ····················· 
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XVII 

N. 40 -Auxilio para aguft de Itabira de Campo ......................................... . 
N. 41 -.. Pedido para fabrwo d.e producto ceram1co e isenção de imposto para fabrica 

ele sabão ....••..•....••.•.•. :. • . • • • • • • • • • • .. .. , ... , .................... , ...... . 
N. 42 - Subvençã.o ao Atheneu .s. LUiz ..... :, ........ ·: .•••• , ••••. , ..................... . 
N. 43 - Compend.10 de Gymnastwa cl': Antomo Martlmano .............................. . 
N. -H - Auxilio para c~tr~da ~e !tabu·~ do Campo .....•• • ..• , ••.•. , ..•.•..••••.••.•..•.• 
N. 45 - Pedid.o sobre hqmdaçao de gUla de. caf~ ....... · ................................ . 
N. 4fi - Pedido de professores sobre alugue1s de casa ................................. .. 
N · 47 - J\fobilias para as escolas d.e S. G.erald.<? e do Rio do Peixe .................... .. 
N. ,_l,':l - Auxilio. para agua .Pot~vel do P1rapctmga .................................... .. 
N. 4'J - Ind.emmzação rela!1va a ponte sobre o rio Itapecerica ......................... . 
N. 50 - Sobre crcdlt~s ped.1d.os J?el? G;o~erno.: ........ , ................................. . 
N. 51 - Rep:~sentaçucs sob_ro dlml!lUIÇao do 1m posto sobre o ouro ..................... . 
N. 52- AuxiliO para o Instituto d.o Bomflm....... ...... .... . "" 
N. 53 - Auxilio~ para os Institutos do Pará., Bagagem e 'l'ur'V~.: .... ::::::::::::::::::: 
N. :H - Sobre l!Ce~ça para r~rocessar o sr. deputado V. Azevedo ..................... .. 
N. 55 - Construcçao ~de pretlw. paFa escola na cidade da Bagagem .. , .... , .••. , •.•....•• 
N. ~\3 - Itepresc~;_açues ~c ~taJ,t,'_ba, Pgmba, etc., sobre red.ucção do imposto do café .. .. 
N •. )7- Approva 1ao da 1nd1Caçao n. ~ .................................................. . 
N, ?~ - l\l.u~ança de nome d.o districto do. Onç~ ....................................... .. 
N. '~·J - D1V1sas entre Ag!-1'7 Limpa: c Prov1dencm ...................................... .. 
N. !)O - Verba para hosp1c10 de ahenad.os, a fundar-se em Diamantina ................ .. 
N. ()1 - Camaras de Baependy c outra~ contra imposto territorial. .......••....••• 
N. G2 - Credito para a casa de Caridatle d.o Montes Claros ..................... : .. ,::::: 
N. 1!3 - Subvenção [~ Com~anhia Navegação Sul-Mineira .............•.. , ...••..... ,, •.• 
N. 1)1 --Manda arcluvar diversas pcc;as, sobro crcação de escolas .... , ...• , ... ,, ••.• , •. , 
N. 1\5 - Isenção de imposto para o tecido d.o juta ........................ , ........... .. 
N. GG- Projecto n. 11, relativo á. ponte sobre o rio Pomba ......................... : ... : 
N. G7 - Construcção de cad.êa no Pará. ......................... , ....................... .. 

N. 
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N. 
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N. 
N, 

N. 
N. 
N. 
N. 
N. 
N. 
N. 
N. 
N. 
N. 
N. 
N. 
N. 
N. 
N· 
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N, 
N. 

P:-u•ccei•es de cominissõcs atn•escntatlos e1n 1900 

ü8 - Licença ao sr. deputado Arthur Pimenta ... ,., ............... , ................ .. 
liü - Archivamento de um oflicio da Camara Municipal de S. Miguel de Gua-

nhães ................•...............................................•..••...•.. 
70 - Archivamento de uma reclamação de contribuintes <los cofres municipaes de 

Passos ......................................••..•..............•.•..••.•..•.••. , 
71 - Indeferimento de uma petição do cidadão Antonio Josü Gomes.,, ...•...•.• • •• ,. 
7:!. - Inde~erimento de um pedido feito pela Camara Municipal de Piumhy .......... . 
73 - Arch1vamento de uma representação das companhias d.o mineração estabeleci-

das no gstad.o. . . . . . . . . . . . . . . . ... : ......... , ....... , ......... , ..•.......•..•.•• 
74 - Remessa da petição d.o professor publico Joaquim Maria Alvcrnaz á. Commissão 

tle lnstrucção Publica ................. , , ....•... , •... , ..... , . , . , .. , .... , •..•• 
75 - Indeferimento do podido da Camara Municipal de Quoluz ....... , •..•.. , ••••••••• 
7G - Approvação da indicação n. 5 ........................•. , ...•.. , . , •• , , ..•••..•..• 
77 - Archivamcnto J<J o1!1cios c rerJuerimentos referentes a materia de instrucção 

publica ....................................................................... .. 
78 - Approvac;ão da indicar;ão n. li ..... · ............................. , ............ .. 
79 - Archivamonto de divcrsM representações de conselhos distriotaes .. , .•.. ,.,., .• 
sr) - Approvaç~o d.a !nd!caç~o n. ;.o ................................... , ... , ....•. , .. . 
81 - Approvaçao da mdJCaçao n. 1. . ...•...••••••••.•.• , •••• , ••..•• , , .•••••••••• , ••• 
8:.! - Pedido de inforroac;ITo mbre o requerimento do collcctor dH Palmyra., ......... , 
s:; - Remessa ao sr. d.r. Presidente do Estado, do requerimento em que iJe pede auxilio 

para a reconstrucr;ão d.a eatlôa da cidade ti c Abaethó.,, ..... , ......•. ,, •..•.••• 
81 - Indeferimento do pedido feito pelo conselho districtal de Cambuquira .......... .. 
83 - Licença ao sr. deputado Francisco Peixoto .................................... . 
8G - Informações sobre o pcdid.o de licença. feito pela professora vublica de Ouro 

Branco ..............................•....... · ........ · ·. · ..... · .. · ...... ·. · · .••• 
87 - Arcltivamonto llo uma repre;;entar;ão de contribuintes municipaes da Villa de 

Guarará. ......................................................•...•.•..•...•..• 
88 - Archivamcnto rla<> representações feitas pelos contribuintes municipaes de 

Daepelllly e S. João :'-lepomuceno ............................................ .. 
8\J - Arcluvameuto de uma reclamação de contribuintes municipaes de Caratinga .. . 
!HJ - Arehivamonto t!c uma reclamação de contribuintes munioipacs de Piumhy., •.• 
!ll - Remessa ao rir. Secretario da Agricultura. de dois requerimentos de viticulto-

rcs, pedindo pagamento d.e premi os a que se julgam com <li rei to ............ . 
I. c. - 3 
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N, !l2 -.Remessa ao dr .. Presidente do Estado do pedido de licença feito~l>Clo funccio-
nario publico Francisco Mondes L~al. ......... , .............................. . 

N. !)3- Pedido. de informações sobro a indemnização solicitada p1~lo contrat~nt?. da 
. ponte sobre o rio Caratinga, na estrada que vao para o Estado do Espn·Ito-

Santo ........ , ...•........•...•................................................ 
N. %- Item~ssa ao_dr. Presidente do E~!ado., do.lJedido de licença feito pelo funccio-

. narw pnbhco, Oscar. de Magalhaes I orti ho ............ : ....•........... : ..... . 
N. \JS - .Remessa ao governo,. do pedido feito pelo Conselho D1stnetal de Italma do 

campo, para se reconstruir uma estrada de rodagem 11ue serve á sede desse 
districto ....... , ...... · ........................................................ . 

N. \J(j - ;\rehi.vamento do podido de indemniza1;ão feito pelo vigario da freguczia da 
. Capital .................. ._ ........................................................ . 

~. ll7 - .Approv:ação da indica1;ão n. !I ................................................ . 
N U~- Approvação.da indicação n. k ........................................... _. ..... ~. 
N. !1\J - Pedido do informação whrc o recurso interposto pelo professor publico Joao 

.Francis.c.o de Araujo .......................•.•........................... ·.· .. · 
N. 100- 'Pedido de informaç6es sohrc os requerimentos do dr. Benjamin Moss o do oi-

. dadão .Julio Hodrigues Ccsar ............................... _. .... ,. .... :··· .. ···.· 
.N. 1r11 - Pedido do informa~~õcs sobre diversos rCIJUCrimontos do lunccwnarws publ!-

. co:; solicitando licença .......••.....•..•.....•..................... : ....... · ·. 
N. 102 - Indeferimento do pedido de licenç~t feito pel11. professora puhlJCa do Ouro 

Branco .•...•..........................•.... ·.·.···•········ • · · · · · · · · · · · · · · ·•· :· 
N. 103 - Indeferimento •lo pedido do cquipara1;ão de vencimentos _de profcssol·e~ provi-

sorios feito pelo professor publico o mais cidadãos .. do distrwto de Co1m!J\a·. 
N. 101 - Itcmessa ao l'tJdcr J<;xccutivo do pedido de ;:uxilio feito pela camara mumcipal 

do Juiz de Feira para ;;ancamcnto 1lessa Cidad.c ....... ·. · .. · · ·. · ....... ·:.: .... . 
N. Wi - Archi vamento do pedido de augmento de ycncnncntos feito pelo admnnstra-

. dor. da .eadcia. de. Ouro Preto e por seu a.rudante .. : ... ·-· · · · ..• · ·. ·: · .. ; ....... . 
~. 10G - ,Pedido de informação sobro as reclama<;ões . do 01dadao Lymirw Cel~;o da 

'l'rindadc e d. llcnriqueta Carmclita de Aln~eula .... ·. · .. : .... ·: ... : · ......... . 
i\. 10'/ - Hemcssa á commissiio mixta especial do pedido de translorcncia leito pelos 

habitantes do districto de S. Vicente d? Gra1~nna ...... : ... : ....... : ......... . 
~. liJ.~ - Archivamonto de uma r<~prescntação do mvcrmstas e h01admros rcsHientos em 

All'enas .........•.......... · · ···· · ·· · · ··: ··· ·· ·.··· · ··· · ··: · · ·: ·· · ··· ·: · · · · · · ·· · · N. lO!) - Arcldvamonto 1le uma representação de mvcrmstas o boiadeiros ros!dcntos em 
Santa lUta do Cassia e PassGs ........ · · · · · · · · · ... · .. · ........................ . 

N. 110 - Approvação da indicação n. li ........ ·"..: .... · ...... · .... · ........... : ....... .. 
N. lll - Remessa ao Governo de uma roprosentaçao. de lavr~dores c eomm?rciantes re-

sidentes em Ahhudia, rcelamando contra n·regulandados no serviÇO da E. I<', 
Oeste. . . . . . . . . . ••.... · · . · · • · ·: · • • · • · · · · · · · · ·: · · · · · · · · · · · : · · · ·: · · · · : · · · · · · · • · · • · N. 112 - Pedido de informaçi"íos sobre diversos rcqucrunentos de tuncciOnarws puhlicos 
solicitando licença ..... : .•..•........ ·.··.· .................................... ,.: 

N. 113 - nemessa [L commissão M!Xta csp~C!aJ do thvcssas rcprosonta1;ões referentes a 
· transforencia de fazenda e de distrw_tos de. ~ns para outros municípios ...... . 

N. lH _ Remessa ao Senado ~c t~n!a_ reclam'!-ça<? de diversos _elcitor?s do município do 
Turvo com relação a diVISao de di_strw.tos em sec<_,ocs cl01toracs ............. . 

N. 115 _ Indeferimento de pc~ido d? moratol'la feno pdo collector do Palmyra ......... . 
N. 111) _ Remeflsa ao Poder Executivo de _um requerimento em que o professor publico 

. de Guarany peue um anno do lwenya ...........................•............ , 
N, 117 _ Remessa ao Govo1:no _das ropresentaçoes _da camara munici1Jal de Sete Lagoas 

e do Conselho D1stnotal do Pequy, podmuo a construcção do uma ponte so-
. bre o rio Paraopoba ........................................................... . 

. P~u·ccet•cs de counuissõcs atn-escnüulos c1n 1901 

N. 118 - RqcÓnhcccndo deputauos os senhores: Assis Lima c gdmundo Blum .......... . 
N. WJ -- Archivamento de uma petição do cit!adão David Ribeiro .................... . 
N. 120 - 1\rch!vamento da petição _dos escrivães da comarca da Capital ................ .. 
N. 121 - Arcluvamento do requcmnento do baeharcl ltodolpho Monteiro Chassim Dru-

1)1ond .•....................•....•....•...................................•... 
N. 122 - Romoss.a ~e un: oL!lcio do presi~on.te. da Camara Municipal do Entre !tios á 

.comm1ssao ~lixta de reforma JUd!Ciaria ...................................... . 
N. 123 - Arcliivamento do requerimento do presidente da Li<>a Operari11. desta Capital.·. 
N. 12,1 - Remessa da representação do Conselho Districtal de Ahbadia dos Dourados a 

commissão Mixta de reorganização judiciaria ........•....•............. ··• · · · 
N. 123- ~\Nhivamento de nm oflicio e mais papeis rcmettidos pelo sr. Presidente da 

Relação por intermcdio do dr. Secretario do Interior ................... · . · · · · 
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XIX -
N. 121) - .It~mcssa do_ projecto n. 128, de 18!15, á commissão Mixta encarregada da re-

Jorma el01toral. ............... :. · ...... · .... · · .. · .. · .... ·" ........ "·.... · .. 
N. U7 - Archivamento do rc<gwrimonto dos cidadãos Antonio Soares de Azevedo Sobri-

nho e João Gualberto nlartins da Costa ...................................... . 
F. 128 - Archivamento de uma representação do commercio da Capital c de um tele-

gramma do de Ouro Preto ................................................... .. 
N· l2!J - Archivamonto de representaeões das Camaras 1Iunicipaes do Quelm; c de Bom-

fim c de diversas outras au'ctoridades e commerciantes, sobre impostos, ..... . 
N. I:lO- Archivamcnto de representações das Assembleas Municipaes de S. João Nepo-

muceno, Ouro Fino, Caratingu e Sabará. ...................................... . 
N. 1:ll - Archivamento de uma representação do Con:~elho Districtal do Pequy ....... , .. 
N. 132- Archivamento de um oflicio do dr. Secretario do Interior, de lK(J:l .•••••••.•••• 
N. l:l3 Archivamento de representações de diversas Camaras Municipaes sobre aposen-

tadoria dos funccionarios puhlicos ...........•.....•...•...................... 
N. 131- - Approvaçào da Indicação n. l:l ................. _. ................. ·: ...... : .. :. 
M". J:l<l - Item essa de uma representação do agente executivo do Barbacena a comnussao 

de reorganização ju1lieiaria ................•.................... · ............• 
N. 13G - Remessa d~ uma representação do agente executivo de Palmyra á commissão 

de reorganização j uJiciaria.. . . • . . . . . . . . ....... · · · · · ... · . · . · . · .. · · · .. · ... · · • . 
N. 137 - ArchivarÍlento de requerimentos dos cidadãos Luci o Cardoso i\Iadeira e Buzehio 

Maximiano Pires Ferreira ........•......... ···.·.····.·····················•·· • 
N. 13~ - Archivamcnto ele um requerimento do engenheiro Manoel Caetano da Silva 

Lara e outros ........•............... •··.···············•················•····· 
N. l:l9 - Remessa ás respectivas Camaras Municipacs 1c reprcsenta1;õcs. de hahi~antes 

dos povoados dos municípios de Monte Carmello, Santa Lu~Ia do It10 das 
V olhas c outros ....................... ··········· ........ ···· ..... ··· .... · ... .. 

N. HO- Archivamento de uma representação do Centro Agrícola de Ca_!;aguazcs ... _. .. .. 
N. 141 - Remessa ao sr. dr. Secretario do Interior de uma rcpresentaçao de habitan-

tes do Desemboque .................. · · · · • · · · · · · · · · · · · · ··• · · · · · · · · ··• · · · · · · · • · · N. 142 - Archivamento da Monsarrem do chefe do Poder Executivo· ..... · .........•..... 
N. 143 - Archivamento do ollicio do sr. ministro da Viação em resposta a uma reprc-

senta~~ão desta Camara .................• · · · •·· · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · • • · · • • 
N. 14i - Archivamcnto de uma representação da Sociedade Nacional de Agricultura ..••• 
N. H5- Archivamento de um requerimento do cida.:lão Franoklin liermogenes Dutra ..•• 
N. l!iG- Approvação da moção n. 7 .. , ............ · ...... : .... ~ .......... • .. · · ......... .. 
N. 147 - Remessa do projecto n. 21 á commissão de Legislaçao ......... ; .............. .. 
N. 148- Archivamcnto de uma representação do dr. Presidente do 1nbunal daRe-

lação ...........••......••.•..•.. ····•···················•·•·•··•·•·········•·•• N. H9 - Solicitação de remessa da lei tributaria do Caratinga ........................ .. 
N. 151l - Licença ao sr. Deputado Francklin llotcllto ..... : ............................. .. 
N. lfil - Archivamento do requerimento do cidadão Candido Prado._. .......•......• , ...• 
N. Ví2 - Indeferimento do re<t uerimcnto do cidadão Herculano Martms da !tocha, •..•.• 
N. 153 - Arcltivamcnto do requerimento do cidadão João Jose Prestes PimenteL ....... . 
N. Hil - Archivamcnto do requerimento da Camar;~ Municipal do Pará ........... ··• .. . 
N. lS:i - Remessa ao Poder Executivo do requerimento do juiz de direito do Prata, pe-

dindo licença ........................•..•............. ··· .. ··········•····•····· 
N. lií[j- Remessa do projecto n. 100 á commissão de Constitui<;ão e Legislação ......... 
N, 157 - Archi vamento de uma representação de habitantes da comarca de Bom Sue-

cesso ...•...•............. ··.···.·.······•••·················•····•········••••·· N. 158 - Archivamento do rcqucrimcl}to do cidadão Pe_dro Alycs Fe_rnandes ............ . 
N. 15\l -- Archivamento de um requenmento do c1dadao Jose Calixto da Fonseca Ca-

lazans ......................... · · · · · · · · · · · ··· · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · ··· · ·' · · · · · · · · · · N. 1GII- Remessa ao Poder Executivo de um rc,Juerimcnto de d. Maria da Gloria da 
Fonseca Cruz ....................... ·.·· .. ·························· · · · · · · · · • · 

N. 1G l - Remessa á commissão do Orçamento de um re<lliCrimcnto do « Centro da La-
voura de Care do Ilrasil ,, .............•. · · · · .... · · · .. · · · · · · · · · ·. · · · · · · • · · · · · · • • 

N. lG2 - Archh·amcnto do uma representaçiio do Directorio do Partido ltcpublicano do 
Serro ......••....•. · .........•.................... ························· 

N. lG:l - Remessa á com missão de Orçamento de uma representação de cidadiios de 
Pouso Alegro ....................... · .. · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·. · · · 

N. 1G4 - Archivamento de uma representação sobre monumento de N. S. Jesus Christo 
na Bahia ......•.. , ..•........•.....••...•. ·· .... ·•···.··•·····•· • · · · · · · · · · · · · •• 

N. Hrí - Remessa das representaçi"íes das camaras municipaes de Piumhy e Piranga á 
com missão Mixta do divisão judiciaria ........................................ . 

N. Hifl - Discussão e votação da Indicação n. l:í ......................... • ...... • .. • ..... . 
N. lü7 - Pedido de informações sobre o req_uerimento do cidadão Vicente Domingues 

Martins ................................... · .............. ····.· .. " .. ·· ...... · .. 
N. lti8 - Remessa de uma reprcsentaeão da Camara Municipal de Contendas á commis-

. são ·Mixta de reorganiza1;ão' judiciaria .............................. , ......... .. 
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PAGI11AS 

N. 169 - Archivarnento de varios otlicios, rcpr~sentações, telegramrnas, mensagens e in-
dicações o por já se acharem attondidos .. ·.· ................... ·. · ..... · ..... . 

N. 170- Archivamento de uma representação de habitantes da Lagoa Santa ....... : ..... . 
N. 171 - Pedido de inrormações sobre o requerimento do cidadão Ildefonso Jose Tei-
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Em cumprimento do disposto no § 1,1 do art. 2.0 do regulamento desta 
Secretaria, tenho a honra de apresentar-vos a synopse dos trabalhos da Camara 
dos L'eputados, relativos á 4." o ultima sessão ordinaria da 3." legislatura do 
Congresso l\lineiro realizada em lU02, seguida do uma recapitulação dos tra-
balhos (1a legislatura e precedida do seguinte 

RELATO RIO 
Conforme a lei n. 12,1, de ll do julho de 1895 e o disposto no art. 17 do 

regimento interno, tiveram começo as sessões preparatorias da Camara dos srs. 
Deputados em 12 de junho, prolongando-se por falta de numero de senhores con-
gressistas até o dia 18. Nesta data, verificada a existencia de numero legal 
nas duas Camaras, fizeram-se as devidas communicações, sendo então designado 
o dia 19, ú uma hora da tarde, para a installação do Congresso. 

Nesta data realizou-se a sessão solemne de installação, tendo sido apre-
sentada e lida a mensagem presidencial pelo exmo. sr. dr. \Venceslau I3raz 
Pereira Gomes, Secretario do Interior. 

Nas primeiras sessões da Camara, confbrme determina o regimento, foram 
eleitas a Mesa (commissão de Policia), as commissões permanentes e os membros 
para a commissão julgadora nos concursos de magistrados, segundo preceitúa 
o § 1.0 do art. 21 da lei n. 18, ele 28 de novembro de 1891. 

Em sessão de 19 do agosto, em virtude de requerimento do sr. José Gon-
çalves, foi convidado o Senado a fazer-se representar em uma commissão mixta, 
composta de quatro deputados c tres senadores, incumbida de estudar o pro-
blema da valorização do café. Accedcndo a este convite nomeou o Senado para 
esse fim os srs. senadores J. Dutra, Agostinho Côrtes e Ambrosio Braga, tendo 
sido nomeados por parte da Camara os srs. deputados José Gonçalves, Epami-
nondas Ottoni, Lui:t, nennó e Valerio do Rezende. 

Durante a presente sessão foram nomeadas as seguintes commissões espe-
ciaes: 

Em sessão de 2ü de junho, em virtude de um oilicio do Secretario do Olub 
Floriano Peixoto o a requerimento do sr. Assis Lima, para representar a Camara 
dos srs. Deputados nos i'este.jos em homenagem ú memoria do Marechal Flo-
riano, composta dos srs. Assis Lima, Lindolpho Campos e Olympio Dorges; 
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Em sessão de G de setembro, a requerimento do sr . .Julio Tavares, para 
apresentar ao Governo do Estado, cujo mandato se extingue, os agradeci-
mentos do povo mineiro pelo muito que esse Governo fez pela causa publica, 
-composta dos srs. Julio Tavares, .Jose Gonçalves, Freitas Castro, Olympio 
Mourão e .Jayme Gomes ; 

Em sessão de 10 de setembro, a requerimento do sr .. Joa:o Luiz, para 
apresentar pesamos, por parte da L'amara dos Deputados ao sr. Gaspar Lopes 
e desanojal-o pelo fallccimento de seu venerando pae- composta dos srs. Jnlio 
Tavares, João Luiz e Astolpho Dutra. 

Subsistem ainda diversas com missões mixtas e especiaes- nomeadas em 
armos anteriores. 

A Mesa c bem assim as eommissões permanentes, mixtas e mixtas espe-
ciaes constituiram-se da seguinte forma, sotfrondo ligeiras modificaçiíes con-
fbrm(:l se acham notadas: 

COMMfSSÕES PERMANENTES 

ANNO DE 190~. 

Conunissão ele l"olieia (lUc~sa) 

Coronel Franr~isco Ribeiro de Oliveira- Presidente. 
Coronel Celestino Soares da Crnz - 1." Secretario. 
Dr. Felippe Nunes Pinheiro - 2. '' Secretario. 

Coronel Agostinho Jose Pereira- Viec-Prosidentc. 
Supplentes dos Secrctarios : 

Dr. Manoel Thomaz de Carvalho Dritto, 1 " 
Dr. Lindolpho de Almeida Campos, 2. ". 

Conuuissão ele Constitnic,;ão, Legislac,;ão e Potlet•es 

Dr. Astolpho Dutra Nicacio. (1) 
Dr. Manoel Thomaz do Carvalho Dritto. 
Dr .. Toso Gon~~alves de Sousa. (2) 

(1) Substitl:'ido temporariamente p9lo sr. dr. JrJão Luiz Alvos, nomea<lo em 15 de julho. 
(21 Idem, Idem pelo sr, dr. Valer10 Darhosa do Rezando, nomeado om u·, do julho. 
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Ot•çantento e Contas 

Coronel Julio Cesar Tavares Paes. 
Dr. Delphim Moreira da Costa Hibeiro. (:3) 
Dr. Valerio BarJ)osa de ltezencle. 

Dr. Fl'ancisco Soares Peixoto de Moura. ('1) 
Coronel Manoel Alves de Lemos. 
Vasco Azevedo. (5) 

lteJn•esentac,;ões, Ue(ln.e••imentos e l"etic,;ões 

Coronel Simcão Stylita Cardoso. (G) 
Dr. Carlos da Silva Fortes. (7) 
Dr. Reynalclo Porto Primo. 

.Justic,;a Civil e (.';t•iminal 

Dr. João Luiz Alvos. 
Dr. Lui11 Rennó. (8) 
Dr. Carlos Domicio de Assis Toledo. 

(:1) Suhstiini<lo definitivamente pelo sr. dr. Leopoldo Corrêa, nomeado em 12 de setembro. 
('1; Suhstituido temporariamente pelo sr. tiL•. João Baptista Ferreira Velloso, nomeado a 8 do . 

agosto. 
(3; Idem, idom pelo sr. coronel Jayme Gomes de Sousa Lemos, nomeado em 8 de julho. 
(GJ Substituido temporariamente pelo sr. co nego Francisco Xavier de Almeida Rolim, nomeado 

em 5 de julho. 
17J Idem, idem pelo sr. coronel Agostinho José Pereira, nomoatlo em :i do julho. 
,KJ Suhstituido temporariamente pelo sr. dr Roynnldo Porto Primo, nomeado em 29 de julho 

e pelo sr. dr. Astolplto Dutra Nicacio, em li de agosto. 
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Camaras lJiuniciimes 

Arthur .José Pimenta. 
Dr. Francisco Honorio Ferreira Brandão Filho. (9) 
Olympio .Julio de Oliveira Mourão. (lO) 

{:onuuercio, Estatistica, lhulnsü•ias e .. \.1•tes 

Coronel Jnvenal Coelho de Oliveira Penna. (11) 
Padre .Joaquim Soares Calixto. · 
Dr . .Tosé Alves Ferreira e Mello. 

Agt•icultnl'a, JJiinas,· Coloniza~~ão, '.l'et•t•as e Uos•1ues 

Coronel lgnacio Carlos Moreira l\1 urta. 
Olympio Borges. 
Desiderio Ferreira de l\Iello. 

1lbt•ns .IP'ublicas, Viat,;fto•Fe••rea, '-felegraphos, 
Naveg·a~~ão •le ltios, I•ontes e Canaes 

Dr. Ep9-mi;10n~las Estev~s Ottoni. ( 12) 
~r. Lurz Casswno ~Iartms_, Pereira. (13) 
Coronel .Jayme Gomes de SoUí>:a Lemos. 

Negocios 1lnter-estadoaes 

Dr. Astolpbo Leite de Magalhães Pinto. 
Dr. Abeilard Rodrigues Pereira. 
Dr . .Tosó Augusto de Assis Lima. 

(~) S~bstltuido temporariamente pelo sr. coronel Juvcnal Coell ·' fJI' · p d em LJ de JUlho. lO ue IVOira onna, nomea o 
· (10) Idem, idem pelo sr. I' edro Celestino Rodricruos Chave. , d - · 

(li) Substituído temporariamente pelo sr dr finâoipho _,s0, An1om~~ ocem b do JUlho. ·' julho. ' • · - u meiua ampos, nomeado em 4 ue 
(12) Substituído temporariamente pelo sr dr Fr J·!' B 1 
(J:l) Idem, idem pelo .sr. coronel \rrosti~h·o Jo.s ., 1~n. '.m otc ho, nomeado em 2il rle junho. 

"o · ·r, eretra, nomeado em 2:--1 de junho. 
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Instrucçfto Publica e Civilização •le ln•lios 

Dr. José Felippe de Freitas Castro. (14) 
Padre João Pio de Souza Reis. (15) 
Padre Francisco Xavier de Almeida Rolim. 

Saneie Publica 

Dr. Leopoldo Corrêa. (16) 
Dr. João Baptista Ferreira Velloso. (17) 
Dr. Gaspar Ferreira Lopes (18) 

Uedacção ele I.eis 

Dr. José Monteiro Ribeiro .Tunqueira. (19). 
Coronel Pedro Celestino Rodrigues Chaves. (20). 
Dr. José Gonçalves de Souza. (21). 

COMMISSÃO ESPECIAL 

Incumbicla ele estnda1• o meio ele }li"OIHO,'Ct• a tn•otmgaucla 
elo caré 

Dr. José Augusto de Assis Lima. 
Coronel Manoel AI ves de Lemos. 
Dr. Astolpho Dutra Nicacio. 

(ll; Substituído temporariamente pelo sr. dr. Lindolpho de Almeida Campos, nomeado em 2:1 
do agosto. 

\

15) Idem, idem pelo sr. dr. Manoel Thomaz de Carvalho Britto, nomearlo em 23 de agosto. 
Hi; Substituído temporariamente pelo sr. dr. José Monteiro Ribeiro .Junr1ueira, nomeado em 

I. • l e setembro. 
(17) Idem, idem pelo sr. dr. Carlos da Silva l?ortes, nomeauo em 2-l de agosto. 
(18) Idem, idem pelo sr. dr. Abeilard Rodrigues Pereira, nomeado em :! J de agosto, que !'oi 

tambem substituído, por sua vez, pelo sr. dr. José Felippo de Freitas c~.stro, nomeado em I. • de 
setembro. 
_ (l!l). Substituído temporariamente pelo sr. coronel Carlos Moreira i\Iurta, nomeado em i~ de 
Julho. 

(2·)!. Idem, idem pelo sr. Juvenal Coelho do Oliveira Penna, nomeado em 11 de ;;etembro. 
(21) Idem, idem pelo sr. dr. José Alves Ferreira c Mello, nomeado em 15 de julhll. 
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COMMISSÕES MIXT AS 

'J'ribtinal ESJlCCial th~ julgarnento 

Deputados: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ('') 
Dr. V ale rio Barbosa de nezende. 
Dr. João Luiz Alves. 

Senadores : 
Dr. Vigilio Martins de Mello Franco. 
Dr. Lev indo Ferreira Lopes. ............................... c·) 

DesembargD.dores : 
Dr. JoãO Draulio Moinhos de Vilhena. 
Dr. Antonio Luiz Ferreira 'l'inôco. 
Dr .. José Antonio Saraiva. 

ExuntinatloJ•a nos concur·sos tlc~lllagistJ•atlos 

Presidente : 
Desembargador João Draulio Moinhos de Vilhena. 

Membros: 
~ Desembargador. . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · ( (22) 
~ » •.••••••••••••••.•••••••• \ 
Dr. Estevam Leite de Magalhães Pinto. 
Dr. Camillo Augusto Maria de Britto. 

Supplentes : 
Dr. Manoel Thomaz de Carvalho Britto. 
Dr. Levindo Ferreira L0pes. 

COMMISSÕES MIXTAS ESPECIAES 

Incnntbitla tle estnthn- o tn•oblCJmt da valot•izaçfto tlo café, 
tomatulo-sc t•or base o }n·ojccto tlo gcnct•al Quintino Bo-
cayuva 

Deputados: 
Dr. José Gonçalves de Sousa. 
Dr. Luiz Rennó. 

('). Vago por ter sido o dr. Delfim Moreira da Costa Ribeiro nomeado Secretario do Interior. 
("). Vago por morte do dr. Joaquim Josô Alvares dos Santos Silva. 
(:42). São eleitos para cada concurso (§ 1. '' do art. 21 da lei n. 18, do 28 do novembro 

de 1891). 

Dr. Epaminondas Esteves Ottoni. 
Dr. V ale rio Barbosa de Rezende. 

Senadores: 
Dr. Joaquim Antonio Dutra. 
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Dr. Agostinho Cesario de Pigueirodo Cên·tes. 
Dr. Ambrosio de Andrade Braga. 

:U:ncnJnbida tlc ot•gauiz:u- urn JH'ojccto tle refoFtna do systCJna, 
t~lcitot•al 

Senadores: 
Dr. Virgílio Martins de Mello Franco. 
Dr. Cllrispim .Jacques Dias Fortes. 
Camillo Philinto Prates. 

Deputados : 
Coronel .Julio Cesar Tavares Paes. 
Padre João Pio de Sousa Reis. 
1 Jr. Astolpho Dutra Nicacio. (:~3) 
Dr. Delfim Moreira da Costa lU beiro. 

Incaunbitla tlc revc1• o ltegirnento tle Custali 

Senadores: 
Dr. Virgílio Martins de Mello Franco. 
Commendador Manoel Teixeira da Costa. 

Deputados: 
Olympio Borges. 
Vasco Azevedo. 
Dr. Josô Alves Ferreira e Mello. 

(2:J). Substituitlo temporariamente pelo sr. dr. João Luiz Alves, nomeado em 5 de setemlm) 
de IUOI. 
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ASSUMPTOS DIVERSOS 

A.JHlnluuncn.io de debates 

Em cumprimento do disposto no n. l do artigo 22 do regimento interno, 
annunciou-se em hasta publica o serviço stenographico dos trabalhos da Camara 
dos Deputados, relativos ú 1." sessão ordinaria da 4." legislatura do Congresso 
Mineiro, a realizar-se em Hl03. 

Tendo sido apresentada apenas urna proposta pelos srs. stenographos te-
nenle-eoronel Arthur Hoscmburg e cidadão .Jos6 do Oliveira Costa, depois do 
escrupulosamente examinada pelos membros da mesa, resolveram acceital-a, 
firmando-se, com os referidos cidadãos, o seguinte 

Aos dezeseis dias do mez de setembro de mil novecentos e dois, à uma hora 
da tarde, perante a mesa da Oarnara dos srs. Deputados, composta dos exmos. 
srs. Francisco Hibeiro de Oliveira, presidente, Celestino Soares da Cruz e Fe-
lippe Nunes Pinheiro, primeiro o segundo secretarios, compareceram os srs. 
Artbur I{osernburg o .Jos6 de Oliveira Costa, e por elles foi dito que, tendo sido 
acceita a sua proposta, vinham assignar o contrac:to para o apanhamento dos 
debates desta Camara. Depois de mutuo accordo entre os contractantes, ha-
vendo-se para isso observado o que se acha oxpendido no edital de concurren-
cia affixado à porta deste edificio, onde funcciona a Camara, ficaram ajustadas 
as seguintes clausulas : 

Primeira. Os stenographos, tenenle·coronel Arthur ltosemburg e o cidadão 
.José de Oliveira Costa; obrigam-se a apanhar na integra os debates desta 
Camara e do Congresso, relativos ú primeira sessão da quarta legislatura, a 
realizar-se om mil novecentos e tres (lüO:~) e entregar os discursos decifrados, 
dentro do quarenta e oito lloras, aos respectivos oradores, para a devida cor-
recção. 

Segunda. Organizar as sessões, parn o que a Secretaria fornecer-lhes-á 
copia das actas c das peças apresentadas, como objecto de discussão o delibe-
ração da Camara, e entregai-as para a impressão em tempo, de modo a não 
ser interrompida a publicação da:'l mesmas. · 

Terceira. Manter à sua custa o pessoal idoneo e neeessario para a boa 
regular·idacle c execução do serviço. 

Quarta. Fazer todo trabalho perfeito e correcto. 
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Quinta. Como remuneração de seu trabalho receberão os contractantes a 
quantia de quatorze contos e quatrocentos mil réis (1'1:,100S000), em tres pres-
tações eguaes, no fim de cada mez de sessão, a contar-se do dia da installação 
do Congresso Mineiro, mediante attestado do sr. primeiro secretario, obrigando-
se, entretanto, a fazer gratuitamente o serviço durante as sessões preparatorias 
e e~traordinarias do Congresso e da Camara, quer diurna ou nocturna e bem 
assim durante as prorogações de hora e de sessões, não excedendo estas de dez. 

Sexta. Si, por motivo justificado, os contractantes não puderem comparecer 
para desempenhar este contracto far-se-ão substituir por profissional idoneo, 
fhr.endo disso antecipadamente cdmmunicação à .Mesa. 

Setirna. Pela infracção de qualquer das elausulas mencionadas, sujeitam-se 
os contractantcs à multa de cincoenta a quinhentos mil réis, podendo a Mesa 
nas rcincidcncias rescindir o presente contracto, ficando, porém, os mesmos 
contractantes obrigados a continuar o serviço até que sejam substituídos. Lido 
o presente contracto c acceito pelas partes contme~antcs, vae o ~nesmo assign~
do por todos, havendo pa(ro de direitos cento e vmte e tres mil duzentos n'ns 
(123,).'200), conforme o conh~cimcnto sol> numero 29, datado de 17 deste mez. dia 
em que fbi assifrnado este contracto pelas partes contractantes. Eu, José Pedro 
da Fonseca Dar~cto, ofilcial e archivista da respectiva Secretaria, o escrevi. 
Francisco Ribeiro de Oliveira, presidente; Celestino Soares da Cruz, dr. Felippe 
Nunes Pinheiro, Arthur Rosemburg, José de Oliveira Costa. Confere-F. Uarreto. 

Sccl'cüu•ia 

. A Secretaria da Carrw.t'a dos Deputados compõe-se do seguinte pessoal : 
d_Irector, Alfredo Furst; sub-director, major .t'dexandre de Sousa Coutinho ; otn-
era! e archivista, capitão José Pedro da Fonseca Barreto; ollicial e encarregado 
do resumo dos debates e do extracto das sessões, bacharel João Baptista de 
Freitas; otncial e bi!Jliothecario, major Antonio Augusto de Sousa Paraiso ; 
official, Saturnino Ribeiro do Nascimento; amanuense, tenente Joaquim Ilde-
fonso Pinto Coelho; porteiro, tenente .José Jacyntho Fagundes ; contínuos, al-
feres Francisco José de Araujo e Quintiliano Teixeira de Oliveira ; servente, 
.João Damasceno Pinto. 

Os lagares de sub-director e de amanuense, conforme o disposto no artigo 28 
do regulamento da Secretaria, acham-se supprimidos à proporção que se vagarem. 

Os empregados desta Secretaria continuam satisihctoriamente no desem-
penho de suas funcções. 

Segundo dispõe o § 3. o do artigo 21 do regimento interno ficou occupando 
o 1ogar de Secretario da Camara dos Deputados no intervallo das sessGes o 
exmo. sr. dr. Manoel Thomaz de Carvalho Britto, o que se levou ao conheci-
mento do exmo. sr. dr. Presidente do Estado. 

Qn:ul .. o :tl}thal•ctico (los (listl"ictos (]e }taz e «los nnnticii•ios 
«lo J~stado 

. Este tJ~a?alh?,. p2·es?ntemenv) modificado pelo decreto n. 6'20, de 11 de ou-
tubto de 18!)0 (divisao federal) e pela lei n. 3l!J, de 17 de setembro de 1901 
(?reação c!? novos municípios), não foi ainda reimpresso por aguardar a Secrcta-
~Ia o recebm~ento de dados de algumas das municipalidades do Estado, que deixa-
Iam de acudir ao appello que lhes foi feito por circular de 20 de janeiro de 1002. 
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Sct•viço :r.cgislativo 

São. estes os trabalhos. legislativos ela União e de outros Estados que existem 
no arcb1vo desta Secretana : 

])o Est:ulo (lc .<\.lagoas- Annaes da Camara de 1895 · e do Senado 
de 1891, 189i3, 18~H, 1895, 1896 e 1897 e os da Constituinte, d~ 1801. 

no Estado «lo A1nazouas- Annaes do Cowrresso de 1895 1806 e 
1897. b ' 

no Est:ulo da Uahia- Annaes da Camara de 1895 e 1896 e do Sena-
do de 1891, _18~>2. 1893, 18íH, 1895, 1896, 1897,1898, 1899, 1900, 1901 e 1902. e 
os da Conslttumto de 1891 e synopse de 189o. ' 

J)o :Rstado do I~.~~)it•ito Santo- Ammes de 1899. 
Do I~st:ulo do JYB:at•anhão - Annaes do Congres~o de 1i·mô. 
no EstacRo de l:act•n:uuhuco- Annaes da Oamara de 1895 e lSDS 0 

do Senado de 189ii, 18m c 1898; e synopse de 1897 e 1898. 
no !Esüulo do U.io de .Janch·o - Annaes da Asscmbl6a de 18!>2. 

1893, ~8~H, 1HD5, 18DG, l8D9 c de HlOO (~essão ordinaria c extraordinaria) é 
relatorw e synopse de 1892 o 1893. 

no E.<:stado ~"O.o !!.»;n-am""t- Annaes do OonoTesso de 189?') 18~JG 18D7 
1898, 1899 e 1900. o -' • - • 

Uo fEsüulo do JUo Gt•m.ule «lo Sul - Annaes da Assemblóa de 1891, 
1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1888, 189~) e HlOO e os da Constituinte. 

no Ji.:süulo de S. Paulo- Annaes da Camara de 1894, 1895 1896 
1897, 1898, 18DD, 1900, 1901 e os da Constituinte de 1901 · e elo Senado d~ 1891' 
1892, 18D~J, H39,!, 1896, 1897, 1808, 18():1, 1900, 1901 e os da Constituinte de 1891'. 
Synopses da Camar~ d_e 1891, 1892, l8D3, 18~)4, 1895, 1896, 1897, 1888, 1890, 
1900 e os da Constltumte de 1891; e do Senado de 1891, 18!:12 1893 1894 
1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1~00 e 1901. ' ' ' 

Do Congt•csso I<'cdm.•al - Annaes da Camara de 1891, 18!)2, 1803, 
189'1, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899 e 1900 e do Senado de 1891 1899 1893, 
189,1, 1895, 1896, 1897, 1898 e 1899 e os da Conrtituinte. ' ,..,, 

Do Estmlo do Cmu-á- Annaes da Assembléa Leo·islativa de 1900 e 
1901. o 

Infelir.mente pouco se augmenton o archivo, a contar-se da :>essão passada 
para esta, na parte refet·ente a trabalhos legislativos de outros Estados e sendo 
de tar~ta imp~t·~aneia para .o ~erviç? publico a sua acquisição continuará a Se-
cretana a sohcltal-os com ms1stencia das corporaçGes legislativas atlrn de con-
seguir o seu desideratum. 

Bi hliothec:a 

Pela resolução n. 4, ele 22 de junho de 1892, foi creada uma biiJliotllCca 
ar~ne~a à Secretaria da Camara dos Deputados para uso exclusivo do ConoT~sso 
Mmmro. o 

Tendo sido eonsignaclas na lei n. :39, de 21 de julho elo 18D2 a verba de 
~0:0008000 ~na de.n .. 05, de 25 de jullw de 18D3, a de 5:0008000, destinadas 
a mauutençao da btblwtheca, a lVIésa, attendendo à útculdade que lhe coniere o 
§ ~-': ela rcffwida resoluç~rro, solicitou do exmo. sr. dr. Presidente do Estado, por 
oiltcw n. 41, do 28 de novembro de 18(li3 (~ do exmo. sr. dr. Secretario das Fi-
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nanças, por ofiicio n. 12~:3, de 12 do julho de 1801, a expcdiç<to de ordens aflm de 
serem recolhidas ao Banco da nepublica as quantias decretadas. 

Em cumprimento do disposto no § 3.'' do artigo 1." da. mcncionad~ :·esolu-
ção n. :1, o sr. presidente da Camara nomeou, em 20 de Jlmho do 189a, uma 
commissão composta dos st·s. deputados Augusto Clementino, Mendes Pimentel e 
Epaminondas Ottoni com o fim de organizar a lista dos livros quo devem com-
por a hibliothcca. 

~ão havia ainda essa commissão dado andamento a seus trabalhos, quando, 
em ldDG, tornou-se desfalcada por terom sido eleitos deputados ao Congresso 
Federal os exmos. srs. drs. Augusto Clementino da Silva o Francisco 1\lendes 
Pimentel. · 

Incompleta assim a comrnissão, não 1bi mais reorganizada, achando-se, por-
talHo, a bibliotheca apenas creada por lei. 

AI'I'CJHlaruen to de tn•ctlio 

O predio onde íuncciona a Carnara dos srs. Deputados é propriedade dos 
srs. Francisco Soucasaux & C.' e acha-se contractaclo pelo Governo do Estado, 
por espaço de cinco armos, ú razéto de um conto do róis ( l :000;)000) mensaes, a 
contar-se de 1." de junho de I8D8 a l." ele junho de 190~:3. 

ConuneJnoi·a~ão Civica 

Com o fim de representar a Camara dos srs. Deputados nos festejos cívicos 
em homenagem ú memoria do Marccltal Floriano Peixoto, realizados nesta Capi-
tal, foi nomeada, em sessão de 2G de junho, uma commissfto composta dos srs. 
deputados, Assis Lima, Lindolpho Campos o Olympio Borges. 

Em sessão de 28 de junl10, a requerimento do sr. Jofto Luiz e por dele-
gação da Camara dos Deputados, apresentou a Mesa ao exm. SI'. dr. Francisco 
Silviano do Almeida Brandão felicitações pelo seu reconhecimento no elevado 
posto de vice-Presidente da nepublica; 

Em sessão de 12 de julho, a rer1uerirncnto do sr. dr. Delfim lvloreint, apre-
sentou a Mesa da Camara dos Deputados felicitações aos exms. srs. dt·. Fran-
cisco Antonio de Salles c dr. Pacifico Gonçalves da Silva Mascarenhas, por 
terem sido proclamados pelo Congr·osso Mineiro, <tr1uello Presidente c este vice-
Presidente do Estado durante o período de I902 a IDO(). 

Agi' a. d eci n• c n tos 

Em virtude de um requerimento apresentado pelo sr. Julio Tavares e ap-
provado em sessão de 6 de setembro· ibi nomeada uma commissão composta dos 
srs . .Julio Tavares, .José Gonçalves, Freitas Castro, Olympio Mourão c Jayme Go-
mes para apl'escntar .ao .Governo elo. Estado, cujo mandato. se extingue, os awa-
decimentos do povo mmcrro pelo mmto que esse Governo fez pela causa pubhca. 
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Voto de gJ•aça 

, . E~n sessão de 2?,. d~ junho, ~ reque~:irnonto do sr .. João. Luiz, foi lançado 
r;,t ,tct,t urr~ voto d~ braça 1~elo restabel~cimento do benemonto Presidente do 
Estado_ e vtce-Prestdente elmto da Repubhca, dr. Francisco Silviano de Almeida 
Drandao. 

'\'o tos tle pezar 

For~m lan~ados votos de I,>ezar nas actas das seguintes sessões: 
. De 21 de JUnho~ a requcnmento do sr . .Juvenal Penna, pelo üdlecimento do 
tllustrr~ sen.ador Barao de S. Geraldo; a requerimento do sr. Leopoldo Corrêa 
pelo,. 1alle~nnento do .ex-s~nador dr. Necosio Tavares o a requerimento d; 
sr. Silva l< ortes, pelo 1allecunento do sr. dr. Francisco Xavier ltodric•ues Cam-
pello; b 

De 2:3 de junho, a requerimento elo sr. Silva Fortes, pelo 1allecirnento do 
deputado Auo·usto :::ievero · 

b ' De 18 de agos~o, a requerimento do sr .. João Luiz, pelo ü.tllecimento do Ba-
nto de Ramalho, cllrector da Faculdade .J uridica de S. Paulo. 

,.~\..nnacs, J•clato••io c synOJ)SC 

_ Fora~n remetlido~ para o,s archivos das camaras municipaes, das reparti-
~oes publicas na Capital do Est~do e das corporações legislativas estadoaes e 
federaes, os a!mae~ e o :·elatoriO e synopse dos trabalhos da Camara dos De-
putados, _rel~tlvos <t. terceira sessão ordinaria da terceira legislatura do Con~ 
gresso Mmeno, realizada em 1901. 

Acham-se exgottadas as edições dos annacs dos trabalhos da Camara dos 
Deputados re1erentes às sessões de 1891, 1892 (inclusivé a de adiamento) 1893 
1894 e 1895. ' 

Ucuuncia ·de UlUU(fato 

Por ofiicio datado de 16 de junho de 1902 communicou o exmo. sr. 
coronel José Bernardes de Faria a sua eleiçfto para deputado ao Congresso 
Federal e que, tendo tomado posso desse cargo, renunciava o seu mandato de 
deputado ao Congr·esso Mineiro pela 4. ' circumscripção eleitoral do Estado. 

Por otlicio n. 87, da 3." secção da Secretaria do Interior de 10 de setem-
bro de 1002, communicou o exmo. sr. dr. Delflm Moreira d~ Costa lUbeiro a 
sua nomeação, a 5 de setembro, para o cargo de Secretario do Interior, e que 
tendo, na mesma data, entrado em exercicio, renunciava o seu mandato de de-
putado ao Congresso Mineiro, pela 3." circumscripção eleitoral do Estado. 

S. C.- 3 
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Licença 

Em virtude do parecer n. 191, da Commissão de Representações, Reque-
rimentos e Petições, approvado em sessão de L" de agosto, foram concedidos ao 
sr. deputado dr. Luiz Cassiano ~Iartins Pereira, conforme requerera, trinta 
dias de licença para tratamento de saude. 

'I'elegt•antnta 

Em sessão de 18 do agosto, a requerimento do sr . .João Luiz, foi expedido 
pela Mesa da Camara um telcnTamma ao director interino da Faculdade .Turi-
dica de S. Paulo, apresentand~ pesamos a essa Faculdade por parte da Camaea 
dos Deputados pelo íallecimento do Barão de lUunalho, seu digno director. 

Sessões 

Durante o periodo decorrido de 12 de junho a 1\J de setembro, houve na 
Camava dos srs. Deputados : 

7 Sessões prep<tratorias nos dia~.; 12, 13, 1'1, 15, 16, 17 e 18 de junho; 
70 Sessões ordinarias nos dias 20, 21, 23, 25, 20, 27, 28 e ;Jo de junlw; 

~.o, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 1\J, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 e 31 de 
JUlho; 1.", 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 20, 27, 28, 
29 e 80 de agosto; l.", 2, :~, 4, 5, 6, 9, lO, 11, 12, 13, 15, Hi e 18 de setembro. 

2 Sessões nocturnas nos dias 13 e H de setembro. 
2 '!'ermos de reunião nos dias 28 dejulho o 17 de setembro. 
G Sessões do Congresso nos dias 19 e 27 de junho, lO e 11 de julho, 7 c 19 de 

setembro. 

TRABALHOS DO CONGRESSO 



TRABALifOS DO CONGRESSO 

A ID de junho realizou-se a sessão solemne de installação do Congresso 
Mineiro, tendo sido sorteada uma com missão composta do sr. senador Bapti~ta 
de Mello e dos srs. deputados .João Luií-: e Valerio de l(ezencle para receber o 
exmo. sr. dr. Secretario do Interior. 

Em 2.~ de junho, foi convocado o Congresso para o dia 27, afim de tratar-se 
da apuração da cleiçãó prosidencial. 

Em 27 de junho, reunidas as duas Camaras em Congresso, foi eleita uma 
commissao para emittir parecer sobre a eleição presidencial, composta dos srs. 
senadores .Josino ele Bl'ito, l\Iello Franco e Baptista de .Mello e deputados Delfim 
Moreira, Leopoldo Corrêa, Valerio de Rezende e Ignacio l'durta. 

Convocado de novo o Congresso em 9 de julho. foi, em sessão ele 1 O, apre-
sentado pelo sr. senador Mello Franco, corno relator da commissão, o parecer 
reconhecendo o proclamando eleitos Presidente e. vice-Presidente do Estado para 
o quatriennio de 7 de setembro de Hl02 a 7 de setembro de l90G os exmos. 
srs. dr. Francisco Antonio de Salles e dr. Pacifico Gonçalves da Silva Masca-renhas. 

Em sessão de 1l, em discussão o parecer e submettido à votação, foi appro-
vado unanimemente, sendo proclamados Presidente o. vice-Presidente do Estado 
durante o periodo acima referido os cxmos. srs. drs. Francisco Antonio de 
Salles e Pacifico Gonçalves da Silva Mascarenhas. 

Em 7 de setembro, realizou-se a sessão solemne do Congresso em que to-
mou posse do cargo de Presidente do Estado o exmo. sr. dr. Francisco An-
toni9 de Salles, não tendo comparecido o exmo. sr. dr. Pacifico Gonçalves da 
l-)il v a Mascarenhas para tornar posse do cargo de vice-Presidente elo Estado, por 
incommodos de saude, conforme o telegramma apresentado nesta data. 

Em cumprimento de disposições regimentaes, e em vista da praxe estabe-
lecida, foram sorteadas nesla sessão, duas commissões, sendo uma composta 
dos srs. João Luiz, lU beiro Junqueira, Francisco Peixoto, Baptista de Mello e 
Rocha Lagoa para receber o exmo. sr. dr. Francisco Antonio de Salles, e outra 
composta elos srs. Nunes Pinheiro, Ferreira c 1\Iello, Freitas Castro, Carnillo de 
H rito e Carlos 'l'oledo para receber e acompanhar o exmo. sr. dr. .Toc:tquim 
Candido ela Costa Sena, vice-Presidente om exercicio, cujo mandato termina nesta data. 

Em Hl de Fetembro, realizou-se a Sf:lSS.:"i:o solemne ele onccrrnrnento dos 
trabalhos da '1." e ultima sessão orclinaria da :3." legislatura do Congresso Mineiro. ' 
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TRABALHOS DA CAMARA 

Durante a rruarta c ultima sessão orclinaria da :3." legisbtura do Cono·r·es~ 
so Mineiro foram apresentados na Uamam elos ::>rs. Depntado:'l quarenta t tres 
projectos, de ns. 128 a 170, r1narenta e quatro pareceres de cornrnissões perma-
nentes clr~ 11s. 172, a 215, tres rer1ur~rimeutos rle ns. U, lO e 11 e urna 
moção, de n. 4. - Alem destes occupo11-se a Camara <:om a clisenssci:o dos 
seguintes projectos e pareceres de annos anteriores: proje<:tos ns. 8.\ 87 88 
89, \ll, U5, lOD, UH, 110, lH. 115,117,120, 122, 12::3,12/1, 123 e 127, de lÔO!; 
n. ;m, G:), 1:J, 7-1 e 81 de 1\JOO, e n. ;Ho, de 189':\; e par·eceres de commissües 
pennanenles ns. lGü e 170, de lUOO. 

Do Senado foram remettidas á Camara dos srs. Deputados na presente sess<Io 
as proposições ns. 128, 129, 1::30, 1::31, 1:32 e 132 a, tendo occupado tambem a 
sua attenção as proposições ns. 107, 124 e 126 de armos anteriores. 

A proposiçEto n. 131, em virtude de duas emendas que recelJeu na Camara 
dos Deputados, transformou-se em tres proposições para subir à sancção, sendo 
a do n. 131 -a- constituída pela emenda n. 1 e a rle n. 131 -b- pela emen~ 
da n. 2. 

J\ proposição n. 132 -a- origina-se da emenda n. <1 do Senado ú proposi-
ção n. 09 da Camal'a dos Deputados. 

O andamento de todos estes trabalhos encorltt·areis na respectiva synopse. 
Em seguida, apresento-vos tres relações contendo: a 1.", as leis sanccionadas 

e promulgadas no corrente anno ; a 2.", os projectos de lei remettidos á sancção 
pelas duas casas do Congresso; e finalmente a 3.", contendo as proposições que 
1ol'am romettidas ao Senado pela Camara dos Deputados, durante os trabalh.os 
da presente sessito. 

Leis sanccionatlas c lH'OJnulgadas em 11.902 

Lei n. 324-de 27 de junho, isentando do impostos as sociedades que se fun-
darem no Estado para proporcionar a venda do café no extrangeiro. 

Lei n. 325- de 27 de junho, auctol'izando o Governo a coneorrer para a 
organização de um serviço de estatística do cato, realizaçEto ele exposiçtíes desse 
producto nos principaes centros consumidores e contém outras disposições a 
respeito. 

Lei n. 323 -do 13 de julho, concedendo privilegio a diversos cidadãos para 
exploraç~ão de ouro e outros metaes em arcas determinadas nos rios das Velhas 
e .Jequitinhonha e contém outras disposições. 

Lei n. a27- de 11 de agosto, annullando a deliberação da assembléa rn ui 
nicipal de Caratinga, ele 3 de fevereiro de 189~. 

S. C.-·! 
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Lein. 328-rlolü doanost r, . 

;'ts seo·unclas-Jeiras -ClUétlldO . ;;' lO, l!SpCllS~lldO a publicação elo « .l\lill8S (ieraes » 
Ib PI. Jl '")r) '1 1G l lldO Joun~r fot·Jaclo na semana. 
~J • .J~--co ce~wost l l . . 

Tlwodoro Sebastião Torres l\lt~'t o, . P1°r1 c,~:.~ 1ll o o rest~ ~18; pena _nnposta ao reo 
I PJ. I.l '1''1) 1 "" l a, ex-c o Cr:,cldo do m Uil!Cll)lO do H 10 P·trclo. 
J~ • U•).--(P."--'feno·ot l r < 

g-rr;:d da C(Jlll·u·ca rl~ ]~ ·- 1 < hF~ 0 • c cs Jgando o car!.!:o de ofiicial do registro 
eont6m outra~ dlsp~siç'õ~~z a ( ~ ·;JI:a elo oflido do escri~rf[o do judicial c notas e 

1 . . ,.31 1 
~ esr,m to. 

')·> J~l 11 ' ·>· -c 0 25 do ag·osto, restalwlecenclo · 
-~-1, do H de setembro elo 1 i)!)/. · a chsposiçilo do art. 8.' ela lei n. 

L~i .. J;.·:i3:j ·_:._·ri~ '26 'cid ·<;,;. · :t ........ :-: · (l) · , , 
pai"t a JH'op·t"·a11 1 1 ,os o, auctmizanclo o GoYorno a cPlolJrar accordo:; . '. , - 'o' c a c o consmno do c·Jf ·. n .. t, . . ~. ' , etonznç0os. - · · '·c o ex rangeu·o e contem ontrc'ls .'lU-

r r>'] 11 ól•) ,f l ')8 
'- • ·)·)·.t-c o do 'tO'o<:t 1 1 cl · rios puLlicos tP.stlltm~te 1 '." ~ 0 • c ~c aran ° oxlmcta a divida dos funcciona-

tal, por sou fdl!o~irncnto f~ eco~~t~•stn\~~ao :-1 ~ casa$ parc;t suas rosidencias na Capi-
1 ei n ·>·J:- d ''1), J un c rsposrç(JOS a respmto. 

' • 0 ' ·)- o 0 de a<rosto relevand u · · d :Vlillas, "\ugusto do "\lrneicla ~1· ;r, lb· , , c! ~ .~> 1esourerro da ~(ceebodona C 
nrn cuj? de~~t? 50 ach<t para ~o~~ E~~~t~{d~~ pagamento da quantm de ~::l:30S000 

Ler n ... d.i - ele :Jo do an·ost t · 
Estado ú Santa Casa do :.\l·I.sor?1·cr)r'ol,. a_luc UorJzando a doação do um proprio do · .. _ ' " ,, • · c Ia c o uro Preto. Lei n . • 3:31 -do •>0 de an·osto fi 1 · 
riodtJ ele 1902 a 1 90G d.. o · , ' xanc. 0 0 ~uhsrdio presidencial cluran te o pe-L . "'' < • o ct outras provrdoncias 01 11 • 0 ·)8 -de G do setembro c l- 1 · a facnldado de exercerem a sua ro '· ?,_21CO,c erH 0 aos pltarmacouLicos diplomados 
pr~ndencia do licenca do GovernE fl~s<tot' em qualqu~r parto do Estado sem de-

Lei· 11 <l'>(\ 1:~ G 1 e con em outras drsposiç0es 
• d·Ju -- ce co setemhr · 11 · Uberaba. o, annu ando actos ela Camara Municipal de 

l~nblicatlu pelo Congt•esso 

Lei n. 4- de 16 de setembr d r · . . 
o peculio obrin·atorio ot t 0.' a c rcwnal a Constrtuição do Estado creando 

o 1 mon e-pw dos funccionarios publicos. ' 

Pt•oject.os tle lel t•e tt" 1 · · n~e H os a sanc«_•ão Jlelas duas casas tio 
Cong·resso ll.lineiro 

Pela Camara dos Deputados: 
~ · :Js, iniciada em 1001 sob n rr · , t 1 

t~doaes as sociedades quo se fundar~~·J,ll~s~~~~:Y 0 d~ quaosque_r impostos es-
rllrocta do café no extrawreiro r)or conta d 1~ ~elo para proporciOnar a vend<t 

N 39 · · · 1 S o · o pr oc uctor. . , rmc1ar a no . enado e romettida á Cam r . 1 • . • 1 o noverno a concorrer para 't oro·an'z ;: a a, ~o J n. 12(>, auctorrzanc o 
ducção do caie no territorio l;acio~l'a/e açao ele., um s:r.vrço ~lo estatística da pro-
esse fim, em accordo com os do outros rr ertndpmzos oxtrangerros, o a entrar, para 

• ~ DS a os productores. 

1). Houve equivoco na muneraçãÍI pas~antlo-se do n .,., 1 ...... 
• v·> ao n. ,).)·), 
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N. 40, iniciada sob n. 104, auctorizando o Governo a conceder privilegio aos 
cidadãos Carlos da Costa \Vigg e dr. Domingos José da H.ocha para explora-
rem ouro o outros metaes ou minoraes nos depositas de alluvião do leito do IUo 
das Velhas em certa e determinada área, o ao cidadão José Pedro Lessa, ou à 
companhia que organiz;a1·, para o mesmo fim, no leito elo Rio .Jequitinhonha. 

N. 41 iniciada no Senado, e remetticla ú Oamara solJ n. 107, annullando a 
deliberaçã; ela assembléa municipal de Caratinga, de ~3 de fevereiro de 1898, 
sobre as contas do agente execulivo municipal do anno anterior. 

N. '1~, iniciacla sob n. 114, desligando elo officio de 03cri vão elo j uclicial e 
notas o cargo de oflicial do registro geral, ela comarca do Juiz ele Fóra, cr~~ado 
pelo decreto n. 28, do 17 de março de I 890, e contendo mais disposições sollro 
o mesmo assnrnpto. 

N. 4:3, inieiada soL n. 130, declarando extincta a divida dos funccional'ios 
publicas, resultante de construcções ele casas parn sua residencia na Capital do 
Estado depois do seu fallecirnento. 

N. ·H, iniciacla sob n. 115, anctnrizandu o Governo a entrar orn accordo com os 
Governos da União o dos outros Estarlos procluctores elo cam. aüm de promover 
no extrangeiro a pt·opaganda de consn mo eles to pr-oclucto. 

N. 4b, iniciada solJ n. ]4:3, m:trcanclo o subsidio elo Presidente do Estado 
para o perioclo presidencial seguinte 0 o subsidio c ajucl::t de custo pal'a os mr~rn
bros elo Congresso, durantel as sessr!es ordinarias o extraorclinarias ela ~eguinte 
legislatura. 

1'\. '10, iniciada no Senado o romottida à Camara, sob n. 128, facultando ao 
pllarmaceutico diplomado o livre oxercicio <;o sua profissflO em qualquet· parte 
do Estado, sern clependencia ele licença elo Govomo ou elo auctor·idades sani · 
ta rias. 

N. n, iniciada sob n. L53, auetorizanclo o Presidente do Estado a eoncccler 
aos srs. Luiz de Rezende e outt·os ou a quem melhores vant::tgens ofl'err~ccr pri-
vilegio por 50 annos para constntcr;éto, uso e goso ele urna estmcla de roda-
gem, systom<t «Üaillol's :rvionoraih> da cicbdo cle Diamantina ú cidade do Cnr-
vello. 

N. 48, iniciada sob n. 15D, annoxando a cacloil'a ele mechanica á do geo-
metria e trigonometria do Iuternato do Gymnasio :\lineiro, creando o Jogar rle 
porteiro e elevando a gratificação do reitor e os vencimentos do professor ele 
desenho e do secretario desse estabelocimen to. 

N. tH), iniciada sob n. 123, declal'ando não comprehender no valor venal 
das terras, para o flm do imposto territorial, o elos macbinismos e predios des-
tinados a industria manufactureira. 

N. 50, iniciada sob n. 87, declarando em vigor o artigo 138 da lei n. 105, 
de 24 de julho de 1894, que. dispõe sobre conducção aos avaliadores. 

N. 01, iniciada sob n. 135, auctorizando o Govemo a conceder privilegio 
para exploração de mineraes no leito dos rios de domínio elo Estado pelo pro-
cesso de dragagem ou por outro mais aperfeiçoado, sem prejuizo do serviço de 
navegação. 

N. 52, iniciada sob n. 131, determinando quo, nas comarcas nao provi-
das ele escrivães privativos elos processos e execuções criminaes, as respecti-
vas funcções serão exercidas mediante distribuição, pelos escrivães do civel. 

N. 5:J, iniciada sob n. 1::m, declarando que os municípios creados pelo 
art .. 1." da lei n. JW, de H> de setembro de 1001, tlcam pertencendo em sua 
totahdacle às comarcas de que fazem parto os districtos de paz elevados ú séde 
dos respectivos m unicipios. 



N, tA, iniciada sob n. 151, fixando a força pnblica do Estado para o ~xer
cicio de 1Do:l e auctorizando o Governo a despender com a mesma a quantw. de 
2. H:i8:48~38000. 

Pelo Senado :'.Iineiro : 

N. 15G, iniciada na Camara dos Deputados, s0b n 8tí, dispen:-anclo a publi-
cayão do .l/in as Oerne ~ ús scgundas.fCiras. . 

:"J. 158. iniciada na Camara dos Dnpntados sob Il. l n, perclrn~n.d? ao r~o 
Theodoro Snbastiüo Torr·os l\Inrt;l, ex-delegado de polieia do !llllllJelj)lO do ~tio 
Parrlo. o resto da poua rpw lho foi imposta pelo juiz ele direito ela respectiva 
cornarca. 

\'. J ;)~), inieiada na Camara dos ]l()putados, sob 11. I:!;,, rnstahel.eccnrlo a 
di"po,dr;üo do artigl) R." da lei 11. 2:21 de H de scleml> o do 18D7, rr)terente ao 
funccionamento das escolvs primarias do Estado. . 

N. I 00, inieiarb na Camara elos Dnputarlos, sol> 11. l41i, rnl:vanclo . o crda-
dJo Augusto do c\lmnirla ~ln!l·:dlltics, tltesoureiro da Hceobcrlona dn .~lmas, do 
pagnmento da quatd.ia ele 2::.J:J<J;)UOf), ülll enjo dciJiln se aeha C"IJ!Il o. J',staclo .. 

.'\. J G l iniciada na Camara dos Doputados, sol> u. J -r1, auetonzaiHl~ o (,o~ 
verno a lhzer cloar;:1o do pl'edio estacloal. ondo funceionou a t·:scula dn l\Imas, a 
Santa Cé1:-:a do l\Jisedconlia de Ouro Pn~to. 

!\'. l02, inieiada na Camara di•S Dr~putarlos, siJh n. 1:38, ;.mmlllanrlll diver-
sos actos da Camara l\lunicipal de Uberaha de l8U:3, J!))J e 1U02. , . 

:'\, )l;:l, auetorizamh o novcnw, nos distrietos em f{lW houver s~mwnto uma 
ealleira nlixta de instrneç:1o primarin, a <livitlir o onsill'> ckssa c;acletra em duas, 
sendo uma para cada sexo. 

l\. lG-1, iniciada na Camal'a rlos J~rpntaclos, solJ n. HD, li· ando a despesa 
c orçando a rr~edta do Estado pam o CXPJ'(;ieio dr~ lDO:L 

N. j(ji:), l~manada da em r~!)(! a do Sc~n:lflrl, srJi) n. -1, ú Jll'Oposir,:;1o Jl. íD (n. 
l :32·-a-) delet·mi!wttr.lo (J cal' to rio pr)l' ou de devem correr as execuç(H~s civeis. 

N. IGn, inieiada uo Senado o rnmettirla ú Camara dos Deputados, sob n. 
1:32, auctorizando o <:overno do Estado a coneodcr a «Leopol<lina Hail\\·ay 
Company, limiwd» ou a quem maiores vanlagot1S oíferncor privilegio para 
eonstl'ucção de diversas linlt:.ts f'orreas 

:'\. 1 fi7, iniciada no Sm1arlo e rnmdtida ú Camara dos Depntarlos, sob n. 
1:~1, cleda!·ando que as ineornpatil>ilirlades cst:tbeleeidas no. art: lD~, § :!, da 
lei u. 20, de 2(i dn novembro de l!J01, comprchendem os funeetonanos de que 
trata o mesmo artigo, at,j (i mezes antes da eleição. 

~. 11:8, constituida pela emenda n. 2 da Camara,. Çt pt"<lposiç!to n. ~;31 
do Senarlo, ( l:H b ), dotcrm inawlo q no a clisposiçüo da .nltuna part·~ do artigo 
20 ela lei 11. G elo 17 do outubro do IH!) l, eomprnlwiHlrda a ausc~ .c ta por mo-
tivo de serviço' publico, appliea-se à snbstitnição rlo Cito{;) do Polieia, mediante 
a metade dos vencimentos desse cargo. 

:'\. IGD, constituiria pela emenda n. 1 da Camara à proposiçEio n. 1:31 do 
Smtad•) ( 1:31 ~a-), tornando ex.tensivas ao neitot· do Externato do tryrnnasio 
~Jineiro, as disposiçiíes conslnnto:::; do artigo l.'', § :L o da lei It. 1-l~~. de 23 do 
julho 1S05. 

:'\. 170, iniciada na Camara dos Dnpntaclos, sob 11. Rl, auctrH·izando o i}o-
verno a contraetar com qncm maiorns vantagens oí1'ol'ecor, a eonstt·ucçüo do 
uma via Ji)rrea que, passando pela cidado do ParA, ligue a Capital do Estado a 
Pitanguy. 
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N: 17~, iniciada 1;a Camam dos Deputados, sob n. 15G, comprebendeudo 
11as dispos1ções do artigo 21 c seus numoros da lei n. 318, de lG de setembro 
de 1 DO l, os lentos da Escola de Pharmacia, cujas cacleieas foram supprimidas 
em virtude do artigo 10 da mesma lei. 

N. 172, iniciada no Senado e rcmcttida ú Camara aos Deputados sob n. 
1~30, crenndo uma feira de gaclo nos mmüeipios de Mar ele Uespanha, Àyuruoca 
e Lcopoldina. 

n.•.·oposi-;õcs t•cntct tidas no §enatlo eut 190!! 

N. 71i, iniciada sob n. 115, em lDOI, auctorizando o Governo a entrar em 
accorclo com o Governo d?- Uniüo e de outros Estados productores de café, aflm 
de promovei: 1:o. extrangmro a propaganda do consumo desse producto. 

N. n, llllCiada sob n. 128, .em 1 D02, dando ú cidade, m unicipio e comarca 
dr~ l\Iar do llespanha, a donommação de ~santos numout». 

N. 7~, iuieiacla em lDOl, sob n. 110, annnllanrlo os arts. 1." e 2." da reso-
luçüo ela Camara Iviunieipal do Pomba n :J(d, ele :C2 ele janeiro do corrente 
armo. 
. !\'. 7D, inieiada sob. ll. 111, 1k:-annexando do quaesquer dos oillcios üo ,jus-

tJya, ela comarca ele .J mz elo F/n·a, o rio registro geral de l1ypothecas da mes-
ma comarca. 

~. BO, iniciada sob Il. 1:35, nm l!JO·~, ancturizancló o Governo a conceder 
privilegio p;lra explo!'ar;ão rle mineráesiw leito elos rios rle clominio do Estado. 

~. 81, inieiacl:~ sob _n .. l:-n, tratando elo exereicio clcoserivües privativos dos 
proeessos e exr~ençoes ennnnaes e contendo outras disposições. 

t\. S:~, iniciada sob 11. ·, :l, ~'lll I DllO, auctori:-:ando o Governo a eontracla.r 
com IJl!Hm rrwiores vant,,gens ( Jkrecnr, a construcc;'lo, uso e "·oso de um ramal 
ü;tTeo ele bitola estmita, de Poços de Caldas á povo:.H;~1o do C~mpestro. 

N. 8:3, iniciada soh 11. 1:m. cledaranclo extincta a divida dos funccionarios 
puhlicos resullantc ela constrncyélo ele casas na Capital elo Estado, depois de 
sou fallücimento. 

N. Í'S'1, iniciada sob n. 1:n, interpre ando a lei n. 3HJ, de W de setembro 
de l DOJ, sobro estatistica. 

N. t-:5, iniciada sob n. I:JG, dispensando a publicação do «Minas Geraes>> 
ús segundas-feiras, quando nüo houver feriado na semana. 

N. 8fi, iniciada sob n. 1-17, perdoando o róo Theodoro Sebastião Torres l\Iur-
t~; es.-delegado de pol.ic~a rlo I:lll:lÍcipio do Hio Parcl?, elo resto da pena a que 
foi comlernnaclo JWlo .JlllZ de direito da eornarca do lüo Pardo. 

N. 87, iniciada sob n. H:3, fixando o subsidio para o Presidente do Estado 
durante o perioclo ]H'c)sicleneial soguinte, e o subsidio e ajuda de custo para os 
mrmtl>ros elo Con1-ues::::o clurantn as sessnes ordinarias c cxtraorclinarias da se-
guinte legislatura. 

N. 88, iniciada sob n. 145, auetoriznnrlo o Governo a ÜJ.zcr doação do pro-
prio ostarloal onde fun~~cionou a Escola de i.\linas ú Sanla Casa de lVIiserieordia 
de Onro Preto. 

~. SD, iniciada sob Il. JJ-1, modifieamlo cliYcriias disposições da Constitui-
çüo rlo Estado. 

N. 00, iuiciada. sob 11. 8 , em I DOO, auctorizando o etovc1·no a contracta1· 
com. qumn rnairm-)s vantagens otrerecer a construcç;1o de uma via ferrea qtte, 
partmdo ela E. F. ele Bello Horizonte a (;onr:alves Forr<2ira se dirija ú cidade üc-
Pitanguy. > ' • 
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?\. m, iniciada sob n. HG, relevando do pagamento da quantia do. dois co,n-
tos tre;r.ontos e trinta mil réis, em cujo debito se acha pm~a com ? cofre d~ Es-
tado, o cidadão Augusto de Almeida ~Iagalhães, thesouretro da I,ecebedorm de 
l\Iinas. l d 

N. D2, iniciada sob n. 153, auctorizando o Presidente do ~stac o a conco er 
aos cidadãos Luiz de I{ezende e outros, à empresa que orgamzarem ou_ a quem 
melhores vantacrens ofl'ereccr, privilegio por 50 annos para coi.lstrucça?, uso e 
goso de uma estrada de rodagem - Systerna «Caillet's Monorml», da ctdade-
Diamantina à cidade do Curvello. 

N. !);3, iniciada sob n. 150, fixando a força publica do Estado para o exor-
cicio de 1 U03. . . 

~. l:JL1, inic~ada sob n: 151, au?torizando o Gover~lO a des~c~l~}~!' a qu~n~~a 
de 2AG8:'1~~~3$00.) com a força pubhca do Estado durante o exercrcr_o de l.),J.>. 

N. 05, iniciada sob n. l:lU, fi~ando a despesa e orçando a receita do esta-
dopam o exercício ele l \JO:J. 

N. 03, iniciada sob n. 1:JO, declarando comprehencler-sc nos ~asos 90 dos-
apropriação por utilidade publica, de que trata o artigo G." ela _!01 n. LJ, do :7 
de novernbro de 18!)1 e nos termos prcscriptos pela mesn~a ~él, a constr~cçao 
de canaes para de ri v ação d'agua, do linhas pa_ra _a transm~ss<.~o da cnorg~Ia elo-
clr.icn e de estradas de ferro ou de rodagem mdtspensavers a exploraçao das 
industrias minel'alurgicas c metallurgicas. . . . _ 

X. D7, iniciada sob n. 15G, declarando compreheudrdos nas drsposrç()es do. 
art. 21 e seus nu meros da lei n. ms, de lG elo setembro de 1 DOI, os lentes da 
Eseola de Pharmacia, eujas cadeiras foram supprimidas em virtude do art. 1 O 
da mesma lei 

~. ü8, iniciada sob u. 123, declarando que não se comprel~c:Hle no valot· 
venal das terras, para os fins do imposto territorial, o dos m_aclnmsmos ~ prc-
dios destinados à incluGtria mauuiactureira, que fin·em determma~o~ c ~loftmclos 
em regulamento, e contendo disposições sobre a cobrança do reicndo unpost?. 

?\. Dü, iniciada sob n. H4, auctorizando o novorno do Estado, para fwl 
execução das disposições contidas no art. 3." e § l.", da lei n. 281, do lG de. s~
tembro de 180D, a usar da attribuição quo lhe foi conferida no § 4." do reicn-
do artigo. 

N. 100, iniciada sob 11. I:J2, auctorizando o Presidente do E~tad~ a ~1or~~ar 
uma commissão para elaborar um projecto do codigo de orgatnzaçao JU~ltcta
ria e de processo civil, afim de submettel-o ao Congresso na futura sossao le-
gislativa. . . . 

?\. 101 iniciada sob n. 155, concedendo ao cidadão Vtcente. Dommgue~ Mar-
lins, ex-coliector das rendas estadoaes, no município da .Jm:uart<!-,, moratorm por 
cinco armos, para efl'ectuar o pagamento do alcance que fot vol'lflcado em suas 
contas. 

N. 102, iniciada sob n. 154, concedendo ao cidadão Francisco de Paula San-
tos, escrivão do judicial e notas c oflicial do registro geral de hypothocas da co-
marca do Manhuassu, licença por tros armos. . . • . 

N. 10:3, iniciada sob n. 159, annexando a ~aclm~·a (~e mcchamca a de geo-
metria c trigonomitria do Internato do Gymnasw :Mmmro, creando o logar de 
1mrteiro, elevando a gratificação do reitor c os vencimentos do professor de de-
senho e do secretario desse estabelecimento. 

?\. 10'1. iniciada sob n. 1:J8, declarando nullos os seguintes actos da Camara 
.:\Iunicipal de Uberaba: a) disposiç<.io do art. 20, ela lei n. 5. de 20 do. março 
de 1803; ú) lei 11. 122, do G de jancir? do 1002; c) leis !ls. ~08, 110U, ~ 1.3, 1 H, 
115, ll(i, 118 c lHJ,de lDOl; o cl) lCI n. 123, ele (j dCJailüll'O ele 1U02. 
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~. 105, iniciada sob 11. lGl, auctorizando o Presidente do Estado a coneeúet· 
ao engouhr~iro civil Alilerto Carlos da Rocha ou ú companhia que organizat'. ou 
a quem melhores vantagens oíl'erecer, privilegio por 50 annos para a constru-
cção, uso o goso do uma estrada de rodagem pelo systema «Caillet's l\Ionoraib>, 
r1ue, partindo da cida;le d_a Campanha,_ và tenninar· nas margens elo rio Sapuca-
hy, na extensão ele ;JO ler lo metros mars ou menos. 

N: 100, iniciada sob n. H8, d?~layando quo os districtos de Itatyaiussú e da 
Conqmsta, desmembrados do mumcrpro do Bomfim o annexados ao elo ltauna, 
p~l? § 5." do. art. l." da .lei n. :no, ~le 1G ~e setembro de 1D01, o foram pelas 
rlrvrsas quo tmham em vrrtude do lers anterwres. 

N. 107, iniciada sob n. 16'!, perdoando ao réo Bclmiro Octaviano Gomes 
ex-subdelegado de policia elo districto ele Bicas, n pena que lhe foi imposta pot! 
sentença do juiz de direito da comarca de Mar do Hospanha, de J 2 ele de:wm-
bro de 1808. 

N. 10'), iniciada sob n. 157, annullando diversos actos da Camal'a l\Iuni. 
cipal do Pomba do 28 do maio do col'l'ente anno. 

~· H~D, iniciada sob 11. lGil, declarando rrue o processo ele legitimação c 
_l'e_vahclaça(l do posses do tel'l'as do Estado sedt summario o cmTerú perante o 

.Jlllí': comrnum. 
N. 1 H~, iniciada sob li: ~ 70, approvando as cou tas ela rec:eita o despesa do 

Estado, referentes ao exercrcw de 1 \:01), pi'occssadas na secl'eta1·ia elas Finanças. 
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TRABALHOS DA f) a 
D. LEGISLATURA 

Durante a :J. ,. legislatura do Congresso Mineiro, no periodo cleconido de 
lí:>9D a Hí02, 1oram apresentados na Camara dos srs. Deputados cento e setenta 
projectos, duzentos e quinze pareceres de commissões permanentes, onr.e re-
querimenlos, quinze indicações o quatro moções. 

Occuparam tambern a attonção da Camara os seguintes projectos c pare-
<:eres ele legislaturas anteriores : da 1. a legislatura os projectos n. 6<1, de 1892 
e ns. 10, 12, :w, G4, 80, 88, !)3 e 9D, de 189'1; da :2-." legislatura os projectos 
ns. 17, 25, 52, 70, 75, 77, D1, l3G, 107, 120, 121, 128, 137,138 e H8, de 1895; 
ns. IG:2-, lü5, Hi6, Hi7, 171, 173, 180, 181, 186, 187, 188, 190, 191, 195, 203, 
:2-04, 2W, 227, ~:30, 231, 232, 2i33, 2"H, 246, 2"18, 250, 251, 2~'-1, 255, 256, 257, 
9~8 9C"' 'Jü'"' 9(··c· ')C!8 969 971 1 1896 •)~·z 9~3 ')~(> 287 988 990 ~;J,-"J,J,~D,~Jl,.~o,~ e~ ,(e ;ns.~t,.~t·,~t., ,- ,~-, 

296, :)04, 308, 309, 310,311, 312, 31:3, :314, 3i 7, 31D, 322, 323, 32G, ::328, :329, 
:3:n, :33:3, 33,1, 335, :337 e ~338, de 1897; ns. 3i39, ::340, 341, 3"13, 3'15, 34G, 3:!7, 
3,18, 3,19, 35o, :351, 303, 358, 36o, :3n2, :365, :366,367, 368, 370, 371, sn, :374, 
377, 378, 379, :J81, 382, 383, ::384, 385, ::386, 887,388, 089, ~;\)O, :391, 892, 39:3, 394, 
395, ::396, 397, 398, 399, '±oo, 402, ,103, 4CH, 406, 409, 'nu, 412, '114, ,116, 417, 
:118, 419, 422,, 425, 426, t127, t128, t129, '130, 43l, 4:32, 433, 43,1, 4~~5, t136, 4:37, 
438, 4:39, 4'10, 441, 4'12, 4•13 e 444, de H398; e os pareceres ns. 314, 3:35, 336, 
:337, 338, 388, 840, 342, 348, 34:1. :345, :3"16, :347 e ~:348, de 1898. 

Do Senado foram remettidas à Oamara dos srs. Deputados as proposiç(}es 
de ns. 11 O a 132 a, tendo occupado tambem a sua attenção as seguintes proposi-
ções de legislatura. anteriores : 

Da 1. H legislatura a proposição n. 42; da 2. a as proposiç6es ns. 73 e 80, de 
1896; ns. 88 e 92, de 1897 e ns. 95, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 
108 e 109, de 1898. 

Todos estes trabalhos, com excepção dos referentes à ultima sessão da 3." 
legislatura, que constam da presente Synopse, encontrareis, em seguida a esta, 
mencionados com a sua ultima decisão. 

(;ol•J•cs}lOII(Ieneia 

O movimento ela col'l'esponclencia official na Camara dos srs. Deputados, 
durante a :3 ." legislatura, foi o seguinte : 

Offldos expedidos pela Secretaria 812, sendo : 

Ao Presidente do Estado. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 
Ao Secretario elo Interior .........•........ , . . . . . . . . . . . . 58 
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Ao Secretario das Finanças ...... : ..................... . 
Ao Secretario da 1\gricultura .......................... . 
Ao Director da Secretaria do Interior .................. . 
Ao Director da Secretaria das Finanças ................. . 
Ao Director da Secretaria da Agricultura ............... . 
Ao Director tle Obras Pu hlicas. . . ..................... . 
Ao Direetm· da Imprensa Official. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Ao lnspoctor do Tonas ................................ . 
Ao Secretal'io desta Cama r a (expedido pelo I >irector) ..... . 
.:\o Senado ........................................... . 
Ao Tribunal da Hclação ..............•................. 
Ao Chefb de Polieia .................................. . 
A's Uamaras l\Iunicipaes .................. - ............ . 
A' Prefeitura ......................................... . 
A clivert:os srs. Deputados deste Estado .........•....... 
Ao Secretario da Camara Federal ....................... . 
Ao Secretario do Sonatlo Federal. . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Ao Uonsolho lleliborati v o desta Capital. . . . ............. . 
Ao Commandante ela Brigada Policial... . .............. . 
A 's Camaras c Assemblóas de diversos Estados ........ _, .. 
A div<~rsos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
A depu ta dos ffJderaf)S. . . . . . .......................... . 

Olticios rccohidos pola Secretaria 5n, sendo: 

Do Presidente da nepublica ........................... . 
Do Presidente do Estado. . . . . . . . . .................•... 
llc di versos srs. Depu ta dos do Estado .............. _ ...•. 
Do Conselho do Districto Federal ....................... . 
Do Secretario do lu terior .............................. . 
Do Secretario das Finanças. . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Do Secretario da Agricultura ........................... . 
Do Director da Secretaria do Interior .................•.. 
Do Dircctor da Imprensa Oflicial ....................•... 
Do Jnspcctor do Terras ................................ . 
Do Senado ......................................... . 
Do Tribunal da I~elação .............................. . 
Do Conselho DelilJorativo .............................. . 
Do Chefe de Policia ..................................• 
I> a Prcfei tura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............•..... 
Do Camaras c Assembléas I .egislati v as de divensos Estados. 
De Camaras Municipaes e conselhos districtaos .......... . 
De diversos. . . . . . . . ................................. . 
Do Commandante da Brigada Policial ................... . 

HepresentaçiJos 2%, sP.IHlo : 
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De Camaras Municipaes c conselhos districtaes............ 118 
De diversos........................................... l7H 

Hequerimentos : 

no diversos ................. . ........................ 287 

'relogrammas: 

'l'ransrnitticlos 181, sendo: 
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Ao Presidente da Republica.................... .. • • .. .. 1 
A deputados federaes. . . . • . . . • . . . • • • . • . . • • • . • • . • • . • • • • • 8 
A depu ta dos estadoaes ...•....••......•...••....•••••• ~ !01 
A di versos. . . . . . . . . • . . • • . . • . • • • . • • • • . . • • . • • • • • • • • • • • • • (J8: 

Recebidos G1, sendo: 

De deputados federaes .•.••••.•••• , • • • . • . • • • • • • . • • • • . • • • 3 
De deputados estadoaes .•..••••••••••.•••••••• , • • • • • • . • • 42 
De C amaras iYI unicipaes. . • • . . . • • • . • • • • • • . • • • . • . • . • • • • • • 9 
l)e diversos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
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CORRESPONDENCIA OFFICIAL 

Foram expedidos pela Camam dos srs. Deputados no anno ele 1902: 

OFPICIOS 

Ao Scn;ulo 

N. 136, de 1,1 de junho, communicando não haver numero legal para a 
installação do Congresso. 

N. 137, de 18 do mesmo mez, communicando já haver numero legal para 
a installação elo Congresso, e designando dia e hora para essa solernnidade ; 

N. 138, de 2:3 do mesmo mez, communicando a eleiç;.to da Mesa. 
N. U39, de 25 do mesmo mez, communicando que subiram à sancção, sob 

n. :Js, a proposição n. 55, isentando de impostos as sociedades que se funda-
rem no Estaao para proporcionar a venda directa do caf6 no extrangeiro ; sob 
n. 39, de n. 126, auctorizando o Governo a concorrer para a organização da 
estatistica da produc~ão do cafe; commnnicando que foi rejeitada a emenda do 
Senado á proposição n. 55, e remettendo a proposição n. 76, auctorizando. o 
Governo a entrar em accordo com a União e com os Estados productores de. café 
sobre a propaganda desse producto no oxtrangeiro. 

N. 140, de 9 de julho, communicando que subiu à sancção a proposição 
n. ú2, concedendo privilegio aos cidadãos Carlos da Costa vVigg e dr. Domin-
gos José da H.ocha para exploração de ouro e outros mctaes e mineraes exis~ 
tentes no leito do Rio da Velhas. 

N. 141, de 12 do mesmo mez, remcttendo copia authentica, da mensagem 
presidencial. 

N. H2, de 15 do mesmo mez, remettondo as proposições ns. 77 e 78, 
aquella dando à cidade de Mar de Hespanha a denominaçüo de - Santos 
Dumont, e esta, com documentos, annullando os arts. 1. 0 e 2." da resolução da 
Oamaea Municipal do Pomba .. 

N. l43, do 18 do mesmo mez, enviando a proposição n. 79, desannexando 
de quaesquer dos oilicios de justiça da comarca de .Juiz de F•ka o do registro 
geral de bypothecas. 

S. C.-() 
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N. 144, do H> do mesmo mez, enviando a proposição 11. 80, auctorizan.do 
o Governo a conceder privilegio para exploração de minoraes no leito dos nos 
de dominio do Estado. 
. . N. 145, .d~ 25 d? m_esmo rnez, enviando a proposição n. :->1, sobre exer-

CIClO de escnvaes pnvalivos dos processos c ox.ecuções criminaes; n. s·?, com 
documentos, auctorizanclo o Governo a contractar a construcr-ão de um ramal 
ferreo de Poços de Caldas à povoação do Campestre. :~ 

. N. 14G,, c~c 28 do mesr;w rr;ez, enviando as proposições n. s;J, declarando 
extmct~ a divid~ cl?s funccwnanos publicos resultante da construcção de casas 
na Capltal ; n. 84, mterpretanclo a lei n. :31 () de lG de setembro de 1001 sobre 
estatística, o n. 85, com documentos, dispr;nsando a publicação do -' J!ina::; 
Uenres- às segundas-feiras. 

.N. 1-17, do 29 do .mesmo mez, pedindo permissão ao Senado para ü1zer. uma 
COITJg·eiHla na propos1ç<.lo n. 107, do 18D8, sobre annullac~l:o do uma dellbera-
ção da assembléa municipal do Caratinga, de :J de fevereiro de W02. 

N · 148, de 1." de agosto, enviando a proposição n. 8G, com documentos, 
concedendo perdão ao r<~o Theodoro Sebastião Torres :\furta. 

N · 149, de. 4 do mesmo mez, communicando que subiu ú saucçfio_, .sob 
n · 41, a proposição n. l 00, annullando a deliberaç~ío da asseml)léa mumctpal 
elo Caratinga, ele :J de fevereiro de 1898. 

~: 150, de ? do mesmo mez, enviando as proposições n. 87, fhando o 
subst~ho do Presidente do Estado, c o subsidio e ajuda de custo para os con-
g~ess~stas,. e n. 88, auctorizando o c;overno a fazer doação ú Santa Casa de 
Misencordm de Ouro Preto, do preclio onde funccionou a Escola ele ·Minas. 

. N · 15.1, cl~ G do Illflsmo mez, enviando a proposição n. 89, modificando 
thversas disposições da Constituição do Estado. 

, N · 152, de 9 do mesmo moz, enviando as proposições n. 90, auctorizai~do 
o Governo a contractar a construcção de uma E. F. que, partindo da Capital 
ou da E. F .. Gonçalves Ferreira, vá a Pitanguy, e n. 91, com documentos, 
relevando o Cidadão Aurrusto de Almeida Marralhães thesoureiro da Recebedo-. d M' o b ' na e r mas, do debito em que se acha para com o cofre do Estado. 

N • 153, de 13 do mesmo mez, enviando, com documentos, a proposição 
n. 92, auctorizando o Governo a conceder privilegio a Luiz de nezende e outros, 
para a construcção de uma estrada de systcma - << l\Iouorail )) - de Diamantina 
ao Curvello. 
. N. 154, da mesma data, enviando as proposições n. 9:3, com documentos, 

flxando a força publica do Estado para 190:3, e n. Ü'Í, fixando o qnantum a 
despender-se com a mesma força, no futuro exercicio. 

N. 155, de 14 do mesmo mez, enviando a proposição n. 95, fixando a 
despesa e orçando a receita do Estado, para l!JO:J. 

N. 15G, de 16 do mesmo rnez, cornmunicando que foi destacada a quar~a 
emenda c.~o Senado à proposição n. 79, sobre ofllcios de justiça, para constitutr 
novo proJccto. 

N. 157, da mesma da ta, transmittindo as proposições n. UG, detenninanclo 
os casos de desapropriação por utilidade publica, c n. 97, manc.bndo compre· 
hender nas disposições do art. 21 da lei n. ~318, ele 16 de setembro de 1!.)01' 
os lentes da Escola do Pharmacia, cujas cadeiras foram suppdmidas. 

. N. 158, de 18 do mes,t_no mez, romettendo um~ representaçã? dos e~1ge· 
nhmros Eduardo Alves da Silva Porto c Antero Permra de Mao·alhães llCdmclo 
l -l . t b ' e evaçao ( e vencimen os. 

N. 150, de lü do mesmo mez, enviando a proposição n. ü8, düclarando 
não se comprehender no valor venal das terras, para os eiTeitos do imposto 

- t13-

territorial o dos machinismos e predios destinados à industria manufactUL'eira, 
e commu~icando que subi~ à sancção, sob n. 42, a proposi_ção n. 79.: sobre · 
oflicios de justiça, e 9.t~e foi ap~rova.da a. emenda. 'do Senado a propostçao n. 8~, 
sobre extincção da divida dos tunccwnarws pubhcos, resultante da construcçao 
de casas para os mesmos . 

:'\. HiO, de 20 do mesmo mez, convidando ao Senado para se fazer repre-
sentar em uma commissão mixta composta de quatro deputados e tres senado-
res, para o fim do estudar o problema da valorização elo café . 

N. 1 Gl da mesma data, enviando a proposição n. Dü, auctorizando o 
Governo pa~·a fiel execução do art. 3." § 1. 0 da lei n. 281, do 16 de setembro 
de 1899; a usar da attribuição quo lhe foi eonferida no § 'L" do referido 
artigo. 

N". 102, da mesma data, enviando as proposições n. 100, auctorizando o 
Governo a nomear uma commissão para organizar um projecto de Codigo de 
Oro·;:mização Jurídica e do Processo Civil, n. 101, com documentos, concedendo 
mo~·atoria ao cidadão Vicente Dominguos 1\Iartins, ex-collector da .Januada e 
n. 102, com clocnmentos, concedendo licença ao cidadão Francisco de Paula 
Santos, funccionario de justiça. 

N. IG:l, de 22 do mesmo' mez, enviando, com documentos, uma represen-
tação da Companhia de Lacticinio, com s6de em Barbacena, reclamando contra 
a cobrança de exportação do leite. . . • . 

N. 164, de 22 do mesmo mez~ envmndo a proposição n. 10.3, annexando .a 
cadeira do mechanica à do geometria o trigonometria do Internato elo Gymnasw 
Mineiro e communicando que sulJiu à sancção, sob n. 4:), a proposição n. 8:3, 
declarm~clo extincta a divida dos fnnccionarios publicos, resultante da constru-
cção de casas para os mesmos na Capital. 

N. 165, de 25 do mesmo mez, enviando a proposição n lO'i, com docu-
mentos annullando diversos actos da Camara Municipal de Ul.Jeraba, e commu-
nicand~ que subiu ú sancção sob n. H, a proposição n. 7G, referente ú propa-
ganda do café no cxtrangeiro. 

N. Hl6, de 2G do mesmo mez, remettendo representações de habitantes do 
districto de Santo Antonio ela Columna, município do Peçanba, e do de 
S. Simão, município de Manhuassú, pedindo c reação de escolas primarias, e 
devolvendo a proposição n. GS, sobre conducção aos avaliadores, visto terem 
sido rejeitadas as emendas ns. 5 e O, do Senado. 

N. 1()7, de 30 do mesmo mez, enviando a proposição n. 105, com documen-
tos auctorizando o Governo a conceder privilegio ao engenheiro civil Alberto 
Ca;los da Rocha para a construcção de uma estrada de systema « Monorail )>, 
que, partindo da 'cidade da Campanha, vú ás marge~1s do rio Sapucahy, e commu-
nicando que subiu à sancção, sob n. 45, a proposição n. 87, marcando o sub-
sidio do Presidente do Estado, e o sulJsidio e ajusta de custo para os membros do 
Congresso, no quatriennio de 1903 a 1907. 

N. 168, de 2 de setembro, enviando a proposição n. lOG, rectificando as 
divisas dos districtos de ltatyaiussú e Conquista. 

N. 109 do 5 do mesmo mez, enviando uma representação de habitantes da 
cidade de Úontes Claros, pedindo creação de cadeiras de instrucção primaria. 

N. 170, da mesma data, enviando a proposição n. 12:1, sobre a reforma do 
art. 106 ela Constituição, e communicando que subiu ú sancção, sob n. 46, a 
proposição n. 128, regulando o exercicio da profissão de pharmaceutico. . _ 
· N. 171, de 10 do mesmo mez, enviando, com documentos, a proposiçao 
n. 107, concedendo perdão ao réo Belmiro Octaviano Gomes. 



N 1G2, da mesma data, enviando com documentos, a proposi1:;ão n ·. l0cl8e, 
annullando diversos actos da Camara ~Iunicir)al 1 I> 1 de ')8 de mmo 1902. c co omm, -

l\'. 173, de 11 do mesmo mez devolveilrlo , .. - 8!1 e communi-
call(]rJ qtie f'rJr'a n l ' - a pr oposiçcto n . ' , 2 

• • c r ap~rovac as as emenda.· , 1 ,1 . d 1 1. , 1 5 as de us. ..., 
e :J em VIrtude elo clisposi 'I) , . . s ns. e . ' e esc o )I ac a 

' T 
9 

• ç es regtmentacs, sendo approvaclas em parte· 
N. 17-1, de L do mesmo mez . . . . .. , ncç'Io sob 

ns. !17 e 48, as proposiçi'ies I 7'9 commt~mcando que sulnram "t sa. ~·vÜe<rio 
ao cidad~o Luiz d~ Hozencle ~ .outr?o~ucto~·~z~n:lo r~ Govo!·no a cor!.cede~Ifs\·ste~na 
« l\Ionorml », de Diamantina ao 0 , s, para. ct construcçao de estrada -. .. ·ele me-
chanica à ele geometria e trin·onot~r Vflt-Uo o 11. 103, annexanclo a. ca~l1~

11~~ro. 
N. 175, da mesma d"t" bel no lia do Internato do lfymnasiO n lll . ci·•s ele-

c ... «, evolvr•ndo . · ('rncn "~· ' terminado o cartorio pelo <IUal 1 ~ · a proposiç;1o n. 70, ~om -
" ceve correr · - · "l · N 17G do p drJ <-~.s execu~;qes e1 Vu :s • _ sob 

• ' J ·> · mesmo mez . . . . nceao, 
ns. 4D, 50 e 51, as proposiçiles n'' r~onnnumeando que subiram a sa 1;dirlo no 
valor venal. das terras, para a col;

1
,?-J.. dcclayando não estar comprc:l~nacllinis

mos e.predws ~lestinaclos a industr'~;uç,a do .nnpost:o territorial, o dos Tl vigor o 
art. l.ll', ela lm n. 105, sobre condt .1 ~:- lllanufaetureira; n. GS, p1Jndo. er do 0 Go-
verno a conceder privileo·io para Icçar

1
) aos avaliarlores e n. 80, autonza~l rios de 

dominio do Estado. b e.xp oração de niine;,aes no leit(,s dos 
N. 177, ela mesma data e· v· esso de 

legitimação e revalida1~ão de' p'0
1 

, 
1.ando a proposie.-tl) Il 1 ()f) sobre o pro c · , sse do t -<< • , , , 

~. 17i), de 15 do mesmo lll , erra8. ·icão l1· 
13 ), ~rear~do uma feira de gado~~~ ~evo!v~ndo, com emendas, a proP05 5 

N .. 1_70, de 14 elo mesmo nH~z , nnn1c1pio de i\Iar de Jiespanba. . entos, a 
proposJçao Il. ll_ü,, approvando a~'' :emettondo, aco!-r!panhacla do do~t~r? do refe-
rentes ao exerciclO de HJOO contas da rece"t· 1 5 ., do E~tc.t ' N 18() 1 · - I ct e t espe ~ 

. ' c a. mesma data dev 1 <: )OS<L e 
orç~nddo a \~eelta do Esta~ld pc{r~ ~3:Jl3do a proposiç<to n. !)5, fixando . .a, dpe;i·te da 
emen a Il. v. , por te .. ·1 . . ·1 , ultlfil'L 

T -I SH. o reJCltac a a 
1\. 181, de 1i3 do mesmo ' ~ sob 

ns. 52, 53 e M, as prop · - lllez, comrn 1 ·, ; sancçao, . ãO 
providas ele escriv<tes prfv~~f·rJes n. 81 . d~~~~c.an_do que sul)iram. c.L domnrcas n or 
distribuição aos escriv'tes ~~Ivo~ as l'~sp~) lllJnaudo quo n!.ts exercidas Jtos 
pelo art. 1." da lei n. 3<H) .~ crvcl; n. ~4 ~c Ivas f'uncções sento .. :i )ÍOS c:·~ ·te. 
n. 94, fixando a for:;a p{rbV·c~rn Porteuce{1 {Jccl~rando que os mulllf~'l~iarfl p<-ti ' 

N lf\3 ela me,. lCct do Estarlo c o as comarcas de rp18 39 
· ' ' sma data de 1 · Para 1 r)03 1 ,.., 

concedendo a Leopolclina n: . vo Ven<Jo . . . içflü Tl· ·trU-
cção de diversas estrada~ de ~~l:v.ay Compacom .en_wndas,. ~~ p1:opo~ ra a, coll 5 

N. 184, ela mesma d"t 1eno. ny Lnn1ted, pnv!lcgw pa a 
l ·o· ·- (\7 c ua,tevol Yl:_tra,• H pos1çao n. v , sobre rlis ... vendo . . ,1, G<:tl•~ 

ponlbihdade ;1 ~0{11 a emenda rQjeitad~t P(, .~1 aci::l· 
• J entes ela Escola de Phai 1 
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N. 249, de 11 rle novembro, ao Secretario das Finanças requisitanto o pa-
pam~nto de ~:0001)000, a~1s srs. Francisco Soucasaux & Co~np., de aluguel do 
predto omle iunccwna a Camara dos Deputados, referente ao mez de outubro. 

N. 200, ele :30 do mesmo mr>z, no Director da Secretaria das FinaiJ~·as, en-
viando a folha ele pagamento dos empregados ela Secretaria. 

N. 200 A, de 2 de' dezembro. ao Secretal'io das l<inanças, requisitando o pa(ra-
mento <.h~ 1 :000~00[)~ aos srs. Francisco Soucasaux & Comp., de aluguel do p~e
dio onde funcciona a Camara elos Depu lados, referente ao mez de novembro. 

N. :?51, do 1q do mesm_o mez, ao Secretario. das Finanças, requisitando ü 
pagamento ele 1 80.)000, ao du·eetol' desta Secretarra, para despesas de vi::wem 
em serviço publico, ú Capital Federal e 80$000, ao sr. Francisco Soucasaux~ im~ 
portaneia dos clous primeiros tomos da Eucyclopedia Portugueza illustrada de 
l\laximia no Lemos. ' 

N. :20:2, de 20 do mesmo mez, ao Diroctor da Imprensa Oillcial, reqllisitan-
do a impressão de trezento1:1 exemplares elo relato rio e synopse dos trabalhos da 
Camara elos Deputados. 

. ~- 20:l, de :H do mesmo mez, ao Direclot· da Secretaria das Finaw;as, en-
Yiando a f'olba de par:;anwn to elos ernpreg;ados da Secretaria. 

N. 204, d1~ 2 do janoiro de lD! 1:2, ao Secretario das Finanças, requisitando 
o pagamento ch I :OOO;::oo: ), aos srs. Francisco Soucasanx ly_ Comp., de aluguel do 
predio onde funcciona a Camara dos Depnlaclos, referente ao mcz de de-
zembro. 

N. 257í, de 14 elo mesmo Iw~z, ao Dirr>.etor rla Imprensa OflicL·.I, requi:,itanclo 
a impr8ssão de 100 exernplares de carta circular, dirigida às municipalidades do 
Estado. · 

N. ~5' :, do :11 do mesmo mez, ao Direclor ela Secretaria das Finanças, en-
viando a fi)\ h a de pagamento dos empregados ela Scc: olaria. • 

N. 2~>7, de G ele ibvereiro. ao Secretario das 1.-inanps, requisitando o paga-
meiJto de 1:000,)000, aos srs. F1·aneisco Soueasanx & Comp , de alnr;uel do pre-
dio onde funcciona a Camar·a dos Deputados, reLi3rcnte ao moz de janeiro. 

N. 2·>'3, de :2:2 do mesmo nwz, ao Secretario elo Interior reqnisitando leis 
mineiras, e relato do dos Secretarios do lu terwr, Finan~;as e Agricultura para o 
uso ela Secreta ri a. 

N. ~5D, de 28 do mesmo moz, ao Diror.:tor da Secretaria elas Finanças, en-
viando a tolha do pagamento dos empregados da Secretaria. 

N. 2GO, da mesma data, ao Secretario das Finançus, requisitando o paga-
mento de l :OOO;)COO, aos srs. Francisco Soucasaux & Comp., ele aluguel do pre-
dio onde fuucciona a Camara dos Depu t:.\dos, referente ao mez de feve-
reiro. 

N. 2Gl, de 4 de mar~~o, ao Direetor da Secretaria do Interior, enviando co-
pia do parecer n. ~l3:3, sobre questão do limites entre os districtos de AbbadiD: 
dos llou rados o 1\Ionte Carmello. 

~- 202, de 22 do mesmo mez, ao r;irector da Imprensa Oílicial, 1 equisitandc-
a r:neademar,\üO ele diversos volumes, para o nso da Secretaria. 

N. 2G:3, de :31 do mesmo mez, ao Diroctol' da Secretaria das Finanças, enviando 
a folha de pagamento dos empregados da Secretaria. 

i'i. 2(H, de I." de abril, ao Secretario das Finanças, requisitando o pagamen-
to ele I :OOUt,OUO, aos srs. Francisco Soucasaux & Uomp., de alugud do pre--
d i o onde funcciona a Carüam dos Depn lados, reii~t·cnle ao rn z de março. 

!\. 20\ do 30 do mr:smo mez, ao Dir1~ctor da ~eeretaria das Finanças, en-
viando tt'J',Jlh:t de pagamento dos emprega lOs da :-;ecretaria. 
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N. 266, de G de maio, ao Secretario das Finanças, requisitando o pagamen-
to de !:OOOSOOO, aos srs. Francisco Soucasaux & Comp., de aluguel do predio onde 
funcciona a Camara dos Deputados, referente ao mez de abril. 

N. :267, de 31 do me~mo mez, ao Secretario das Finanças, requisitando o 
pagamento de l:ooosooo, aos srs. Francisco Soucasaux & Comp., de aluguel do 
predio onde funcciona a Camara dos Deputados, referente ·ao mez de maio. 

N. 2G8, da mesma data, ao Dircctor da Secretaria das Finanças, enviando 
a folha de pagamento dos empregados da Secretaria. 

N. 2Gü, de ~J de junho, ao Secretal'io do Interior, requisitando um passo de 
1.'· classe d.a estação de ~Iinas à Central, para o cidadão "\lfredo Furst, director 
da Secretana. 

N. 270, de 14 ·do mesmo mez, ao mesmo, communicanclo ao Governo nãO 
haver numero legal para a installação do Congresso. 

N. 271, de 17 do mesmo mez, ao Secretario das Finanças, re(1uisitaud~ o 
pag~menlo ~le 1:0:3G$90(•, aos srs. Leuzinger & Cornp., e 1238000, ao porten·o 
ela Secretana. 

N. 272, de 18 do mesmo mez, ao Secretario do lnterior, communicando ao 
(~oYerno a cxistencia de numero legal de eongressistas para a installaçfto do 
Congresso, c ter sido (lesignado o dia 19, à uma hora da tarde, para essa sole-
mnidade. 

~. 273, de 21 do mesmo mez, ao Secretario das Finanças, enviand1) a folha 
de aJuda de custo de vinda e volta a que tóm direito os st·s. deputados nella 
mencionadofl. 

N: 27,~, (~a mesma data, ao Socrct::trio do Interior, re1uisitando 50 volum~s 
elas lms rmnerras de 1901, dez de lDOO c dez dos decretos do govemo provisorlO 
de 1801, para o uso dos srs. deputados. 

~. 273, ~l? ~5 do mesmo mez, ao Presidente do Estado, enviando 0 projccto de lm sob n .. 3K 
N. 270, da mesma data ao Presidente do Estado enviando 0 projecto de lei sob n. :39. ' 
N · 27!, de 27 do mes~o mez, ao Presidente do Estado, enviando copia de 

um requeruner~to, no sentido do Governo do Estado representar ao da UniãO 
so.bre a ne.cessrcladc de nova reducção das tarifas nas E. F.· c. do Brasil c na 
.Mmas e ltro. 

. N. 2~8, de :Jo do mesmo mez, ao Director da Secretaria das Finanças, en-
VIando a folha de pagamento dos empre()'ados da Secretaria 
. . N. 270, de 2. de julho! ao Secr~tar~ das I:'inanças, r~iterando 0 pedido de 
mform~çoes relatrvas ao cidadão VIcente Dommgues Martins cx-collector da 
Januana. ' 

N. 280, da mesma data, ao Secretario das Finanças requisitando 0 parra-
n:ento de ,1:00~SOOO, ·aos srs. Francisco Soucasaux & Cor~p., de ;lu<ruel do p~·e-
dw onde f,unccwna a Camara dos Deputados! reforen~e ao mez de ju~ho. . 

N. 281, (;la mesma data, ao mosm~, c?vmndo a folha de pagamento de aJuda 
do custo de vmda e volta, a que tem Lhrmto os srs. deputados nella mencio-nados . 

.•.. ~· 282, de 7.do mesrn~ mez, ao mesmo, requisitando 0 pa()'amento de 
2Gô):iBOO, ao porteiro desta Secretaria. o 

~. 28~3, de !) do mesmo mez, ao Presiclente do Estado enviando 0 projecto delmsobn.40. ' '-
, N. 28,1, de 11 do mesmo mez, ao Secretario do Intel'ior communicaudo ao 
(xovci.'~lO que o (C?ngro~so. reconheceu e proclamou Presidont~ do Estado, para 
o JlCIIOclo de U02 a 1806, o oxm. sr. dr. Francisco Antonio de Salles. 
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N. 285, de 12 do me!'1mo mez, ao. Secretario das Fina~ças, :m:iando a folha 
de pagamento de aj_uda de custo de vmda e volta a que tem drrelto os srs. de-
putados nella mencwnados. . . . . 

N. 280, do 18 do mesmo ~nez, ao Secr~tano d~ r.nterw~', en_vtando, con; do-
cumentos 0 requerimento do crdadão Antomo Martmr~no I• errmra, ~x-professor 
de gyrnn;stica da Escola Normal de Ouro Preto, pedmdo decretaçao de urna 
lei no sentiüo de lhe ser pago ordenado. 

N. 287, da mesma data, ao Secretario das. Finanças, envianc~? a folha ele 
pagamento de subsidio aos srs. cleputa?os, rcí~rente ao ~." mez. ~e sessão. 

· N. 288, ele 21 do mesmo mez, a~ SecretariO do !ntenor:. sohc~tando ': re.-
inessa do parecer do Conselho Supenor: de lnstl'Ucçao Publica, referente a an-
thmetica composta pelo pr·oiessor Bambirra. . .. . .. 

N. :28D, de 2:3 elo mesmo mcz, ao Secretano elas I•manças_, reqmsrtando o 
pao·amento de 2,JC~\IJ0il, ao sr. Antonio Figuoirinhas, imr)ortanem de :lQ exem-
pla~·es de um trabalho intitulado - 'l'iraclentes. . 

N. 2DO, de 2~1 do mesmo meL\, ao mesmo, _remette~1c~o ~nn reqnenmenlo ~a 
Companhia de Miner·ação c1o ~'Iono Velho, pedmclo pnvlleg10 para a exploraçao 
e navcwação elo rio Paraopeba. 

N .
0 

2Dl, de 2G do mesmo mez, ao mesmo, reqdsitanc1o o pagamonto ele 
283$000, ao poneiro desta Secretaria. . . . 

N. 2ü2, de 28 llo mesmo mez. ao mesmo, reiterando _o pe:hclo. de mtonr~a
ções, conslanlo dos ofticios ns. 2·(2 e :nü, rei?r.entes ao crdadao yrcente Dorm~l
gues Martins, ex-collector da .Januari~, ~ sohc.r~a_ndo, com urgcncw, a devolupo 
dos papeis (1ue acompanharam os refendos oíflcws~ . ~· 

N. 2D~~' de 31 do mesmo mcz, ao Director da Secrct?-na elas I• manças, en-
viando a folha de pagamento dos emprega\los da S~cretana. . . . . 

N 09,1 ele 1. o de ao·osto ao Secretano das Fmanças, reqmsltando o paga-
mento ·d(; 1 :OOOf>OOO, aos 

0 
srs. 'Francisco Soucasau~ & Comp., de 0-luguel do 

predio onde funcciona a Camara dos Deputados, re.terente ào mez de Julb~. , 
N. 295, de 4 do mesmo mez, ao mesmo, .envrando, co:n. documentos, o Ie-

querimento do cidadão Joaquim Mendes ela Silva, ex-aclmuustrador da recebe-
cloria de Dores do Guaxupé, pedindo restituição. . 

N. 29G, da mesma data, ao Presidente do Estado, enviando o proJecto de 
lei sob n. 42. . . 

N. 2:J7, de 9 do mesmo mez, ao Direct~r da Sec!·etaria (:las Fm.anças, com-
municando que o amanuense desta Secretaria, .Toaqmm Jlücíonso Prhto Coelho, 
foi suspenso por oito dias. , . ,. . . 

N. 2\38, de 18 do mesmo rnez, ao Secretano da~ I• man?as, envrando a !olha 
de pao·amcnto do. subsidio aos srs. deputados, relativo ao 2." mez ?c scssao. 

N~ 2\39, ele 19 do mesmo mez, ao Presidente do Estado, enviando o pro-
jecto de lei sob n. 42. , . " 

N. :300, ele 21 do mos mo mez, ao Secrctano t~as l' manças, req ui si tando o 
pagamento de :3371)500, ao porteiro desta Sccret?-.l'la. . 

N. :301, do 22 do mesmo mez, ao Secrctano do Intonor, r·emettondo u~n 
req''.Cl'Írnento da directora do Collegio do Nossa Senho1·a das llores, ele. S .. Joao 
d'El-H.ey, pedindo sfjam concedidas ~t(~uclle estabelecimento as prerogatrvas ele 
que o·ozam as escolas normaes mumcrpaes. . 

N. 302, da mesma data, ao Presidente do Estado, enviando o Pl'OJecto clü 
lei sob n. 4:3. . · . 

N. 303, de 25 elo mesmo mez, ao mesmo, enviando o· projecto ele let sob 
n. 44. 
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N. 30l, de :30 do mesmo mez, ao mesmo, enviando o projccto de lei sob 
. n. '15. 

. N. 305, da mesma data, ao Directo1' da Secrotaria das Finanças, env.iando 
a folha de pagamPrlto dos empregados da Secretaria. 

N. 306, d_c _!> de sf:tembr·o, ao. Secretario do lnterio1·, enviando com docu-
.~ento~, ~. p~t~?~o .~\? ctdadã~/~ntonio Juv~ncio Balbin? de Noronha,' ex-porteiro 
da extutc;c<t_ Soe r et<u ~a ela A~ucultur~, pedmdo lhe sqJam abouados, na c1 ualida-
de cl~ con\lnuo da Secretana das Fmanças, os vencimentos c1ue 11ereebia como 
porteLt'O. 

. N. :l'll, da mesma data, ao Presidente do Estado enviando o r)rnJ· ecto de 
let so h ll . 116 . ' . . 
,, N. :J08, de G do mes.mo moz, ao Secretario do Interior communicando ao 
uov~l'!lo q ne se acll~ dcs1gnac}o o dia 7, á uma hora ela tanle, vara te e logar a 
posse d~s r st·s. Presrdcnte c vrce-Presidente do Estado. 
. N. ·>0;).' de ll do mesmo mez, ao Presidente do Est:telo, enviando o pro-
Jecto ele ler sob n. 47. 

N. :~,10, de 1~, do mesmo mcz, ao mesmo, enviando o projedo de lei sob n. 48. 
~· :: 1~, de b do mesmo nwz, ao mesrn?, enviando .o projecto .de lei sob n. 49. 
~· ·:,1.~· da mesma data, ao mesmo, en vrando o proJecto de lm sob 11 • 50. 
~- :~1.3, ela r~esma data, ao mesmo, enviando o projecto de lr)i sob u. 31. 

. ~- •Jl4, de lü elo mesmo mcz, ao sr. dr. Delfim Moreira Sccret·u·io do ln-
tenor1 a~redccendo a communicação de sua norncacão para [~quellc ~argo. 

N. vlü1 da mesma data, ao Presidente do Estado, enviando 0 pr(•J'ecto de 
lei sob n. ü2. . · 

N · :!,Hi, da mesma data, ao mesmo, enviando o projecto ele lei sob n. 53. 
N · :: l ~, L\a mesma data, ao n\esmo, ~nviando o projecto de lei sob n. 5'* . 

.. N · ·>l1:l, ctt me.sJ?a data, ao SecretariO das Finanças, enviando a folha de 
pag~t~te~w~ de sull:'>rdw dos st·s. deputados, rolbrente ao terceiro mez de sess:.to. 

• • ·> , de lG do mesmo me;;, ao mesmo, rer1uisitanrlo 0 p·1n·1menlo de 
~:0000000, ao~ srs. Franciseo Soncasaux & Comp., de aluguel do" I>~t·ecÚo onde 
íuncciOIW. a C amara dos Deputados, referente ao moz (ir'" n·osto 

N 'PO l · ' ~ «b • , • · · ~ , _ta mesma data, a? mesmo, envramlo diversas 1·opresentaçr>es so-
lne expl,o,~·açoes de metaes o rnmet·aes nos rios de dominio do Estado. 

23 
. N. 3,...1, de ~8 do mesmo me~, ao mesmo, ror1uisitando 0 pa""tmento do 

· 9~000, ao portmro desta Secrotana. ~ b< 
N. ~32·!, da mesma data, ao Secretario do Intm·iot· commu· ·" 1 no-

verno f(UO se acha designado o dia 19, à uma hora da 'tarrl .n~.cct~l~-.0 1 a,r:. : 0 
encenamen lo elo Congresso Minei 1'0. e. lMl cL Ol o,.,,u 

N '")'' l lü l · , ' · 1 • •J,~·J, c e to mesmo mez, ao Sect·otano rlas Fiwt .. , . · " lo 
fl\.le, em virtude .de disposição r.r"''ÍIIH'nhl ficOll r) , < IllÇtt.s,t clomlmumlc<tnc l ·r'h 1 ,-, 11 I' · 'b ' < ' s1· · t opu ac o t I' :\ anoc orna;; (e varva l? Jt·Ito occupando o lO'"ar de Secrel t·· · , : 11 • 1, ·l't para a sessão segmnte. b - a 10, no ullet v,t o c e:>" 

N. 324, da mesma data, ao Secretario do In to.· . · · identica eommunicação. < '1101 ' tazcnclo ao Uoyorno 
N. 3~5, de :30 elo moamo ·mcz ·w dir<'clol' d· s t · 1 · 

viam.lo a folha de pagamento do~ e';n1\l'('O'"cl,os cl·• S~t · oct'l'e .aera L as Fmanças, en-
~ '-">(' 1 " 'b<' · . ú. ecre a na • • o,.,J, c a mesma data ao Secretario d· , 1,.. · .. monto ele l :uonsouo, aos srs 'FraneÍ ,'. ~ S . ~ts : u~anpas, r e< tmsllando o paga-

dio onde t'uneciona a camara dos D~cr~ut·t~lt~c.as~~Ll~ .'~ tco.mp ·, do aluguel do pro-
N '397 '1" l o l t 1 c - s, t c et.Ul o ctO moz do se tem bl'O. 
• • • - , ~ <; • 1 e ou u )L'O ·w nwsr , · 1 . tracto celebrado f'la , , -. . ' ~ . " no, cnvram 0 . eopra authontica do con-

hurg e cidadão .J~~é< c{~c~'ti~~!r~ osC·' st,enogT~l!hos tenente-coronel Arthur Hosern-
. eHa osta, pena o apanhamento dos debates da 

Camara, retcrentes à l." sessão ordinaria da 'L" legislatura do Congresso Mi-
neiro . N. 3'28, agradecendo ao sr. dr. Carlos Domicio de Assis Toledo a com· 
municação de sua nomeação para o cargo de Director da Imprensa Ofllcial. 

N . 329, remettendo ao dr. Director da Secretal'ia de Finanças a folha de 
pagamento do mez de outubro, dos empregados da Secretaria da Camara dos 
Deputados. . . , . . 

N. 330, reqmsrtando. do Sdr. Secre;_mC·~o das Fmanças o pagamento ue 
1 :OOOSOOO, aos srs. Francrsco • oucasaux ex: omp., do aluguel do prcdio on · 
J'uncciona a Camara dos Deputados, referente ao mez de outubro. 

N. S::H, requisitando da Imprensa Oincial a impl'essão de 150 circulares 
dirio·idas às municipalidades do Estado. 

bN. ::332, remettendo ao dr. Director da Secretaria das Finanças a folha de 
pagamento referente ao mcz de novcm])l·o, dos empregados da Seeretaria da 
Oamara dos Deputados. 

N. 333,, recp.tisitando do dr. Secretario das Finanças o pagamento de 
1:0008000, aos srs. Fr(tncisco Soucasaux & Comp., do aluguel do preclio onde 
funcciona a Camara dos Deputados, referente ao mez do novembro. 

N. i3311, re<(Uisilando da Imprensa omcial a impressão de :JoO exemplares do 
rolatorio c syno}:lse dos trabalhos da Carnara dos Deputados, referente á ultima 
sessüo do 1902 . 

N. 385, remettonclo ao dr. Direclor da Seeretaria da":l Fin~1nças a folha de 
pagamento dos empregados <la ~)ecrotaria da Camara dos Deputados, referente 
ao mez de rlezembr·o. 

.1c\. cUve••so~ 

N. 102, de 1G do novembl'o de 1901, ao Secretal'io do Centro Itabirano, ro~ 
mettendo para aquella bibliothoca, os annaes da Constituinte, os da Camara de 
l8\J3, 1897, 1898 e WOO, e as synopses de 1895 a 1898 c 1900. 

N. 103, de 2 de janeiro de Hl02, ao director da Secretaria ela Assembléa 
do Estado do Rio Grande do Norte, solicitando a remessa de um volume da 
Constituição cbquelle Estado, e aos directores elas dos Estados de Pernambuco, 
Piauhy, Parahy lia, l\Iatto Grosso e Maranhão, no mesmo sentido, para completar 
a collecçüo do archivo desta Secretaria. 

N. 10:1, de <1 do mesmo mez, ao cheib da 4." secção dos Correios de Minas 
Goraes, agradecendo o rotribuindo as cordeaes felicitações que os illustrados 
funccionarios daquella socçüo dirigiram aos empregados desta Secretaria pela 
entrada do eorrente armo. 

N. 105, de 22 de feveroiro, ao Director da Faculdade Livro de Direito, so~ 
licitando uma collecção completa da Revista claquella Faculdade para o Archi-
vo desta Secretaria. 

N. lOC<da mesma dat~, ao Director do r~rchivo Publico .Mineiro, requisi-
tando os exempbres da Revrsta daquolle A1·chrvo, referentes aos mezos de julho 
a dezembro elo 1900, de janeiro a março de 1901, e mais duas collecçõcs com-
pletas de 1900 e 1901. 

N. 107, de 15 de maio, ao Secretario desta Camara, communicando-lhe que 
as sessões propa1·atol'ias devem começar no dia 12 de junho do corrente anno. 

N. 108, de 2 de junho, ao dr. Chefe de Policia, informando-lhe que o 
quadro alphabctico dos districtos de paz e dos municípios do Estado, ainda não 
se acha reimpresso de accordo com as modificações feitas pela lei n. 319, e o 

S, Ç.- r/ 
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decreto n. G20, para o r1ue aguarda esta Secretaria informações solicitadas em 
circular de 18 de janeiro do corrente anno 

:'-:. 108, de 4 do mesmo mez, ao Dil'ector da Faculdade Livre de Direito, 
solicitando dois exemplares do ultimo numero da Hevista, e de cada nm dos 
impressos que forem dados ú publicidade, ref'erentes úquella Faculdade. 

N. 11 O, de 12 do mesmo mez, ao cor011el Commandan te da I :rigada Po-
licial do Estado, requisitando quatro praças para o serviço da C amara c da Se-
cretaria, durante as sessões. 

N. 111, de 1G do mesmo mcz, ao encarregado da estação telegrapbica do 
Estado, requisitando a transmissão ele um tolcgmmma, ao st·. deputado Tavares 
de Mello. 

N. 112, de 17 do mesmu mcz, ao mesmo, em identicn sentido, ao sr. tlo-
putado Luiz Cassiano. 

N. 113, de 18 do mesmo mez, ao juiz do direito da Capital, convidando-o 
para assistir à installaçilo do Congresso. 

N. 114, do l ü do mesmo moz, ao encarregado da estaçã() telegrapllica do 
Estado, requisitando a transmissão ele um tolcgramma ús rodacry1os do Jo1'nal 
do Cornmer·cio, Pai:;, Oa::sela ele .Voliuias, Noticia, Jornal elo lJ,"a:::il, Ua::seta 
tla 'J'ar·de c Corr·tio ela Manha. 

N. 11,1 A, de 21 do mesmo mez, ao mesmo, em iclenlico sentido, ao dr. 
Sabino Barroso, no Ino de .Janeiro. 

:\. l1::í, de 23 do mesmo mez, ao dr. Estevam Leite ele ·Ma<ralbãos Pinto, 
eommunicando-lhe quo a Cama1·a o reelegeu para fazer parte da commissão 
julgadora nos concursos ele magistrados. 

N. 11G, da mesma data, ao desembargador Presid.:mte da ltelação commu-
nicando-lhe a reeleição dos memhros para a commissão jul<radora nos ~oncursos 
de magistrados. · 0 

_N. 1 ~7, de ~ de jul~o, ao presidente da commissão apuradora da elei~ão 
pres1dencml, envmndo d1versas actas r1uc foram i·ecebidas por esta Secretana · 

N. 118, de 11 do mesmo mez, ao encarregado da estação telerrraphica do 
Estado, requisitando a transmissão de um telogramma ás redacçõe~ do Paiz, 
Ga::seta de Noticias, .Jornal âo Commercio, .Jo1·nal elo IJrazil, Noticia e Cor·reio 
da Manha. 

N. 119, da mesma data, ao mesmo, em idontico sentido aos srs. drs. 
Francisco Antonio de Salles e Pacifico Gonçalves da Silva Masc~renhas. 

N. 120, da mesma data, ao Presidente ·do Tribunal da Itelaçào, communi-
cando-lho que o Congresso reconheceu o proclamou Presidente e vice-Presidente 
do Estado de Minas os exms. srs. drs. Francisco Antonio de Salles 0 Pacifico 
Gonçalves da Silva Mascarenhas. 

N. 121, ~e 12 do -~~c.smo_ mez, ao dr. _Francisco Antonio de Salles, apre· 
sentando-lhe smceras iehcltaçoes e commumcando-lbe quo 0 ConoTosso Mineiro 
o reconheceu e pro9lamou Presidente do Estado uo 1\Iinas, para~ periodo de 7 
de setembro de 1902 a 7 de setembro de lüOii. 

. N. 1_22, da me~ma r_~ata, a~ dr. Pacifico Gont;alves da Silva Mascarenhas, 
VH:e-Pres1dente, em 1denllco sentido. 

N. 123,. d~ 25 do mesmo m9z, ao Prefeito desta Capital~ enviando, por copia, 
afim de se~ mformado, o requenr?eJ?-tO da Companhia de J\lineração do :Morro 
Velho, p_edmdo. ao Congresso o thrmto exclusivo e privilen·io para exploração e 
navogaçao do rw Paraopeba. o 

N. 12,1, de '1 de agosto, ao ..:oronel Commandante da Brigada Policial, soli-
citando a substituição do soldado J0ão Baptista. 
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N. 125, de 5 do mesmo ~ez, ao encarregado da estação te1egraphica do 
Estarlo, requisitando a trans1mss.ão de um _telegrarnma aos srs. drs. Campos 
Salles e Adalberto Ferraz, no H.1o de .Janeiro. . , . . 

N. 12G, de 11 do mesmo mez, a? sr. deput~do Lmz Cassmno, commumcando-
lhe que a Camara concedeu-lhe a licença ped1da. . 

N. 127, de 18 do mesmo ;nm~, ao encarregado da csta_ção telegraph1ca do 
Estado, requisitando a transm1ssão de um telegramma ao D1rector da Faculdade 
de Direito em S. Paulo. . . . . . _ 

N. 128, de 7 de setembro, ao mesmo, em ~dentlc~ . sentido, <J,S redacç~os 
d'O Paiz, (fazeta cíe 1Yolkias, .Jm·nal elo Bras~l, Not~cw e .Jornal · âo Com-
mcrcio. . 1 . t' 1 d 1 N. 129, de 13 do mesmo mez, ao mesmo, em l( ent1co sen l( o, ao r. r\.m-
brosio Braga. . p 

~. 120 A, de 20 do mesmo mez, ao coronel Commandante da. Bngada o-
licial, fazendo apresentar-lhe as quatro praças que estavam ao serv1ço da Secre-
taria e da Camara, durante as sessões. 

Foram recebidos pela Camara dos srs. Deputados em 1D02 

OFFICIOS 

])o tlr. t•1·e~litlmtte flo Est:ulo, eleito tHn•a o 'luatt•iennio tle 1902 
a '190G 

De aaosto anradecendo a comrnunicação que lhe foi feita pelo Congre.sso, 
de haver sido r~co~hecido e proclamado Presidente do Estado, para o penodo 
acima indicado. . _ 

De lü de setembro, communicando haver sanccionado as propos1çoes ns. 
,17 49 e 51 remettidas á Presidencia. 

' De J 8 de setembro, communic~ndo haver sanccionado as proposições de 
leis sob ns. 50, 52, 53 e M, remettidas á Presidoncia. 

De tlc},utatlos 

Do coronel Manoel Alves de Lemos de H de junho, communicando que, 
incommodos em sua familia, o privam 'de comparecer ús primeiras sessões da 
Camara. . · l Do coronel José Bernardes do Faria, de G de JUnho, commumcanc o a sua 
eleição para depu~ado ao qon~resso. Federal, ro~unciando o seu mandato de de-
putado pela <L" cn·cumscnpçao elmtoral deste l~stado. . 

Do dr. Delfim lVIoreira da Costa Ribeiro, de 10 de setembro, commumcando 
ter sido nomeado Secretario do Interior a 7 de setembro deste anno, e toma,~~' 
posse nesse dia, pelo que renunciava o mandato de deputado estadoal pela ·)· 
circumscripção. 
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Do ~eet•et:n•io do Intcriot• 

de 1Eg0 ~ 8 de março, remettendo exemplares de collecções das leis mineiras 

. De 23 .de junho, sobr:e o mesmo assumpto, com relação às leis mineiras, 
pedrdas p~or es.ta Secreta.na, em oiJicio de 21 do dito mez. 
F .. D·e. 2o dbe Julho, ~nvrando informado o. requerimento de Antonio Martiniano 

eu eu a, so r~ .o pedrdo de abono de voncrmentos. 

hDe 26 de JUnho, remettendo a Mensagem do Presidente do Estado acom-
pan ada da proposta de força publica para 1903. ' 
t 

8
De 2 de a9osto, enviando um requerimento do major João Ignacio da Cos-

a autos, pedmdo contag:em de tempo par·a reforma. 
Ha Df 12 )'de agosto, ,;nviand~ um r~f{Ueriment?. do capitão Francisco do Salles 

ma ho ~ mto, do l. batalhao da I.>rJgada Policial pedindo construcç'lo de ca-
sa para SI, nesta Capital. ' ' 

S .Do ~O de seten;JJro, (d~ dr. Delfim Moreira), communicando a sua posso de 
ecretano do Interror, realizada a 7 desse mez. 

Do Dircctot• ela Sccl'etat-ia do Intel'iot• 

D_e 18 d~ f~vereiro, pedindo informação, sobr·e 0 estado se acha a 
questao de limites entre o districto de 1\Ionte Oarrnello 0 AbelJ~dCIJaUedos Dour·a~ 
dos, atfecta a esta Cama r a. "" ' 

De 27 de fevereiro remettendo I · · · · pessoal desta Secretari~. ers mmeiras para serem distrilmidas ao 
De 15 de julho, rernettendo nm exPmplar 8 . I d 

Oommissão Especial da Oamara dos Ú ' t cd • em vo umes, dos trabalhos a 
• c c • e pu a os ao Ooiwresso N acio 1 relati-vos ao proJecto do Co digo Oi vil Brazileiro. o · · c • na ' 

Do Scct•etal'io das l•'inanc;m; 

De 23 de junho, enviando exemplares da· o 'l - · 
gularnontos e contractos, referentes á~ estra~la . 0~11P~.açao das, lms, decreto~, re-
pela Inspoctoria de Viação. c c 8 e erro do Estado, orgamzada 

De 25 de junho, transrnittindo urna re · · t· -
OIIicial do Estado, pedindo disr)ensa c da pr e1sfn a.~ao do pc~soal yda Im~rensa 
gundas-feiras. pu J Icaçcto do Mmas &eraes as se-

De 26 de junho, enviando a Propost 1 o" Estado, para 190iL a c 0 Iç,amento da receita e desposa do 
De 2"1 de julho, informando sobre 0 I) d · 1 d 

pitão Vicente Dorningucs l\Iartins. e I c 0 0 ex-collcctor da .Tanuaria, ca-
Do 4 de agosto, apresentando t n 1 fl' . 

se, ao de l\linas, relativamente .. v 1
1 ~·.~ ~10 

1° er~c1do I}cl.o governo llumincn-
De ü d r1' t . d a OltZ,tÇctO c o cafo brazJlerro . e aoos o, envrando um requr.r·rr t 1 J • • 

fiscâ:l ern Paruhybuna, pedindo 0 'd'"' i' I 1 ~!1 o (e · oaqmm l~ibciro Vali?,_ vigia 
traluda à mão arrnada. P l ctO ( 0 paoamonta da quantw. que llle for su!J-

Do 8 do agosto, enviando um ref .- t 1 , . e outros de 14 de maio d 't .J.Ueiunen o (o Collatmo .Marques de Souza 
' es e armo, no qual podem privilegio paru explorarem 
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ouro, diamante e outras pedras preciosas, nos rios - Arassuaby e Jequitinho-
nha, ate S. Sebastião do Salto Grande. 

De 21 de agosto, enviando uma representação de lavradores do município 
de S. Manoel, pedindo se converta em lei o projecto do general Quintino Bo-
cayuva, sobre valorização do caíe. 

De 29 de agosto, enviando o orçamento definitivo do exercício de 1900, 
já liquidado, e, bem assim, a proposta para a approvação das respectivas contas . 

De 2 de setembro, enviando informações pedidas, sobre _o projecto do ge-
neral Quin tino Bocayuva, relativo ú valorização do café. 

De 9 de setembro, (do dr. Antonio Carlos Ribeiro de Andrada), communi-
cando a sua nomeação para Secretario das Finanças, a 7 desse mez, lHtYendo 
tomado posse do referido cargo nesse mesmo dia. 

Do Scn:ulo 

N. 1, de 14 de junho, communicando não haver numero legal para a in-
stallação do Congresso. 

N. 2, de 1~ do mesmo mez, communicando já haver numero legal para 
a installação do Congresso. 

N. 3, de 21 do mesmo mez, communicando a reeleição da 1\Iesa do Se-
nado, e a do examinador e do supplente de examinador, para os concursos de 
magistrados. 

N. -1, de 25 do mesmo mez, cornmunicando a rejeição, em 2." discussão, 
da proposiçCLo n. (Jt±, desta casa, relativa a divisas entre os districtos de 
Ilhéos e Alvinopolis. 

N .. 5, de egual data, communicando .a convocação do Congresso, para 27 
do mesmo mel':, afim de tratar-se da apuração da eleição de 7 de março, para 
Presidente e vice-Presidente do Estado. 

N. ü, de 26 de junho, communicanclo a rejeição da proposição n. 71, 
desta casa, relativa ao estudo dos meios de combater a febre aphtosa. 

N. 7, de 4 de julho, fazendo identica communicaçi'ío, quanto à proposição 
n. 75, modificativa de disposições da lei n. :2, de H ele setembro de 1891, na par-
te referente ú installação de districtos. de paz, creados pelas camaras municipaes. 

N. 8, de ü do mesmo mez, communicando a convocação do Congresso, 
para lO do referido mez, ao meio dia, afim de ser apresenta elo o parecer ela 
commissão sobre a eleição presidencial. 

N. 9, de 29 de junho, devolvendo, com emendas, a proposição n. 76, desta 
casa, sobre propaganda do consumo do caf6 no extrangeiro. 

N. 10, de ::30 do mesmo rnez, declarando conformar-se com a deliberação 
desta casa, relativamente á correcção de datas, da proposição n. 107, do Se-
nado~ que trata da annullação de deliberação da assembléa municipal de Oara-
tinga. 

N. 11, de 7 do ag·osto, communicando ter subido á sancção a proposição 
n. 85, desta casa, dispensando a publicação do ivfinas Gcraes ús segundas-
feiras. 

N. 12, do 9 de agosto, devolvendo, com emendas, a proposição n. 124, do 
Senado, r ela ti v a ú reforma da Ooustitni<\ão do Estado com o fim de se instituir 
o peculio dos funccionarios puhlicos. · · 

l\. 13, de D de agosto, devolvendo, com emendas, a proposição n. 83, desta 
casa, em quo declara extincta a didda dos fuuceionarios publicos, proveniente 
da construcção do casas, nesta Oapi tal. 
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N. H, de 12 do mesmo mez, devolvendo, com emendas, a proposição n. 79, 
desta casa, desannexando de quaesquer elos oilicios de justiça da comarca de 
. Juiz de Fóra o do registro geral ele bypotbecas da mesma comarca. 

N .. 10, de 13 do mesmo mez, communicando haver subido á sancção a pro• 
posição 11. b(i, desta casa, perdoando ao réo Theodoro Sebastião Torres Murta, 
o resto da pena que lhe foi imposta pelo juiz de direito da comarca do Rio 
Pardo. 

N. lü, de lü de agosto, devolvendo~ com emendas, a proposição n. 87, desta 
casa, fixando o sulJsidio do Presidente do Estado e o dos membros do Congresso 
para o futuro quatriennio de HJ02 a HJ06. 

~. 17, de egual data, enviando uma proposição sob n. 128, d~tr1nella casa, 
regulando o exercício da profissão de pharmaceu ttco. 

~. 18, de egual data, enviando uma proposição sob n. 129, daquella casa, 
creando diversas cadeiras de instrucção primaria em varias localidades do Es-
tado. 

N. 1 O, de 21 do rner:;rno mez, devolvendo, com emondns, a proposi(;[(o n. 
08, eles ta casa, que dispõe sobre comluc~::Io aos avaliadores. 

N. ~0, de ~2 de agosto, comrnunicando haver subido á sancção a proposi· 
ção 11. ~ -!, desta casa, relativa a horario das escolas de instrucção primaria. 

N. 21, de egual data, comrnunicanclo a nomeação de senadores para fazerem 
parte da commissão mixta incumbida de resolver o prolJlf~ma solJre a valoriza-
ção do café. 

~. 22, de 25 do mesmo mez, devolvendo, com emendas, a proposição n. 81, 
desta casa, fazendo divers:ts modificaçües na legislação sobre organização ju-
diciaria. 
. ~. 2:3, de 2G de agosto, cornmunicando haver subido à sancção a pr·opo-

srção n. ü l, desta casa, relevando o thesoureir·o da l{ecelJedoria de Minas, na 
Capital Federal, do pagamento de :~:~J:l0$000. 

N. 2-1, de 28 de agosto, fazendo identica communica<;ão, quanto à proposi-
ção n. 88, relativa a doação elo preclio onde i'unccionou a Escola de l\Hnas, em 
Out·o Preto. 

N. 25, de 1." de setembro, trans:mittindo a proposição de lei n. 130, 
creando feira de gado no municipio de l'I'Iar de Ilcspanha. 

N. 26, de egual data, communicando a convocação de uma sessão cxtraor-
dinaria do Congresso, para 7 de setemlJro, afim de se dar posse ao Presidente 
e vice-Presidente do Estado, dr. Francisco Antonio de Salles e dr. Pacifico Gon-
çalves da Silva Mascarenhas. 

N. 27, de 2 de setembr~, communicando a rejeição da proposição n. 102, 
desta Camara, concedendo hcença ao tabellião de Manhuassú, Francisco de 
Paula Santos. 

N. 2>3, de egual data, devolvendo, com as emendas, a proposição n. 68, desta 
Camara, sobre conducção aos avaliadores. 

N. 20, de 4 de setembro, devolvendo as proposições ns. 80 ü2 98 e 103, 
d~sta Cam~ra, sobre ?o~cessão, de privilegias para exploração de rr{incraes no 
le.tto dos. nos de dormmo do Estado : estrada do systema- Monorail - de 
Dwrnantm~ ao c.urvello ; · de?lar~ndo não comprehenderorn no valor das terras, 
para o~ fms do unposto ter~ttonal, . o dos machinisrnos e predios destinados ú 
mdustna, e annexando cadmras do Externato do Gymnasio Mineiro. 

,.. N. i30, de egual datn:, commmücawlo a rejeição das proposições ns. HJO e 
lo!, desta Camara, auctonzando a nomeação de uma commissão para olalJorar 
mncodigo de organização j udiciaria, o co'nceclendo auxilio a di versos hospitaes 
no. Estado. 

N. 31. do Gele setcmbro,transmittindo urna proposição sol) n. 131, relativa 
à incompatibilidades eleitoraes. 

N. 32, do o de setembro, communicando haver subido à sancção a proposi-
ção n. 104, desta Carnara, annullando actos da Camara Municipal do Ubo . 
raba. 

N. ::33,. de 9 de sete~bro, fazendo. egual communicação quanto á proposição 
n. mJ, relattva ao borarw para funccwnamento das escolas primarias. 

N ·, 34, de ~O ele set:m!)I'.o, dev.oly~!ld?, c.o~ .emendas, a -pr?posiyão n. 8-1, 
desta Camara, fazendo comcrdrr a dtvrsao JUdtcrarra com a achmmstrattva e com-
municando a rcjoiçEío da proposiçEío n. 106, tarnlJern desta Camara, relativa a 
divisas entre os districtos ele Itatyaius~ú e Conquista. 

N. ~}5, de 11 do setomlJro, deste anno, devolvendo, com emendas, as propo-
posições 11s. 94 e f.l5, desta Camara,fixando a despesa da força publica e orçando 
a receita e despesa do Estado, para HlO:J, e communicando, egualrnente haver 
sido adiada por tempo indeterminado, a proposição n. 93, roorganiz~ndo a 
llrigada Policial. 

N. :36, de egual data, transrnittindo urna proposição sob n. 1:32, auctorl:;,an-
do a conccssüo de privilegio ú Companhia Leopoldina, par·a constnH.:ção ele es-
tradas de ferro. 

N. ~J7, do cgual data, clevol vendo novamente, com a emenda da Carnara 
r~jeitada, a proposição n. 124, elo Senado, reformando a Consti~uição do Estado' 
no sentido de ser creado o poculio legal elos funccionarios publicos. ' 

N. il8, ele 13 de setembro, devclvendo, com as emendas, a proposição n. 8'1, 
fazendo coincidir a divisão judiciaria com a administrativa do Estado. 

N. 3D, de 13 de setembro. devolvendo, com emenda, a proposiçüo n. m 
desta Camara, comprellendendo nas disposições do art. ~1, da lei n. 318, os lentes 
ela Escola de Pbarmacia, ora em disponilJilidade. 

N. 40, ele 14 de setembro, cornmunicanclo a rejeição da proposição n. 108, 
desta Camara, annullando diversas disposições ele leis da Camara Municipal do 
Pomba. 

. N. '11, de 17 de setembro, communicando a remessa á sancção das proposições 
ns. 95 e 97, desta Carr:ara, fixando a despesa e. orçando a receita do Estado para 
lü03, e comprehendendo nas disposições do art. 21 da lei n. 318, do anno pas. 
saclo, o;:; lentes da Escola de Pharmacia, cujas cadeiras foram supprimidas. 

N. 42, de 17 de setembro, comrnunicando haverem subido :1 sancção a pro-
posição n. 90, sobre E. F. desta Capital á cidade de Pitanguy, e a que teve 
origem da emenda n. 4, offerecida pelo Senado à proposição n. 79, desta Ca-
mara, determinando o cartorio por onde devem correr as execuções civeis. 

N. 43, de egual data, communicando haverem subido à sancção os projectos 
ns. 130 e 132, elo Senado, concedendo privilegio ú Companhia E. F. Leopoldina 
para construcção de diversas vias forrcas e creanclo uma feira de gado no muni~ 
cipio de Mar de Hespanha. 

N. L14, de 17 de setembro, <leste anno, communicanclo haverem subido à 
sancção o projecto n. 131 do :Senado, sobre incompatibilidade eleitoral, c bem 
assim as proposições, destacadas das emendas, ofl'erecidas pela Camara, para 
constituírem proposições clistinctas. 

N. 45, de ogual data, devolvendo a proposição 11. 89, ·desta Camara, refor-
mando a Constituição na parte administrativa. 

N. 4G, de 18 de setembro, communicamlo haver sido designado o dia 19 
d?sse mez, à uma hora da tarde, para o encerramento da 4." sessão da 3:' le-
grslatura do Congresso fll ineiro. · 
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no Dil•ectot• da l:lllJH'CUSa Oflicial 

Do dr. Carlos D. de "\.ssis Toledo, do 15 ele outubro, cornrnuuicaudo haver 
tornado posse e entrado em exercicio, desse cargo, para o qual fúra nomeado 
em 9 elo referido mez. 

Do cidadão .Jos6 H.arnos de Lima, escripturario dessa repartição, de 0 de 
maio, enviando de ot·dem do clircctor cl:.t liygione, e podiudo a distribuição, 
pelos srs. deputados, exemplares de relatorios sobro o referido assumpto. 

Do coronel Francisco Hressane, de !J elo setembro, communicando haver 
tomado posso do cargo de Prcf()ito desta Capital, para o qual Ji'Jra nomeado por 
decreto de 7 desse mez. 

.!i:l\o . ()befc tlc lP'olicia do lEst;ulo 

De ~30 do maio, solicitando dez exemplares do <<Quadro Alphauetico >> dos 
districtos de paz e dos munieipios elo Estado. 

nc (Jautat•as lllunicipacs 

Da do l\fachado, de l." de fevereiro, enviando urna representação de contri~ 
JJuintes respoctivos, contra a lc~i u. 11, do lü ele outubro, ela mesma Camara. 

Da ele Ouro Preto, do 22 do junho, deste armo, pedindo annoxar-se ao ofli-
cio de escrivão do crime, o serviço do execuções civeis, em que for parto 
aquella municipalidade. 

I dom ele Sant' Anna dos Ferros, do lB de setembro do anuo iludo, pedindo 
a restauração de suas divisas, alt<;rad::ts pela lei ultima de 1001, sob n. :JlD. 

Idem do Caratinga, elo l:J de junho, pedindo solução da (1ueslão do divisas, 
entro esse município c os seus circumviúnhos. 

Idem do Pomba, de 28 do juaho, enviando roprosentaçéi:O de contribuintes 
seus, contra diversas taxas de impostos ela respectiva Camara. 

Idem de Abro Campo, por seu agente executivo, de 18 do ahril, enviando 
uma representação de habitantes do distrieto de S. Vicente do Gramma, pediu~ 
do transfcrencia para esse município. 

Da do Caratinga, de 28 do junho, mtviando iulrJrma~:iles, sobre estatística do 
mesmo munieipio, pedidas por esta Uamara. 

Da de i\Ionte Alegre, po1' sou agente executivo, ele 2 de fevereiro, enviando 
um requerimento eom documentos referentes a uma representação, jt't presente a 
este Congresso, relativamente a doliboraç0es da assernbl6a municipal daquelle 
municipio. 

Da de Ouro Preto, de 31 do julho, enviando urna indicação, no sentido do 
Congresso auctorizar ao Poder Executivo, a entrar em accordo com a Caixa 
Economica Particular, de Ouro Preto, para a liquidação dos cmprestimo rnuni-
cipaes. 
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Da de Caxambú, de 24 de agosto, pedindo urna medida legislativa, attinente 
à venda de prazos foreiros, naquello logar. 

Da do Cllrist~na, por s~u agente ex?eu.livo, de 5 de agosto, enviando copia de 
uma represontaçao de ha.bltantes do thstncto de D. Viçoso em que pedem se 
declarem os pontos de divisa do mesmo districto. ' 

Da de Leopoldina, por seu agente executivo, de '1 de agosto deste anno 
chamando a attenção do Congresso para o projecto do estadista Wuintino Bocayuva' 
que tom por fim a valorização do caio. ç' 

nc conselho distl·idal 

Do do S •. Josó dos JlrJtollws, de 19 de setembro do anno passado, apre~ 
sentando um recen:-;oamento desse districto com o ilm de ser o mesmo elevado 
ú villa. 

l~a deste Estado, de 28 de fevereiro, euviawlo uma collecçito completa da 
« neYisla », da mesma corporação, deixando de vir o volume elo 18ü7, por não 
ter sido publicado. 

. lla do Estado do S. Paulo, de lD do agosto, agradecendo as condolencias 
enviadas, por esta Camara, pela morto do seu venerando director Darão de 
Ibmalho. ' 

De 1:3 ele junho, fazendo apresentar as praças, requisitadas para o serviço 
desta Camara, durante os trabalhos da sessão. ?e 2!3 ~l?"' agosto, fazendo apresentar uma outra praça, para o fim indicado, 
em suJJstllm~cto da que so recolheu ao quartel da Brigada. 

J.U)aS <Va:suat•a!>J c R..m;cr:nblléa~ D:.cgislativas tlos 1Estmlos 

Da do Estacl.o do !Uo de Janeiro, de 0 de cle~embro do armo passado, ac~ 
cusando o recebimento de annaes o synopse desta Camara e fazendo remesstt 
do. volumes_ do apnaes, .dos tmbalhos da respectiva Assemblóa, referentes à 
ultima sessao da :J." Legislatura. 
c' Da .do Est~tdo da Parahyba, de 23 de janeiro, satisfa~endo o podido desta 
:-iecretarm, euvrando um volume de Almanack do 18D8 onde so aclla inserta ., 
(' . . l ' ' " JO!lstltmção c esse Eslallo. 

. Do Congr?sso do Estado do Maranhão, de 2D de janeiro deste anuo, en~ 
vumclo, a podido desta Secretaria, dons exemplares da Constituição do respecti-
vo Estado. 

Do Con.gresso do Estado do Maranhão, de 14 do fevereiro deste anuo, agra~ 
decendo o fazendo remessa do volumes de annaes do respectivo Conrrresso e 

• l ' t:l ' mms um exompmr da mensagem do governo claquelle Estado. 
S. C, - 8 
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Da do Senado do Estado de S. Paulo, de 8 de abril agradecendo e ützenclo 
emessa de dous volumes de annaes da :~."sessão ordinaria, da mesma corpora-
ção, realizada em 1001. 

Uc Cinhs 

Do de Itabira de ~Iatto. Dentro, de 7 de novembro do anuo passado, solici-
tando remessa de annaes do Congresso :.\rineiro, destinados ú sua biblio_tlwca. 

Do do Floriano Peixoto, ele lO ele novembro do anno passado, convtdando 
para os festejos a realiza~·e1.n-so em lo de novembro, comrnemorando a proda-
mação da l(epublica llmztletra. 

Do mesmo club, de 21. do junbo deste anno, convidando para nma sess:1o 
cívica em homenagem á rncmoria do :.\[arcchal Floriano Peixoto. 

Do mesmo club, ele 21 elo julho deste anno, commnnicando a olcir;::to c 
posse ela nova dircctoria, do mesmo eluh. . . . . 

De empregados do commercio, desta Capllal. de G de abnl, convtdando a 
esta rcpartiç<J:o, para se fazer representar na sess<J:o solemne de posse da nova 
dit·ectoria da mesma sociedade. 

Da Sociedade da Mocidade Catholica, desta cidade, de H de agosto, convi-
dando a esta Camara, para se fazer representar na sessão solomne commemorativa 
de sou primeiro anni versario. 

.Da Sociedade Nacional de Agricultura, de 21 de novembro do anuo passado, 
pedindo a attençD:o do Congresso para as cla~sulas por ella adoptadas, no sen-
tido de melhorar-se a situação da lavoura nacwnal. 

De Alexandre de Mello Cabral, de 25 de junho, enviando uma representaçfto 
de habitantes do districto d' Agua Suja, pedindo transferencia desse districto 
para o município da « Estre~la do .Sul». . . . 

Do mesmo cidadão, de .3 de .Julho, romettendo ass1gnaturas de habitantes 
d' Acrua Suja no sentido do serem transferidos para a villa - « Estrolla do Sul ». 

0 Do .José' Pedro da Silveira, escrivão de paz de S. Sebastião do Torres, do 24 de 
agosto, representando n.o Bentido de ser. exigi~d~- o instrumento publico - nél.S 
transmissões de immovets de valor supenor a ;J0S000. 

Do padre Domingos Fer!eira M.artin~, de 1? de s?tombro do am~o passado, 
communicando haver assunudo a threcçao da freguezm de Nossa Senhora da 
Boa Viaaem desta Capital, na qualidade de parocho ofl'ectivo. 

Do ~apitão· Josó Maria Campos, collector das rendas f'ederaes do Villa 
Nova de Lima, de G de agosto, communicando haver entrado em oxorcicio 
desse cargo. 

DOCUJY.r:ENTOS 

Divisas sobre os districtos de Itamaraty e Descoberto, de S. João Nepomu-
ceno, apresentadas da trib 1ma da Camara. 
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Attestaclo de Lucio Pampbilo de Andrade, subdelegado de l\Ionte Serrat 
confirmando o assalto à casa do ponto fiscal do Parahybuna, e innocentando ~ 
respectivo vigia, .Joaquim Ribeiro do Valle. 

De jui:r.cs (]e tlh•eito e IWOinotores de justiça 

Da comarca de Palmyra, de lG de junho, representando contra a tabella an-
nexa a lei n. 318, de lüül, e pedindo o restabelecimento das aposentadorias dos 
funccionarios publicos. 

Da de Ouro Fino, de 27 de junho, adherindo ú representação sobre o as-
sumpto de que trata a poça anterior. 

Da de Uberaba, de 3 de julho, sobt·e assumpto identico, 
Da do Dôres do Indayú, de 2 de julho, sobre o mesmo assumpto. 
Das de Parnahyba e Monte. Santo, de 1 '1 de julho, sobre identico assumpto. 

. Das comarcas de Muzambmho, Pará, Ferros e Dôros do Indayà, de 17 de 
.JUnho, adherindo à representação dos juizes o promotor publico de Palmyra, 
relativamente à tabella de vencimentos annexa à lei n. ~318, do anno passado, e 
pedindo o restabelecimento das aposentadorias. 

ne Ca11:naras lUunicipaes 

Do agente executivo do Uberaba, de lO do junho, pedindo annullação de actos 
da mesma municipalidade, quo lhe cerceavam direitos de nomear e demittir 
empregados da mesma camara. 

Idem de Juiz do Fóra, ele 14 dejunho, no sentido de se conflm· ao escrivão 
do crime da mesma comarca o serviço dos feitos da ützenda municipal. 

Id~m do ,Villa Nova de. Li~a, de 1.'' de julho, pedindo a transierencia da 
respectiva VIlla e de seus d1stnctos, quanto á parte judiciaria para a comarca 
de Dello Horizonte. ' 

Idem de S. Manoel, de ~::l elo julho, no sentido de se obter que a Companhia 
Estrada de Ferro Leopoidina reduza o frete sobre o café, destinado ao mercado 
de consumo. 

Idem do mo .Branco, de 5 de julho, no sentido de se. adoptarom medi das 
propostas pelo Centro da Lavoura, com relação ao commercio do cafê. 

Idem de Bomflm, de 9 do julho deste anuo, contrtl n lei n. 10 do Itaúna e 
pedindo a sua annullação. 

Da Prefeitura desta Capiltll, de 13 de julho, representando contra a taxa do 
imposto sobre a cerveja, importada para este Esto.do. 

Do agente executivo da Camara Municipal do Pomba, de 7 de julho, recorren ~ 
do do actos daquella camara, e pedindo annullação das resoluções ns. 4<14 a 447' 
por ella votadas. 

Da de Villa Nova de Lima e de habitantes do districto de Piedade do 
Paraopeba, pertencente a essa villa, de 10 de julho, pedindo transferencia para 
a comarca desta Capital. 

Da de S. Paulo de MuriaM, de 15 de julho, contra a lei n. 3lü do anno 
findo, na parte que alterou as divisas desse município. 



\ 

-60-

Da de Monte Alegre, certidão de 12 de julho, apresentada da tribuna, 
contendo reclamação do contribuintes respectivos, contra a lei n. 3 da nova 
camara. 

Da de Itajubà, de 1." de julho, pedindo revogação de impostos sobre o sal 
e o assucar. 

P<.t de Cataguazes, do. ~1. de julho, pedindo interpretação da lei que fixou 
as d1v1sas entre esse mumClpiO e o de S. .João Nepomuceno. 

Da de Cataguazcs, de 18 do julho, pedindo ao Corwresso uma auctorizaeão 
ao ~o~e!' Executivo, no sonti.do de se liqu~darem as 

0
responsabilidados qué o 

mumClpiO o o Estado contrahtram com a Cmxa Econrnnica Particular do Ouro 
Preto. 

Da de Monte Carmello, de 10 de julho, protestando contra 0 pedido de 
transferencia dos districtos d'Agua Suja e S. Sebastião da Ponte (.Nova, para a 
comarca da Estrella do Sul. 

Da .ele S. João cl'El-Hey, ele 31 de j~lho, pedindo a decretação de uma lei 
que obrtgue as partes apresentarem qm.ta.ção do imposto de industrias e pro-
fissões, para poderem apresentar-se em .JUizo. 

Da de Palmyra, de lei de julho, pedindo a rcvogaç~o do art. 4:3 da lei 
n. 319, elo anno passado, sobre altemção de divisas, entra esse município e o 
de Barbacena. 

nc conselhos tlistl•ictacs 

Do de Santo An~onio da C?lumna, do. munic~pio do Pcçanha, do 12 de ju-
l~o ~1este anuo, pcdmdo creaçao de cadetras de mstrucção primaria 110 mesmo 
dtstricto. ' 

Do de S .. Jose do,s Bot?lhos, c h~bitantes do povoado - Corréas _da co-
marca de Caldas, de .3 de JUlho, pedmdo approvação do projccto n. 124, de 
1901; c quanto aos SCf?UIH1os, transferencia para aquelle lo,rar 110 caso do ser 
o mesmo elevado a vtlla. o ' 

. po de Dores do Aterrado, de 15 de julho, pedindo mudança do nome deste 
dtstncto. 

Do de ~onceição do l~io Acima1 do termo do Santa narbara de 22 de 
a!Sos~o, pcdmdo rostauraçno de cadmras do instrucção primaria d~ respectivo 
thstncto. · · 

. Do de S. José dos Paul~stas, do ·murlicipio do Serro de 25 de 'ulbo pe~ 
dmd? _para se tomar-em. cot;stderaçfto uma representação, 'relativa :'l r~ctitidaçftO 
de dlVlsas, entre esse (hstncto e o de Santo Antonio da Columna. 

nc tlivet•sos 

. Do contr~buintes do mm~icipio d.o Gabo Verde, do 21 do setembro do anno 
passado, pcdm~lo ~ ;annullaç_ao da lm n. 55, da respectiva camara. 

. Idem ~do distr.ICto da. P10dade da.Bôa .Esperança, do município do Alto lHo 
,D?~e, "de c> de ~mo, pet~l~do a tl:m;stor~ncta desse districto, .para a comarca do 
P.u an"'.a' ?nde Ja .perlencer a adnmnstrattvamonte. 
d De dtveroso~ propr:iotarios do thbricas do cerveja, do 19 elo junho, rcclaman· 
'E~t~S~.tra a taxa <lo Imposto sobro o mesmo producto, importado para este 
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De diversos commerciantes da cidade de Lavras, do 21 de junho, fazendo 
reclamação identica á dos proprietarios de fabricas de cerveja. 

Do commerciantes de S. João d'El-Rey, do 17 de maio, reclamando contra 
a taxa de imposto sobre a cerveja importada para este Estado. 

Idem do Juiz de Fôra, do Ul de junho, reclamando contra a taxa de im-
posto sobre a cerveja importada para este Estado. 

Idem de Ouro Prelo, de 15 do mesmo mez, fazendo identica reclamação. 
De habitantes do povoado de S. Antonio de Lisboa, do districto da Cachoei-

ra do Brurnado elo Marianna, som t1ata, pedindo creação de cadeira de instru-
cção primaria no mesmo logar. . . . . . 

Do habitantes de Santa Cruz de Flonano Petxoto, drstncto CI'eado pola Camm·a 
Municipal de Dornflm, de l de julho, contm o esbulho de quo se VPem amea-
çados pela Camara Municipal do Itaúna, c pedindo a conservação daquello clis-
tricto. , 

Da Companhia Lacticini1 'S da Jlilantiqueira neste Estado, de 4 de julho, pe-
dindo restituição de imposto indevidamente pago. 

Dos professores da cidade de Ouro Fino, de 8 de julho, pedindo o restabe-
lecimento da tabolla annexa ú lei n. 281 e outras medidas que tendam a favo· 
rccor à sua classe. 

Do habitantes do districto de S. Antonio do Uio Acima, de 1 O de julho, pe-
dindo transierencia de uma parte desse districto para o município de Sabará. 

Do habitantes de São Simão de :Manhuassú, do 12 de julho, pedindo restau-
ração ele cadeira do instrucção primaria. 

Da mesa administrativa do Santa Casa de MiseriGordia de Sabará, de 17 
de julho, pedindo um auxilio para reconstrucção do hospital do lazaros da 
rospeeti v a cidade. 

De habitautes da fazenda ele Dourac1inllo, d0 12 de junho, peclindo transfe-
rencia da mesma fazenda elo município do P1·ata, para o da Vilb Platina. 

De habitantes do clistricto de S . .Jose dos Alegres da comarca da Christina, 
sem data, pedindo a transferoncia desse districto para a Villa de S. Caetano da 
V argom Grande. 

De habitantes ela fazenda do Durity r\lto, do município do Prata, de 12 de 
junho, pedindo transferencia daquolla fazenda para a Villa Platina. 

Do provedor da Santa Casa de Misoriconlia desta Capital, de lG de julho, 
pedindo auxílios para construcção de obeas no respectivo hospital. 

De habitantes do territorio de Sant'Anna do Paraizo de Taquarassú, do 
município de Ferros, do ü de ahril, protestando contra a transforencia daquelle 
territorio para o município da Itahira. 

Dos professores de Entre Rios, do 31 de julho, pedindo o restabelecimento 
da tabella annexa à lei n. 281, do 1899, e outras medidas que interessam á 
sua classe. 

De habitantes do município de Jacuhy, de lü de junho, pedindo auxilio 
para canalização d'agua potavel. 

De habitantes do districto de Santa Cruz das Areias, do municipio ele .Tacuhy, 
de 1. o de julho, pedindo transferencia dac1uollc districto para o municipio do 
Passos. 

Idem do districto de Púo Grosso, de 2 de agosto deste anno, protestando 
contra o pedido de tmnsferencia da fhzenda do Rotulo para o clistricto de Ja-
boticatubas. 

De CustocUo 'l'oledo e out1·os, professores do Congonbal, de 19 de agosto 
deste armo, adhel'indo à ropreson tação de seus collcgas, sobro restabelecimento 
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da tabella annexa à lei n. 281, e sobre as aposentadorias dos funccionarios pu-blicos. 
Da Associação Commercial de Itaúna, de 25 de ao·osto no sentido do Oonrrresso 

l\~ir~ciro r~p_resentar ao Congresso Nacional, sobr~ a 'conveniencia da prohi-
l)lçao defimtlva da entrada de « Turcos » no Brazil. 

. De habitantes de uma parte da cidade de Montes Claros, de 10 de agosto, 
pedmdo creaçã.o d.e uma cadeira de instrucção primaria na mesma cidade. 

Idem ~o d1stncto de Barreira, elo município ele S . .Toão Baptista, de 16 de 
agosto, p~dmdo ~reação d.c uma cadeira de instrucção primaria no mesmo logur. 

Do du·ectono do partido republicano de S. Pedro da União de 14 do ao·osto, 
pe~1indo Hem: o rnosm.o districto pm·tencendo ú comarca de .T~cuhy, cas; não 
seJa crcado foro na Vrlla do Gual'anesia. 

De habitantes do districto do Pimenta, do municit)io da Formin·a de 20 de 
t 1. l . o ' a.gos o, pc( me o approvação do projecto n. l:J:J, relativo à f;statistka c interpreta~ 

trvo da lei n. 319, elo anno passado. 
D? Totila Frcderic~ Unzer, de '1 de setembro deste auno, pedindo auxilio 

pal'::J, fundação de colornas agricolas, no municipio de l\Im· de Hespanlla. 

REQUERIJ.Y.IE::r>JTOS 

Oe Dcpuüulos 

Do st·. dr·. Luiz Cassiano Martins Pereira de 28 de julho, l)CJindo liGcnça 
por 30 dias para tratamento de saudc. '' 

.Ebc clivm•sos 

; Dl.l ~uiz da >~~o~h~ Miranda, de 20 üo mar~~o, pedindo privilegio para fazer 
exploraçt\o no h1?err~w d? Carmo:, em terrenos do sua propriedade. 

Da Companlna 'lh~ S. Paul? framway Light anel Power &, de 20 de setmn~ 
bro ?o anno find~, petlm~o o drrmto de desapropl'iação, para 0 estabelecimento 
de torça hydrauhca no Rw Parahyba. 
. De F~ancisco Jos~ F~ôros c .outros,, de 23 de junho, pedindo auxilio para 
construcçao de um edrficw, destmado a Escola do Musica desta cal. t 1 

De A11t . M t' . ~, · 1 ' ll a · " · ,?mo . ar ~mano 1• errmra, c .c 1." de julho, pedindo se lho mande pa~ 
oar os vencrmentos. snnp~e~ •. a que se ,Julga com direito como Ilrof'essor da Es~ cola Normal, em drspombrhclade. ' '' 
(r· De. Luiz R~,zm\de e outros, ele Diamantina, de D de junho, pedindo privile~ 
01~, par a u~fa ~i 1 · do systorna « Monorail » ou para outro mais conveniente, 
eC~nrte ~laqluo l~ Cl'(lado o o ponto em que se achar aberto ao traf(yro a E. F. " ra c o ..>razr . o 

1 D.e IIerbort Fl' .. Gilpin, de 2 de julho, pedindo pl'ivileo·io p·u·a CXIlloração 
(e mmeraes no etto do Rio das Mortes. o L • 

I Devl\lipio Augusto de Mello c d. l\Iaria Emília de VillH'll't l)t'o.i'essores de 1:1.auas rrtuosas de '3 flo · 111· 1' 1 ' L' · · 
l o · • < • ' • J t 10, pcc me o verba no orr·a111011 tf) llat·a P" o"'lllClltO ( os vcncnnentos a c u' t '> d · · · " " L "'o"' àe Villa. ' 1 e em lt'etto, vtsto a elevação daquollo logat· ú categoda 
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Do Vicente l~ibeiro do Couto, sem data, pedindo um subsidio para com-
pletai· seus estudo'> de « Belbs Artes » no Estado da I3ahia, onde estú fazendo 
o curso. . . _ . . , 

De .João Eulalio Ferrmra dos Santos, escnvao do cnrne, em i'vianannv., ete 
G de julho, pedindo a deüretaçflo de vencimentos para os funccionarios de sua 
classe. d . l d' l f' . De Francisco Pinto Lara e outros, e 14 de JU ho, pe me o a trans erencra 
da ützenda de- Perobas, para a comarca do Bomfirn. ' . 

De .Joê'ío Luiz de Freitas, 2.0 tabellião da comarca do Bomfim, de ~1 de JUlho, 
pedindo v. distribuiç~o, .por eguald~dc, do serviço cdminal e anne:'ação .do ~er
viço elas execuções ctvets e do regrstro d.e testamento,. com9 serv.rço pnvahvo, 
aos cartorios das sedes das comarcas, CUJOS serventuarws nao estrverem encar-
regados do registro de hypothecas. . . 

De Jefferson Darphe Mourão e outros, arnanuenses das Secretanas de Es-
tado de '1 de julho, pedindo equiparação de Yencirnentes aos das Secretarias 
da I~elaf~ft:o e Policia. 

De ~\.nclró Ave1ino ele Figueiredo, de 5 de julho, peclinclo restituíçã~ de 
multa que pagou, por n[iO ter comparecido, como jurm1o, ús sessões do ,Jury, 
na comarca do Trcs Pontas. 

Do Augusto de Almeida Magalhães, thcsoureiro da Recebecloria .de. ~inas, 
na Capital Federal, de 27 üe junho, pedindo ser relev.ado da resLit1:rçao de 
2:~l::30SOOO, que ragou, em virtude de documentos, venficados postenormente 
falsos. · 

1 De <L Maria Barbara da Conceição, prof'essora da cidade de Leopoldma, c e 
0 de julho, pedindo ser relevada do desconto que está sofl:'rendo, em seus ven-
cimentos. . _ . , . 

De Francisco Angelo Coelho, professor ela Concerçao ~o Rw Grande, ~o mu-
nicípio de Lavras, de 1.0 de julho deste anno, pedindo hccnça com vencnnento 
para diplomar-se na Escola Normal de S. Joüo d'El-Rey. _ . 

De Theodoro Sebastião Torres Mm·ta, tenente do 3.0 ba~a~hao da Brigada 
Policial, de 2:1 do julho, pedindo indulto de pena por crnne da responsa-
bilidade. 

De Ananias Bueno de Azevedo e outros, de 13 de junho, pedindo transte-
roncia de suas propriedades, para o districto da cidade de Monte Bello. 

De Pedro Amaral Bamhirra, professor de S .. Joaquim de Bicas., de 12. de 
julho, pedindo impressão gratnita, no :Minas Gemes, de um compendw de arrth-
mclica ele composição sua. 

De d. Candida de Jesus Crucificado, Irmã Superiora do Collegio da rmma-
culada, nesta Capital, ele lü de julho, pedindo verba para, aluguel da casa, 
onde funccionam as respectivas aulas. 

lJe .fosó Pedro Claudino dos Santos c d. Joanna da Cruz, professores da 
Villa de Guaranesia, de 12 de julho, pedindo verba no orçar~er;to para serem 
pagos da diJl'erença de vencimentos, a que se julgam com drrmto. 

Do ·Manoel Bernardino de Andrade e outros, proprietarios, de 14 do julho, 
pedindo transferencia Je parte de suas propriedades par·a a comarca elo 
Turvo. 

De Benjamin Flôres, de 21 de julho, pedindo imJ!rcssão gratuita no ~<l\Iinas 
Uoraes», de uma Revista de propa,ganda, de nossas l'HJnezas no extrangcrro. 

Da Companhia Ingleza de l\Iorro ·Velho, de 10 de julho, pedindo privilegio 
para explorar o rio Paraopeba. 
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De Dl.llchiol' Pimenta de Abreu, de 18 de julho, pedindo revogação da lei 
da Carnara Municipal de Tres Coraçiíes, r1 uo creou o imposto do cem róis, so-
bre cada rcz, vendida na feira da mesma cidade. 

De Augusto Libanio, elo 20 do julho, pedindo privilegio para explorar o 
leito do rio Sapucahy. 

Do .Tosó Polyearpo de Figuoirodo o Silva, professor elo Morro do Pilar de 
G-aspar Soares, do 17 do julho, pedindo impr~~ssão gratuita uo «l'.Iinas Goraes>}, 
ele uma ob!·a de sua composição, sobre educaç<.io e instrucção civica. 

De. Miguo~ Arrojado Lisboa, de 23 ele j ullw, pedindo pri vilogio para oxplo-
rar o rw Para. 

. De Jo~ó Dias Duarte, de 2.J de julho, podindo privilegio para explorar o 
lei to elo lüo das Velhas . 

Do AHr:edo, Doux e outros, do 21 de julho, pedindo pri vilr~gio para explo-
rarem os nos ::;oledade e 1\Iaranh<to. 

De Fnmcisco do A~sis Ferroira Viann<:t, ex-colloctor de Sanla Luzia do Hio 
das Velha~, do 20 de julho, peclindo se lho mando pagar o voiJcimento de apo-
senta do a r1tte tem direito, em vir tudo da lei n. :~. 722, elo liJ de ;:v,·osto de 
1880. o 

Do .Josó Toixeira 1\Jarrgws, conco~sioual'io da oxploraç<io do rio das <.<Mor-
tes», de W ele j nllw dos to armo, protestando contra o privileg·io podido por 
Herbert üilpin, para a exploração desse rio. 

.. Do A;r~onio ?Iartiniano. Ferreira, infbrmado pela Secretaria elo Interior, por 
oírtciO llo 2v do Julho, rolatt vamente a abono elo vencimentos. 

I?e Luiz Ernesto de Cerr1ucira c outros, de 2:3 de julho, pedindo o rosta-
beleci_mouto da tabella annexa à lei n. 281, do lSD!J o a revogaç<to do art. ,1.'' 
da lm 11. :JOG, elo anno passado. 

De ,-Joa(1t~im Coollw ~los Santos l\Iontoiro, do :J do agosto deste anuo, podindo 
a transft~reucta do sua fazenda- Sobrado - pat·a o município do Tiradentes. 

De Severino Salustiano da Silva, de 21, pedindo para r1uo as disposir'üos da 
lei n. :~w, de G de setembro ·Jo 18!J7, se appliqucm tambom ús ca1~sas da 
alçada elo juiz substituto. 

De Arthur Haas. e o~llros,_ do 20 do julho doslo anno, pedindo privilegio 
para .explorar. os nos S . .Joao o Guardas nos municípios de Pitanguy, 
llomfnn e Itauna. 

Do dr. Antonio. do Pra~lo I~ope~ Pereira, rlo 20 elo julho, pedindo privilegio 
p~ra explorar o lmto do rw Piracicaba, desde sua na:sccnto ató a sua mz, no 
lbo Doce. · 

_})o .T~só Antoni? do Almeida e outros, profi)ssoros da eicla,Jo do nomflm, 
de 2.3 do .Julho, podmclo verba para mobilia das escolas rgw reo·enr. 

Do llonj<t~nin Flr): os, de 2.J elo .julho eles to armo, porliml~ pl'i vilegio para 
explorar os leitos dos aJilucntes do J Uo S. Francisco, à margem esr1uorda, desde 
a barra do l'araopoba ató à caehooira do Pirapora. 

"Do ~~nen.tc .~oronol E~nygdio !L Germano, de :Jo do ju~lw, podinrlo privilegio 
pat<t a cxploraç<w elo ou~o e o.utros mctaos, uo Ierto do no Pyranga. 

. · Do tcuento-coronol Emyg~ho H,. üormano, do :Jo do julho, pocliudo privi-
l?gw p~ra uma cstra~la do ferro rpw, partindo elo um ponto da Estrada de 
I<e~ro _Central do Hrastl, entro Lafltyelte e Miguel Burnier, v:'t ú Villa de Santa 
Qmterw, ondf~ começar ~: navega~~ão do ParaopolJa. 

. Do Arcadro elo :\'aswncnto l\Ioura, de 2G de jull10, pedindo o rostalJeleci-
m_ento ,da. tabella annexa à lei n. 281, de 1800, o a revogação do art. 'Í." da 
l01 n. 30(J do anno proximo passado. · 
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De Francisco de Paula Santos, l." tabellião de Manhuassú, ele U de julho, 
pedindo licença para tratar c'e negocias. 

Do tenente-coronel Antonino Gentil Gomes Candido, de 30 de junho, 
pedindo privilegio para explorm· o rio Uualaxo do Norte, desde Antonio Pe-
reira até á sua foz no Hio Carmo. 

De Fernanrlo de Miranda IUbeiro e outros empregados de justiça da co-
marca de .Juiz de Fóra, de 24 de julho, pedindo augmento da verba 
destinada ao pagamento de custas j udiciarias daquella comarca. 

De Alberto André Delpino, professor no Internato do Gymuasio Mineiro, de 
15 de junho, pedindo reparação do córte que soffr·eu nos seus vencimentos. 

De João Pirrto de Almeicla Lima, de 1 de agosto, pedindo privilegio para 
explorar o leito do rio Ayunwca, desde sua nascente até a sua foz no Rio 
Grande. 

De Manoel Cavalcanti do AliJuq uerq ue, engenheiro, de l. o de agosto, pe-
clindo privilegio parct explorar o leito do rio Gualaxo do Sul. 

De Alfredo \Valter Heibulth, de l." de agosto, pedindo privilegio para ex-
plorar o leito do rio :-\IJaotó, afUuente do Rio S. Francisco. 

De d. Rosa Faustina de Azeveclo Lobato, professora da 2.' cadeira de Pi-
tanguy, de 25 de julho, pedindo licença por dois annos, para tratamento de 
saude. 

De Francisco de Paula Lopes de Oliveira e outros empregados de porta 
de diversas repartições da Capital, de 29 de julho, pedindo equiparação de ven-
cirnen tos aos do porteiro desta Secretaria. 

De José Polidoro da Rocha, de 17 de julho, pedindo passagem de 
sua ützenda para o município de Guanhães. 

De Alberto Carlos da Rocha, engenheiro, de :30 de julho, pedindo privile-
o·io para uma e$tt·ada de rodagem do systerna <.<Monoraii» que, partindo da 
~idade da Campanha, và terminar ás maegens do rio :Sapucahy. 

Do padre Domingos AliJm~ello, direetor das Es:olas de D. J:!osco, de 1." 
de junho, pedindo o _restabelecnnento da verba destma~~ ao cus~e10 do estabe-
lecimento da Cachomra do Campo, ou mesmo um auxrlw de 2v:OOO~OOO para 
as respectivas obras. 

De d. Maria Drandão Lo bato e outros, professores da cidade de S. Paulo 
do Muriahó, pedindo o restabelecimento da tabella annexa à lei n. 281, de 1899 
e a revogação do art. 4." da lei n. 306, do anno p. passado. 

Do bacharel Nelson Coelho de Senna, de 4 de agosto, pedindo privilegio 
para explorar o leito do rio Doce e seus aHluentes, entre Caratinga e o 
Espírito Santo. 

De .Joaquim lldefonso Pinto Coelho, amanuense desta~:secretaria, de 5 de 
an·osto, pedindo equiparação de vencimentos. 

b Do bacharel Agostinho Penido, de 5 de agosto, pedindo abono de venci-
mento, por_ servi~~os que _allega haver yrestado it~ instrucção publ~ca. 

Do maJor .Jo<'to Ignacw da Costa Santos, de 2 de agosto, pedmdo contagem 
de tempo para reforma . 

De Edmundo Dantós dos Reis, escrivão do crime, em Parnahyba, de 28 de 
julho, pedindo a decretaçM de uma lei que melhore a sorte desses í'unccionarios, 
ou dando-lhes vencimentos. 

Do Ignacio Josó dos :Santos Prata, de 7 de agosto, pedindo privilegio para 
explorar o leito do rio Abaotó. . . . , 

Do Antonio .Juvencio Balbino de Noronha, ex-porterro da extmcta Secreta-
ria da Agricultura, o actualmente continuo na Secretaria das Finanças, de G de 

:::>.c.-\) 
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agosto, pedindo se lhe mande pagar os vencimentos claqnelle cargo, ckscle a 
data em r1 ue foi designado para esto ultimo logar. . 

De .Trmquim IUbeiro do Vallo, vigia fiscal em P.arahybuna..' vmclo por oi!icio 
do dr. Soerotario das Fin<trH.~as. de G do agosto, podmdo pordao elo pa'!:V'H~Jlto 
da quantia r1uo lhe roi suiJtrahida ú m<to armada. 

De Rodolpho Candido ele Souza, sem data, poclinclo privilegio para explorar 
o leito do rio .Jequitahy. . . . . . 

De Graciauo Gomes Calcado, de 5 rk agosto desto armo, pedmdo pnvllC,:J,lO 
para r)xplorar o loito dos rirJs ?,lacabuhas o llatyaiuss1·1. . . . . 

De l\fauod l{oclrigues da Trindadr), do 8 de <.\gosto, pcdmrlo l'l'lnlci!lll 
para e~~taholr~eer perpWll<lS eugenltiJS, para. o preparo do <.:a_ii~ e ~lutro:·; prod~!etr~s 
na zona da matta, aproveit;_wdrJ u~~l'a i:-;,-1) ns fliiüdas elos l'IOS Pomba (j i\Iunalw. 

!lo :\fieolúu Antonio T<tssara. ex-dil'f)l~lor da Colonia Corr<!edrJnal elo- Bom 
Destino, cl1) !) rlr) jJtlliU, pcrliwl1) a dn~~rda1;iio de uma h:, no ~;,~ntir.lo do ser 
considerado em eommiss:t:o, rliW.!lrlo r!rn exereicio d'aqndle eargo, de mou~ a 
tor logar a sua reW!"Scto para a Hrigada Pulieial elo Estado, no posto do maJor 
que oeeupava. 

De habitanttls da fhzencla ela « J<'orlaloz:t ,, do mu1lieipio rio Fructal, de 9 
de jul!Jo, pedindo a transf'ereneia dessa proprinrlarle para a Villa Plat.ina. 

·De Eduardo "\lves da Silva Porto o outro, engenheiros, dwíic; o <lJtHlanlo 
da fisealisar:fio da rôde da E. F. Oeste do :\li nas, de 1 I clr) a;.!,·0sto, pedindo 
equiparaçãÓ do veneimentos, aos do eollegas sous, fiscaes de toclas outras es-
tradas do ferro, sulwoneionadas pelo Estado. 

De Carlos ~Iartinolli e outro, do 1:~ 1lo agosto, pedindo privihlgio para ex-
plorar o leito dos rios - Correntes, S. Antonio do I (i o elo Peixe e S. Antonio 
do Rio-Abaixo. 

Do João Camillo do Oliveira Ponna, do 5 de agosto, pedindo privilegio para 
explorar o leito dos rios Sipó e Paraúna. 

De .Joar1uim .Julio Proença, engenheiro, o outros, de lG de a;s·osto protestando 
o contra o privilegio, pedido pola Companhia Inglcza elo Morro Velho, eom rela-
ção ú exploração do rio Paraopoba. 

De .Jaymo Brotas Dhering, engenheiro, do lG de agosto, podiuclo privilegio 
para explorar o leito do ribeirão Santo .\ntonio, de Santa Jlarhara. 

Do .Manoel Victoriano Alves elo Paula, professor do Dôros do Atr)tTado, de 
12 do agosto, adherindo ú representação do sons eollegas cl.o Entro-mos, quanto 
à tabella do vencimentos o ú restauração das aposentadonas. 

De .João Nepomucono Ribeiro Orsini, ex-profo~sor do musiea da Eseola Nor-
mal ck Diamantina, de lG de ~gosto, pedindo a decrotaçüo de uma lei rruo o 
considero em disponibilidadf~, dt> modo a veneer ordcuadrJ simples. 

De Castro & Koclar, engmüwiros, de 18 ele agosto, porlinclo isenç<.t:o de 
impostos para os produetos ela fi.thriea de gm~ aeetylono e carllurolo do ealcio, 
que pretendem fundar em S . .João d'EI-Rey. 

Do .Tosó Gareia do Gocloy, professor pulJlieo de S. Solmsti<.to do IUo Preto, do 
10 de agosto, adhorindo ú representação elo sous colloga~J, robtivameJilo ú re-
elamaç~fio da tabolla annoxa :'t lei n. ;~81 . 

Do .Josó Cesario do Miranda ItilJeil'O, do 2:.3 de agosto, pr~diúdo privilegi() 
para explora~:;.t:o de metaes e pedras proeiosas nos rios Macah11lms o seus 
atlluen tos. 

Do Franeisco do Paula G::.lv;Io, eseriv:Io do 1.'' oilieio da comarea da Vi-
çosa, do 20 do ::~gosto, peclindo dois amws do lieença para tralamcmto de saudo. 
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De Pedro Falei .Junior, ex-professor da cadeira de Congonhas do Norte, de 
20 do agosto, pedindo pagamento de vencimento que deixou de reeeber e rein~ 
tenTação na respectiva cadeira. 

b Do .Julio D. Horta Darbosa, de 1 de setembro, pedindo privilegio para ex~ 
plorar areias auríferas no rio Ouro Dranco, proximo a S. J\liguol do Rio 
Acima. 

De .Joaquim Gasparino P. do l\Iagalhães, de 8 de agosto, pedindo auxilio 
para aperfeiçoar-se nos estudos de bollas artes, na Europa. 

De Tboma:l Alves ele Figueiredo, ele l de agosto, pedindo transferencia ele 
suas f~tzendas para o novo município de Alfonas. 

Llo st·. l(i]Jeiro elo Oliveil'L\, de 1:3 ele junlw, CIJmmunieanclo a sua ehegada 
ú Capital, a H, ú noito, para installação do Congresso. 

Dos srs. Jayme Gomos e Delfim 2\Ioreira, ele l4 de junho, communicando 
a<.:barmn-~o prornptos para a sess[(o do installaçõ.o rlo Congresso. 

Do sr. Silva Fortes, ele 14 ele junho, eomrnunicando ehugar it Capital do-
mingo, eeclo, para a installação do Congresso. 

Do sr. Astolpho Dutra, do U dojunho, eommunieando dar numero para a 
installw;ão elo Congresso. 

Do sr. E. Ottoni, do 27 elo junho, comrnunicanclo não poder eompareeor ús 
primoiras sossM~; dn Congresso, por motivo do rnolestia. 

nc diversos 

Do exmo. sr. dr. Fr<.\nciseo Salle.s, elo 12 cltJ julho, agradecendo ao Con-
gresso a eommunicação de haver sido reconhecido o proelarnado Presidente do 
Estado. 

Do oxmo. sr. clr. Paeifico l\Iascarenhas, ele G de seLomllro, eomrnunieando 
não poder compareeer para tomar posse do eargo de viee-Presidente do Esta-
do, por motivo de eucommoclo de saude. · 

Da Carnara Munieipal de Santa Rita ele Supucahy, ele 22 d~junho, sobre 
roducção do taril~t da Estrada de Ferro .Minas e Rio. 

Da Lavoura da Zona Sapucalty, de 22 de junho, no sentido de se pedir re-
clueção de tarifas da Estrada ele Feno Minas e Wo. 
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PAPEIS FErmENTES DE SOLUCÃO 
J 

DE 

DIVERSAS COlV.UY.I:ISSÕES PERMANENTES 

Commissão mixta incumlJit1a de estullar o lli'OlJieml\ oa valoriza~llo do café c') 

DA DE POLICIA 

1 - Projecto n. lG:J, de Ig de agosto de 1D02, revogando a ·resolução 11. 9, 
de 18ü9, sobre alteração do regimento desta Camara. 

DA DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO E PODERES 

· 1 - De Oustodio .Josó da Silva Martins e outros habitantes da cidade elo l :om~ 
fim, de 21 de julho de 189~3, sobro alistamento eleitoral. 

5 - Da Oamara Municipal de Piumhy, de 18 de maio de 18\n, sobre confli~ 
ctos entre esse mnnicipio e o de Passos. 

OJ!idos 

7 - Do Senado, do 2G de maio de 181.>:.3, remetlonclo urna representação da Cama-
ra Municipal do Pomba, pedindo interpretação ela lei, :sobre sello do 
Estado, em papeis mcramento de interesses municipar~s. 

11) A numera<,~ão [, 111Urgom representa u numero do ordem uotn o t[UD.l so acham as pcç~s 
lançadll;S nos pro~ocollo.~ pttrciuos e o astoristino Ilonota IJ\10 a poçu, jnntn ú qu<tl SI; acha, nao 
voltou " Secrctuna. 
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8 - Do Secretario do Interior, de 29 de abril de I893, transmittindo o pro-
testo e representação, relativos ú posse de um cemiterio, em Conceição 
da Boa. Vista disputada entre o poder local c diversos signatarios do 
protesto apresentado. 

lO - Do Secretano da Agricultura, de 5 dejunho de 18!H, enviando, informada, 
uma representação da Camara Municipal de Car()tiuga, contra disposi-
ções da lei n. 27, de 1892. 

ll Da Camara Municipal de Diamantina, de 22 de maio rle 189-1, pedindo a 
suppressão dos conselhos districtaes municipaes. 

U3 -- Da Camara i\Iunicipal de Palma, ele G de junho de 18~H. sohre a necessi-
dade de altür~lÇêtO da tlísposiçüo da lei n. 2, de 1891. 

Hi Do sr. deputado Sim:Io da Cunha, de ::3 de maio do 1894, renunciando o 
mandato, por haver optado pelo elo deputado ao Congresso FederaL 
para o que mra eleito. 

18 Da Carnara Municipal da Coneoiç;'i:o, de 8 do Lveroiro de 1890, pedindo 
que se flxem as disposições da lei n. 2, relativas á p_ena do mul.ta. 

19 Do Secretario do Interior, de ~J do julho do 1895, enviando h vros de asstgna-
turas de eleitores do municipio de Salinas, pedidos por esta Camara. 

31 Do agente executiv~ do Itabira do Campo, do lü do junho do 18\J7, recla-
mando contra pr~juizos que dá ao mesmo districto a Carnara Municipal 
de Ouro Preto. 

3ü Do sr. deputado Ferreira 'l'inôco, de l4 de junho do lK98, declarando sua 
renuncia por haver accoitado cargo judiciario no Estado. 

47 Do Secretario da Agricultura, de BU de julho de li-\80, enviando, infor-
mado, o pedido da Companhia E. F. Oósto de Minas, relativamente á 
interpretação dada à lei n. 22D, ele 1897. 

(') Da Camara Municipal de Carangola, de 25 de junho de 1898, so!Jre o 
restabelecimento das aposentadorias dos funccionarios publicos. 

(") - Da Camara Municipal do Piranga, do W de julho de l8D8, so!Jre mudança 
de nome da respectiva eiclade. 

G7 Do sr. deputado coronel José Uernardcs de Faria, do lG do junho de 1002, 
· eommunicando a sua posse do mandato do deputado ao Congresso 
Federal, e por isso incompatibilizado para o exercício de deputado 
estadoal pela '1." circumscripção. 

68 - Da Camara :\Iunieipal do Itio nranco, de :> de julho de 1902, pedindo a 
attonção do Congresso, no sentido de serem adoplaclas as medidas 
propostas pelo Centro do Commercio do Cafll do IUo de Janeiro. 

70 - Da Camara Municipal de Cataguazos, de 21 de julho de 1902, pedindo 
interpretação da lei que fixou as divisas entre esse município e o de 
S. João Nepomuceno. 

7,1 - Do dr. ScCl'etario do Interior, de 2 de agosto de W02, enviando um ro-
(tuerimrmto do major .Toão 1gnacio da Costa Santo:;;, pedindo contagem 
de tempo para refbnna. 

17 - De Augusto de Almeiua Magall:u1es c outros, de 2G do abril elo l8D5, 
pedindo modificação na lei n. \Hi D, de 18!H, sobro a suspensão de 
diarias aos flscaes ambulantes. 

· 23 - Da Camara Municipal do Carmo da Bagagem, de 9 de julho de 1895, 
manifestando-se contra o projecto que tornou franca e livre de peda-

~,, - /,)-

gio a ponte sobre o lUo das Velhas, no ponto que liga o seu rnunicipio ao 
de Sacramento. 

(') - De Matheus Ferreira de Abreu Galvão, de 15 de an·osto de 1898 sobre 
validade de provisão de advogado. o · ' 

56 - Do dr. Aristides Maia, sobre modificação da lei relativa á instituição do 
«homestead ». 

60 - De dive_rsos concessionar~os de terr~nos diamantinos, residentes em Dia-
rnantma, sem data, pedmdo garantia de seus direitos. 

69 - Da Camara :M.unicipal do D?mfirn~ ele 2 de julho de 1 ü02, reclamando 
contr~ a lm IL lO de abnl proxtmo findo, da municipalidadr3 de Itaúna, 
e pedmdo a annullaç<1o da mesma lei. 

70 - De habitant~s do districto de ~anta Cruz de Floriano Peixoto, de Bomfirn, 
de l de Julho de 1902, protestando contra o esbulho de que se veern 
ameaçados pela Cama· a Municip::d de Itaúna. 

7l - Da ~amara 1\lunic:ipal de Villa N?va de Lima e conselho districtal de 
Ptedade do Paraopeba •. de 1 de .Junho de 1902, pedindo a transferencia 
desse districto, q uauto ao j udiciario, para a comarca desta Capital. 

75 - Da qamara Municii!al de Caxambú: de 24 de julho de lü02, pedindo uma · 
lm. que lhe permttta vender em hasta publica os prazos foreiros não 
edtflcaclos, do mesmo município. 

15 - De Augusto ~antaleão, de 29 de maio de lh~4, reclama~do contra equi-
vocos conttdos no parecer n. 4D, da Comnussêlo de Leo'lslação. 

28 -- Do juiz de direi lo da comarca de Alfonas, de 21 de j unlwo de ll::lULi, pedindo 
revogação da decisão que o privou do direito de antiguidade por não 
haver acceitado o accesso para outra comarca. ' 

~30 - Do tenente-coronel Olyrnpio Liberal, de 15 de j ulbo de 1897, pedindo 
auctorização para continuar a advogar, por espaço de lO annos nos au-
ditorias do Estado. ' 

::38 - De Antonio Dernardes e outros, de 28 de julho de 1808, pedindo revoo·ação 
em parte, da lei n. 18, no sentido de poderem advogar em qualquer 
comarca do Estado. 

39 - D3; Companhia E. F: Oéste de Minas, do 12 de agosto de 1898, pedindo 
mterpretação da le1 n. 220, de 1897, sobre i uno v ação de contracto. 

-12 - De ~everino Saturnino d~ Silva, solicitador·, de 22 de agosto de 1898, pe-
dmdo. torn~r-se extenstva à sua classe a disposição do projecto n. '100, 
em (hscussao nesta Camara. 

6,1 - Da Companhia 'l'ho S. Paulo Tramway Light and Power Company Lirnited 
de 20 de setembro de lü02, pedindo concessão de direito de desapro~ 
priação de terras à margem do Rio ParahylJa, para aproveitamento de 
força hydraulica. 

65 - De diversos proprietarios do municipio de Cabo Verde, de 2í) de março de 
1002, pedindo annullação da loi n. 50, da respectiva municipalidade. 

72 - De Francisco de Assis Ferreira Vianna, ex.-collector de Santa Luzia do 
Rio das v olhas, de 29 de julho de l !J02, pedindo se lhe mando pagar o que 
de menos tom recebtdo, como eollector aposentado. 

76 - De Nicolúo Antonio '!'assara do Paclua, ex.-diroctor ela Colonia elo Bom Des-
tino, do 0 elo julho de 1D02, pedindo uma lei que o considero em com-
missão duraute o tempo em que exerceu aquelle emprego, de modo a 
ter logar a sua reversão ú Brigada Policial, no posto de major, que 
ent~io occupava, quando foi nomeado para dirigir a respectiva Uo-
loma. 

:::;, u.- 10 
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;J~ _ N. 9~ de 18 de maio de 1893, isentando de impostos os vencirneutos dos 
funccionarios puhlicos estaduaes ou federaos. . . . 

33 _ N. 51 do Senado de 19 de julho de 1894, da!ldo du·oito aos bacllarei~, 
for~ados em F~culdados. oíliciaes da Hopubhca, para concorrerem as 
comarcas de primeira instancia. . . 

· 1 1 t e repress<Io da 34 - :.\. 277. de 18Di, sobre orgam2ação c o serviço c ornes ICO 

vadiagem. . , 
35 _ N. 352, de 11 de julho de 18~)8, restabelecendo o logar de procurador 

fiscal. . 1 , · d 1 1 ' ·18 N. 195, de r:J de julho do l8DG, sohl'e mudança de nome c a c1 ac e c e 
Martinho Campos. . . , c . _ 

51 N 377 do 21 de julh(' ele l8Dí:l, mterpretando a lm n. 20, de, l8f:H, so 
·bre i'ncompatibilidades para a elegibilidade dos lentes e professores de 
ensino superior. . . . 

52 - N. 5, de 2'1 de julho de 1890, restabelecendo os conselhos (hstnctaes em 
séde de cidades e villas. . 

(') _ :'\. 401, do :3 de agosto de 1808, sobre mmlança de nome cla cidade do 
Piranga. . 

55 _ N. 78, de 25 de agosto de 1000, elevando prazo sobre caducidade de con-
cessões de privilegios. . . , . 

58 - N. 48, de 20 dej ulho de 1900, sobre venda de vmhos artlftcwo:"· 
5D - N. 10:~, do Senado, de 22 de agosto de 1898, sobre aposentado na. 

Indicações 

14 _ Do sr. dr. Bernardino· de Lima, de 18 de abril. d_e 180'1, no se!ltido de se 
tomar conhecimento do acto da Camara Mumc1pal de Sahara, que sup-
primiu o districto da Var2ea da Pantana. . ~ 

20 _ N. 3, do sr. deputado Ribeiro Junque!ra~ de 5 d.e .maiO de .. 189v;.. n.o. sen-
tido do pronunciamento da comrmssao, relativamente ,t elepJ)lhdade 
dos rocem-formados em academias de outros Estados 

44 ·- N. 14. do sr. deputado coronel ~everiano de nezende, de lO de setembro 
de :Í898 110 sentido do se representar ao Congresso Federal, cQntra o ' . projecto de divorcio. . , . , 

1 
• 

4(i _ N. 3, do sr. deputado dr. Carnetro de Re2erHie e m~ttos, de 2.) cl~ JUl~o 
de 1890 no sentido do pronunciamento da comrmssão de Lcg~slaçao 
sobre a' constitucionalidade da Resolução n. :3, <1ue alterou o regnncnto 
desta Casa. 

57 _ N. 12, do sr. dr. Ribeiro .Junqueira, relativa :'t interpretação de lei sobre 
accumulações de cargos. 

G2 _ N. 147, de 22 dcjulho de 1891, sobre o projecto n. ~24, de 1890, rela-
tivamente à matricula de animaes. 
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nomnucnto 

77 - Dados, de 30 de agosto de 1002, sobre divisas dos districtos de Itamaraty 
e Descoberto. 

11-

:H-

10-

42-

('")-

DA DE ORÇAMENTO E CONTAS 

Do engenheiro Gabriel Correia Rabcllo, de :23 de julho de 1000, pedindo 
verba no Ol'Çarnento para constrncçéto de casa na Capital, a que se 
julga com direito. 

a - lle diversos aman ncnses das Secretarias do . Estado, nesta Capital, de 
1 de julho de 1\:102, pedindo equiparação de vencimentos. 

Do professores das segundas cadeiras de instrucção primaria da cidade de 
Bomfim, ele 2:3 do julho de 100:2, pedindo verba para compra de mobilia 
destinada às respeetivas escolas. 

Do professor publico da Villa do S. ;\{anoel, de 26 ele julho de 1902, pe-
dindo o restaiJdecimento da tabella annexa à lei n. 2':\1, e a revogação 
do art. 4." da lei n :JOG. 

De Alipio Augusto de ~!ello e d. :\1at·ia Emilia de Vilhena Dorlido, pro-
fessores, do :3 de julho de 1902, pedindo verba para serem pagos de 
difl'eronça de vencimentos. 

Do escrivüo dojury e otriciaes de justiça da comarca ele Juiz ele Fóra, de 
18 de julho de 1902 pedindo elevação da vei·ba destinada ao pagamento 
elo custas judiciarias naquella comarca. ' 

lle diversos funeeionarios de porta das Secretarias de Estado, nesta 
Capital, de 2D de julho ele 1902, pedindo equiparação de vencimentos. 

De Castro & Kocler, de 18 de agosto ele LJO:~. pedindo isenção de im-
posto para pt oductos destinados à fabrica de gaz acetyleno que pl'etendem 
fundar em S. João d'El-ney. 

UC}H'Cscntnçõcs 

:32 - Dos proprietarios das ütiJl'icas de cerveja «Da varia», « Brahma », « 'l'en-
tonia » o outras diversas, de 19 de junho ele lü02, reclamando contra 
a taxa do imposto sobre a cerveja c1uo entra neste l'~staclo. 

:3:3 Do commereiantes de Lavras, de :21 de maio ele 1902, sobre o mesmo 
assumpto de que se trata. 

:3,1 Idem do S .. João d'El-Itey, de 17 de maio de Hl02, sobre identico as-
sumpto. 

35 - Idem de .T ui2 de FiJra, de W de maio de 1002, sobre o mesmo as-
sumpto. 

36 - Idem de Ouro Preto, ele 5 de junho de I 002, sobre o mesmo assumpto. 
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37 - Idem de Helio Horizonte, de 1~:3 de junho de 1902, sobre o mesmo as-
sumpto. · 

33 - a- Da Camara Municipal da villa de S. Manoel, de 3 de julho de 1902, no 
sentido do Congresso influir para que a Companhia Leopoldina H.ailway 
rcclu~a o frete que cobra sobre o café destinado aos mercados de con-
sumo. 

38 Da Camara Municipal de Itajuhà, de I. o de julho de 190'2, pedindo a eli-
minação do imposto de consumo sobre o sal e o assucar. 

39 Da Santa Casa de l\Iisericordia desta Capital, de lt:i de julho de 1902, pe-
dindo verba para obras dessa instituição pia. 

17 - Do Secretario da Agricultura, de lO de agosto de lüOü, enviando infor-
mações sobre o re(plCrirnento de cliw.lt'sos viticultores e vinicultores, re-
lativamente a premios a que se julgam com direito. 

2:-~ - Do Presidente da Associação Commercial, desta Capital, de ::3 ele julho de 
HJOl, submottendo à consideração elo Congresso, um requerimento em 
que os srs .. Junquoira, Ribeiro & !Jorge . .;, indu~triaes, podc;n isenção 
de imposto de exportação para a manteiga fabricada no Estado. 

24 - Do Secretario da Agricultura, de 2·1 de julho de lüül, enviando um re-
querimento, em que a Companhia E. F. :\I uzambinho pede o auxilio 
neeessario para conclusão do prolongamento da linha do Areado a 
1\'Ionte Bello. 

25 - Do Secretario das Finanças, de 5 do agosto de 1901, transrnittindo um re-
querimento de diversos funccionarios, em que pedem f~Xtincção da di-
vida relatixamente (t casa, no caso de invalidez ou morte do respectivo 
funccionario. 

31 - Do dr. Secretario do Interior, de 2;~ de ,j nnho de lD02, enviando uma 
representação da Escola Livre do l\Iusica, $lesta Capital, pr~dindo an-
:dlio para eonstrucção do casa, onde possa funccionar. 

44 - Do dr. Secretario das Finanças, de 'Í de agosto de IUO:~, apresou tando um 
plano ofl'erecido pelo Governo Fluminense ao de l\linas relativamente 
ú valol'izacão do café hrasileiro. . ' 

(') - N. s;J, de :M de agosto de HlOO, sobre auxilio ao ,, Cmttro da Lavoura do 
Cafi~ 110 llrasil », para propaganda do eali~ 110 extnmgeiro. 

'l'clcgl'aJnnlas 

Da Camara :\Iunicipal do S0rro, rle ;~-1 d0, agosto do ISUS, no sentido de eonse~·
var-so a Escola I\ormal darp1ella c1dado. 

2D- Da Camara l\!unieipal de S. Uita do Sapueaby, de 2'~ do jnnho de 1902, 
pedindo redueção de tariüt, da E. F. l\linas & Rio. 

::30 - Da lavoura de caí() da zona Sapucally, dn eg-ual rlata, bzendo ogual podido 
ao de que se trata. 
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PaJ'C<lct•cs 

28 - N. lül de 17 de ao·osto de 1901, relativamente ao pedido do «Centro da 
Lavo'ura do Caie do Brasil »,no sentido de se despender dois ccntesimos 
do imposto do cafC em favor da propogancla do consumo do mesmo 
producto. 

35 - a - N. 181, de 15. de julho de 1902, sobre o pedido do escrivão das 
execuções criminaes de Marianna, relativo a ordenado ou pagamento 
into!:.ral de custas nos processos eriminaes em que tor condemnado o 
Estado. 

37 - a - Parecer n. I :-57, de 22 de julho de l ~l0'2, ·sobre o pedido rle auxilio 
para aluguel de cosa, leito J}fJla superiora do Collegio da Immaculada 
desta Capital. 

DA DE FORÇA PUBLICA 

N. 332, ele l~D7, sobre creaç;io de Corpo de Uumheiros llét Capiu~l 

DA DE REPRESENTAÇÕES, REQUERIMENTOS E PETIÇOES 

9 - Do Secretario do Interior, de :J de julho de l8DD, enviando o requerimento 
em que o capitão Aureliano Caldeira Ilrant pede contagem de tempo 
para renwma. 

13 - Do Secretario do Interior, de 10 de agosto de 1900, informando o re-
curso interposto pelo ex~proCossor Joüo Francisco de Araujo, relativa-
monto a voncimrmtos. 

1,1 - Do Secretario ela Agricultura, de 2,1 do agosto de l 900, iní'onnanclo o 
pedido do d. IIcuriquota Carmelita, relativamente ú construeção de casa 
nesta CapitaL 

15 - Do Secretario do Interior, de ::3 do sctombro do lüOO, devolvendo infor-
mado o requerimento elos professores de Casa l :ranca e Carandaby, 
pedindo licença. 

113 Idem da Agri'eultura, do i:l do outubro do 1000, prostando inJ'ormaç:íJ?S 
sobre o podido de licença requol'ida pelo f'unecionario .Joaquim Emygdw 
da Hoclm Couto. 

::31 - Da Cam:u·a Municipal de S . .Jo!\o d'El-I~ey, de :Jl ele julho de 1~02, pe-
tlindo uma lei quo ohrigne as p~1rtes a npresentarem quitação do Imposto 
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de industrias e profissões, para poderem se apresentar em juizo como 
auctora ou réos. 

:38 - Do dr. Secretario das Finanças, do () de agosto de Hl02, enviando o re-
querimento do vigia fiscal de Parahybuna, pedindo perdão da quantia 
que lhe foi subtrahida á mão armada. . 

:m - Do dr. Secretario do Interior, de 12 de agosto de HJ02, envmndo o re-
querimento do capitão Francisco de Salles Ilamalho, do 1." batalhão da 
Brigada Policial, pedindo construcçãci de casa para si, nesta· Capital. 

Ucttnct•itncntos 

(') - De d. Minervina :\uQ·usta, professorn. P'lblica nesta Capital, de 20 de j u-
lho elo lSDU, sobre ~inclemnização do aluguel da casa onde fu ncciona a 
escola que rege . 

17 - De Beujarnin Flores, de 20 de junho de lDOl, pedindo impre~são gratu~
ta no Minas Uemcs, de urna H-evista no sentido de vulganzar as ri-
quezas mineraes elo Estado. 

18 - Do mesmo, de 2D de agosto de J DO 1, no mesmo sentido. 
2() - De .Jos6 ;\ficoclemos da Silva, professor de musiea em disponil;ilidnde do 

Internato do Gymnasio Mineiro, <lo ·1 do julho de IUOI, pedindo um<t 
lei que lhe. dó vencimentos simples. 

2 7 - De \'i cento ui beiro do Couto, sem data, pedindo um auxilio para comple-
tar seus estudos ele bollas artes 

28 - De Benjamin Flores, de :~1 elo julho de I !J02, pedindo publicaç5o gratuita 
no J.lfinas Oeraes do urna Rivista de !\Iineraçfto, destinada à propagan-
da de nossas riquezas mineraes no estrangeir·o. · 

:-30 - De Rosa Faustina de Azevedo LolJato, professora de J>itanguy, de 27• de 
jullw de lD02, pedindo licença. 

:32 - De profosores da cidade de S. Paulo de ~~ nriahé, de :30 de junho de HJ02, 
pedindo o restabelecimento da talJella annexa ú lei n. 281, de l8DU, e re-
presentando contra o art. '1." da lei n. :JOG do armo passado. 

;J5 - Do amanuense desta Secretaria de 5 de agosto de l!JD2, pedindo e(1Uipa-
ração ele vencimentos. 

:)() - Do dr. Agostinho Peniclo, do 5 <.~e agosto de 1002, pedindo ve!1cimcntos 
correspondentes aos dos ex-mspoctores ambulantes, de mstrucção 
publica, em remuneração aos serviços prestados it instrucçfi:o rlo 

:n - Dl~:~~~undo Dantes dos Reis, de 28 do, julho de IU02, pedindo ao Con-
gresso para melhorar a sorte dos escrivães privativos dos processos, a 
cuja classe pertence. 

40 - De .João Nepomuceno Ribeiro Orsini, professor de musica em disponibi-
lidade, de lG de · agosto de HJ02, pedindo urna lei que lhe df) Yenei-
menlos simples. 

41 - De .Josó (iarcia de (~odoy, professor de S. Schastiito elo Rio Preto, rle lO 
d0- agosto de lU02, sobre restauração da tabella annexa ú lei 11. 281, 
de l89U. • 

1:: - De Pedro Falei .Junior', de 20 de agosto de 1()02, pr)dindo pagamento de 
vencimentos (1uc deixou de reeebor, como prol'essot· de Congonltas do 
Norte. 

•H -· De Joaquim Gasparino de ?llagalluies, (le 8 de agosto de HJ02, podindo 
auxilio para aperfeiçoar-se em Ilellas .\rtes, na Europa. 
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(') - De i\Ianoel Victoriano Alves de Paula, professor, de 12 de agosto de 
1902, sobre restabelecimento da tabella annexa ú lei n. 281, de 1899. 

Jte~n·esen tações 

32 - De professores de Entre Itios, d!3 31 de julho de 1902, pedindo o resta-
belecimento da tabella annexa á lei n. 2'<1, de 18DD. e outras medidas que 
interessam ú classe a que pertencem. 

:3'1 - De habitantes ele .Taeuhy, ele lD de junho rlc 1!J02, pedindo auxilio para 
agua potavel claquella cidade. 

42 - De Custodio 'l'olêclo e outro, pro!8ssores de Congonhal. d<l l ~) de agosto 
dt: 1 D02, sobre o restabelecimento da tal>ella annexa ú lei 11. ~~ J, do 189!). 
e sobre aposentadoria. · , 

J>t•ojcctos 

lD 108, ele 2 de agosto de 1901, sobre licença ú professora da Casa Branca, 
d Theodolina Maria de .Jesus. 

20 - 101, de ::30 do julho de 1!)01, concedendo licença a Francisco Alves da Costa, 
escrivão de orphãos de Piumhy. . 

21 - 100, de 2 de agosto de !DOI, concedendo licença a Augusto Avelmo de 
Araujo, lente do Internato elo Gymnasio Mineiro. 

22 - 119, de H de agosto de 1900, sobre prorogação de licença a Avelino Ma-
ximo de Jesus, oiiicial da Secretaria das Finanças. 

23 120, de 20 de agosto de l\JOL sobre licença à professora ele Carandahy, 
d. Carolina Maria de Ascenção Lima. 

24 121, de 30 de agosto de 1901, sobre licença ao bacharel Luiz do Rego 
Cavalcante de Albuquerque, juiz de direito da comarca do Prata. 

25 121, do Senado, de 20 de agosto de lDOO, sobre licença a Guilherme Pa· 
lhares Ribeiro, funccionario da reeebedoria, 11a Capital Federal. 

nocntn cu to 

,15 - Attestado do subdelegado de l\Ionte Serrat, de :d) de ag·osto de IDO:~. 
confirmando o assalto que sofl'reu o ponto fiscal de Pal'ahybuna - e 
innocentando o respectivo vigia, Joaquim Hibeiro elo Valle. · 

DA DE JUSTIÇA CIVIL E CRIMINAL 

OJiido 

31 - Do escrivão de paz de S. Sebasti::to do Torres, de 24 de agosto de 100'!, 
pedindo para que seja exigido instrumento publico nas transmissões de 
immoveis de valor superior a 50$000. 
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ltCtlUCl'illlCUtOS 

2,1 - lle Orosimbo Uenedicto Parreiras e outros, otrieiaes de justiça do Bomtlm, 
de 1:3 de agosto de IDO 1, pedindo a decrotaç::to do uma lei, no sentido de 
serem as citações do crime, feitas com hora certa. 

ml - De Severino Salustiano da Silva, de 21 de julho do 1802, pedindo para 
que as disposições da lei n. 21D, de 18U7, se appliquem tambem ás 
<..:ausas fla alçada do juiíl substituto. 

25 - De juizes de direito, substituto e promotores publí<.:os da <..:onw.rca de 
Palmyra, de lG de junho de JU02, sot>re melhoramento do vencirbentos 
da magistratura e o restabeledmento das aposentadorias dos f'unccio-
narios publicos. 

20 - De Christiano Pereira Brasil, juiz de direito de Ouro Fino, de 27 de junho 
de 1 U02, pedindo modificação na tabella sobre· o vencimento da nla-
gistratur_a. 

27 - De habitantes do districto da Piedade da Doa Esperança, de 5 de maio 
de 1902, pedindo a transferencia desse districto para o município do 
Piranga. · 

28 - Da Camara Municipal de Villa Nova de Lima, de 1." de julho de 1002, 
pedindo a transferencia dessa vil! a e de seus respectivos districtos, 
quanto ú parte judiciaria, para a comarca desta Capital. 

29 - Do juiz de direito e out!'os, juiz substituto o promotor publico da comarca 
df) Uberada, de 3 de Jnlho de 1D02, adbcrindo à representação de seus 
collcgas da comarca de Palmyra, relativamente à tabella de vencimen-
tos da magistratura, 

i-30 - Do juiz de clir·eito, juiz ~ubstituto e promotor publico da comarca de Dores 
do Indayú, de 12 de Julho de l!J02, reb.tivamenlc ú tabella de venci-
mentos da magistratura. 

:Jl Dos ,juizes de direito do Çarrno do Pamahyba o de Monte Santo de 14 
de julho de HHY~, sobre identico assumpto. ' 

:J2 f)os juizes de direito, substituto e prornoto1l publico de l\'luzatnbinho, de 
Dores do lndayà, do l'arà c de Fet·t·os, de 1:3, 14 o 17 de junho e !O• 
de julho de w:t~, arlherindo à rept·es(mtaç~i:o de seus collogas do J>al-
myra, flttanto a tabella de vencimentos da man·istratura, e quanto à apo-
sentadoria dos funccionarios publicos. b 

:35 - Do directorio do partido republicano d1l S. Pedro da lJniê'lo, de 1•1 de 
agosto de 1!)02, pedindo para fiem· portoncomlo ú eomarca do Jacuby, 
quanto à parte judiciaria, caso mto s~ja eroado füro na villa de nua-
ranesia. 

36 - lle habitantes do districto do Pimenta, de :~O de julho de 1902, pedindo a 
approvação do projecto n. 1::33, relativo ú medida de estatística c inter-
pretativo da lei 11. :no, de 1901. 
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37 - N. 168, de 20 de agosto de 1892, estabelecendo regras para despejo de 
predios. 

16 

17 

DA DE C AMARAS MUNICIP AES 

OJiicios 

Da do Caratiuga, de 21 de agosto de 1901, enviando a tabella tributaria 
daquella camara, requisitada por esta Secl'etaria. 

Da Camara Municipal do Pomba, do 28 de junho do 1902 enviando tres 
representações de contribuintes seus, contra di versas tax'as de impostos 
da respectiva municipalidade. 

Jl.tC()l'CSCUt:u,;ão 

(•) - Do Carlos da Silva Pereira e outro, de 15 de julho de 18U8, contra a lei 
n. 71, da Camara Municipal de Guanhães, relativa a impostos cobra-
dos pela mesma municipalidade. 

lltctlUel'iincnto 

19 - De ~elchior. Pim~n~a de Abreu, de 18 de julho de 1902, pedindo rcvoo'a-
çao da lei muD:I~Ipal de 'l'res C_orações do Rio Verde, que creou par~ 0 
presente exerciCw de 1902, o Imposto de cem réis por cabeça de rez 
vendida na feira dessa cidade. c ' 

Inclicaçfio 

15 - N. '1, dos srs. deputados João Luiz c outros, de 26 do an·osto de 1899 
~w sentido de ser i~1tcrpretado o .decreto. que regula a ~rrecadação d~ 
Imposto de transmissão de propnedade nnmovel, 'inter-vi,vos. 

18 - N. 1.37, de 7 de julho de 1902, annullando a disposição do art. 12 da 
lei n. 11, de 14 de outubro de HJ01, da Camara Municipal do Ma-
chado. 

S. C. - 11 
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])ocnJUCJl tos 

20 - Duas certidões, de 1:~ de julho e 5 de Hwereiro ele 1002, oíTercc
1
idas

1 
por 

Antonio Thomaz Fonseca de Hezonde, ex-agente e~e:utiYo c e -". onte 
Alegre, contendo copia das actas da assemhléa m~nll?Ipal respectiva_ c 
parecer sobre prestação de contas elo conselho chstnctal de AhlJacha 
do Bom Successo. 

DA DE COMMERCIO, ESTATISTTCA, INDUSTRIAS E ARTES 

Uctn•cscn hu;õcs 

1 - De .João Vieira da Cunha e outros invornistas, de 7 de maio de l8!)(j,. ex-
pondo a crise que atravessam com a baixa do preço da carne, pcdmdo 
creação da feira de gado em Tres Corações. . _ 

32 - Da Camara Municipal de S. Paulo de J\'Iuriahé, de .Jtmho de 1~0~, contra 
a lei n. 319, do anno passado, na parte que alterou suas divisas com 
as do município de Cata9uazes. . . , _ , 

:J3 - Da do Caratinrra de 28 de lUnho de 190~. enviando mformaçoes soh1e a "" ' ... estatística do seu mumcipw. . . 
34 - Da de Monte Carmello, de lO de julho de 1D02, contra a transferoncra 

dos districtos de Agua-Suja e S. Sebastião da Ponto Nova para a comar-
ca da Estrella do Sul. _ 

39 De habitantes do districto de Santa Cruz das Areias, de 2 do agosto do 1002, 
pedindo transferoncia para o município de Passos. 

<H - Da Associação Commercial de Itaúna, de 25 li? agosto de W02, sobre 
prohibição de entrada de- Turcos -no Brazrl. 

42 - Do conselho districtal de S. José dos Paulistas, de 25 de julho de ~902, 
no sentido de serem attendidos, sobre o pedido quo fizeram, relativo a 
divisas com o districto do S. Antonio da Columna. 

43 - Da Camara .Municipal de Palmyra, de J G de junho de l 902, sobro a rero-
gação do art. 43, d~ ~e~ n. 3H;, de lüOl, na parte (tUC alterou as suas 
divisas com o mumcrpw de l>arbacena. 

It.c•tnct•itucntos 

De João Paulo de Mello Barreto, de 1 do maio de 1899, propondo-se a es-
tabelecer um banco com a denominação «Banco da Lavoura», destina-
do a auxiliar a lavoura c a inclustria. 

C) - De .João I~odrigues Caldas, sobre fundação do banco. 
35 - De Josó Polidoro da Rocha, ele 17 de julho de W02, pedindo tt·ansfüt·encia 

de sua fazenda para o município ele Guanhãcs. 
:Jfi - De Manoel Rodrigues da Trindade, ele 8 ele agosto de IDO:~, pedindo pri-

vile()'io para o estabelecimento de pequenos engenhos, aproveitando as 
quédas dos rios Pomba e Muriahó. 
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37 - De José Ignacio de Oliveira e outros, de 9 de julho de 1902, pedindo 
transferencia de suas propriedades para a Villa da Platina. 

:15 - De Thomaz Alves de Figueiredo, de l de agosto de 1902, sobre transfe4 

rencia de sua fazenda para o município de Alfenas. 

Oflicios 

:~ - Da Camara Municipal do Pará, de 1:3 ele julho ele 1890, applaudiudo a 
mudan(;a do nome da respectiva cidade, o que em vez de << lVIartinho 
Campos» seja acceito o de « Pará-mirim». . 

12 - Da Camara Municipal do Bom fim, de 24 ele .Julho de 19 l 1, manifes-
tando-se contra o projecto, pelo qual se muda o nome daquella cidade 
para o de « .João Penido ». 

30 - Da Camara Municipal de Caratiuga, do 1:~ de junho de 1902, pedindo 
soluçüo, sobre questões do divisas, entre osso município e os seus cir-
cumvísinhos. 

Pa1•eccr 

29 - ~. lG8, ele l." ele setembro de 1901, acompanhado de diversas peças, 
sobre (li visas entre Contendas c S. Francisco. 

Pt•ojcetos 

ll - N. 272, de 22 de julho de 1897, sobre•exposição em pontos mais con-
venientes do Estado, de productos manufacturados, com materia prima, 
importada ou não. 

~n - N. 85, ele '1 de junho de 1001, sobre mudança de nome da cidade elo 
Bomflrn. 

38 - N. 158, ele G de agosto de 1902, sobre divisas entre os municípios do 
Sacramcn to c o Araxà. 

·10 - N. 102, de ll do agosto de 1902, sobre creaç<i:o de feira de gado no 
districto do Livramento de Ayuruoca. 

'13 - N. 152, de 2,1 de julho de 1002, interpretando a lei n. 3W, de lü01, 
sobre a estrada que atravessa o rio Abaetó. 

Tclegram:s:nas 

n - De diversos criadores e invernistas ele gado, residentes em Uberaba, 
datado de 10 de julho deste armo, contra o contracto de carnes verdes, 
na Capital Federal. 

7 De diversos criadores e invemistas de gado, do Sacramento, datado de 
12 de julho deste anuo, sobre o mesmo assumpto. 

8 De diversos eriaclores e invemistas de gado, residentes em Casa Branca, 
datado do 17 de julho deste anno, sobre o mesmo assumpto. 



Docurnento 

28- l1dappa do territorio de Tres Corações, na parte limitrophe com Var-
ginha, Lavras e Baependy. 

DA DE AGRICULTURA, MINAS, COLONIZAÇÃO TERRAS E BOSQUES 

OJiidos 

1 - Da Camara Municipal de S .. José d'Al6m Parahyba, de 28 do julho. do lüOO, 
pedindo se converta em lei o projeclo que créa naquella cidade um 
Instituto Agronornico. 

2 - Da Empresa de Colonização llraziloira, sobro a firma Tra winski & Comp., 
communicando o inicio de sua acçúo em fhvo1· do Estado de ?llinas 
Geraos, e pedindo a cessão gratuita de terrenos dovolutos, quo serão 
colonizados com agricultores vindos da Europa. . 

8 - Da Sociedade Nacional d'Agrieultnra, do 21 ele novembro de l!J01, podm-
do a attenção do Congresso para as conclusões adoptadas por aquelle 

· Congresso, com o fim do melhorar a situação da laYoma. 

• 5 - De Totila Frederico Unzer, de 4 de setembro de 1 D02, pedindo auxilio 
para estabelecer colonias agrícolas no município 1lo i\Iar de Hespa-
nha. 

4 - N. :Jü, de 28 de junho de 1900, creando campos do demonstração agrícola 
na zona da Matta. 

DA DE OBRAS PUBLICAS, VIAÇÃO FERREA, TELEGRAPHOS, ETC. 

1 - Da Camara Municipal do Carmo do Pamahyha, de 8 1le julho de 1807, 
pedindo a decretação do uma lei creanrlo um ramal f'erreo que do llello 
Horizonte, passando por diversos Jogares, vú tocar a Patos. 
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3 - Da Camara ~Iunicipal de Salinas, de 2 de julho de 18ü7, sobre a vanta-
g;em de ligar-se a zona do .extremo norte por uma via ferrea, que faci-
lite a escoação dos respectivos productos aaricolas. · 

51 - De diversos habitantes da cidade de Manl~mssú de 10 de ao·osto de 
1901, pedindo uma estrada de ferro que sirva 'quanto anto~ àquella 
zona. 

OJiicios 

4 - Da Camara Municipal de Santa lWa de Ca~sia, de 2:3 de maio de 1 8ü5, 
chamando a attençào do Crmgresso para o pedido de .Jose Carlos de 
Santa Anna, sobro urna via feri ea que, partindo de Lavras, vú ter àquel-
la cidade. 

7 - Do Secretario da AgriculturD., de 24 de agosto elo 180(), enviando, infor-
rm~d?, ~J rorjuorimen to d0 Lu i :r, de :-'ou s<t Monteiro de Barros, pedindo 
P:'IVIle~·w para o prolonganwnto da eslr:vla de Cerro projeclada de Ta-
pirus:::u a Bom Jesus da Cacheira Alegre 

12 - Da Camara J\Iunicipal do lnhaúma, ele J.1 de jnnho (le 180,1, ihwnrlo ver 
a convonir:rwia ele passar l)(Jl' arnwlla eidade a linha i'urrea de llello 
Horiwnto a Bambuhy. · 

lG - llo Secretario ela Agricultura, do õ do junho de 18U-1, nnviando, informa-
elo, o rorluerimrmlo em IJlH: a Companhia E. F. Paraopuha pr)r\o con-
cessüo ele um ramal q uc, partin ·:o do Bom fim, y{t a B<)llo H o ri 
zonte. 

19 - Do Secretario da AgricultÚra, do I i3 de junho do J SD4, devolvendo, infor-
mado, o requerimento do João Francisco de Alencar Lima, pedindo 
uma linha íerrea ela Saudo a Ttahira do Matto Dentro. 

21 Do Secretario do Governo, de 11 do abril de 18!)~, enviando, informado . 
o _rr~queyimenlo do ~\rthur Augusto elo Naseimoulo o outt·o, pedindo 
pnvilegw de uma VIa Jonoa de Cilt·isti:mo Otl.oni ao Cnielé. 

20 - !lo Secretario d0- Agricultura de 4 do julho do 18fH, transmittindo, iniorma-
d?, ~ l'CIJUOrunento de Adolpho ~;chimidt, pedindo concessão de uma 
VIa íerrea do Ilollo Horizonte à ostaç:Io do .Taguara, na Mogyana. 

2,1 - Do mesmo Secretario, de 2 de ih;zemhro de 18D7 enviando, informado 0 
pedido do Pedro Machado de Moraes, subr~ uma ponte no rio Pa-
ranahyba e desvio do leito do mesmo rio perto da Cachoeira Dou-
rada. 

2D - Da Car!l~tra Murâcipal de Dores do Indayà, de 18 do junho de 17!)3, sobre 
a utilidade do uma estrada fCl'rca do S. Francisco, estação da E. F. 
06ste do Minas, a S. Gothardo. 

:JO - Da Camara ':Yiunicipal do Pará, do I 2 de agosto de l8D~3, sobre a necessi-
dade da constr11cçrto de uma cadeia na mesma cidade. 

:n - Da Camara Municipal ele nrão l\Iogol, do l." do agosto ele 18!):3, no sent.ido 
d? se prolongar a linha tr:Jegnphica . de l\Ion tes Claros ate~ ~HJnella 
cidade. 

:35 - Da Camara Munieipal elo S. Paulo do Muri~1hi), de ;~o de :setembro do 
1898, pedindo construc~y1o de uma nova cadeia na mesma cidade. 

!J8 - De Ernygdio .Joaquim do Oliveira Quilos, pro~id@te do conselho districtal 
do Itabira do Campo, de lG de jnnho de 18'lü, sobre concerto da estrada 
de rodagem do mesmo logar. 
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(') - Do Secretario da Agricultura, de 5 de agosto de 18D7, prestando iní~r ma~ 
ção sobre os projectos ns. 2:!2 e 2Gl, refere~ltes a estrada~ de ferro. 

51 - Do dr. Secretario da Agricultura, de 15 de abnl de HJO 1, envmndo, uma 
representação em que a Camara :.\Iunicipal da Doa Vista do Tremedal pede 
uma estrada do rodagem para Morrinhos. . 

5:J - Do dr. Secretario da Agricultura, de 8 de junho de lDOl, ?rmando ~un outro 
ela Associação Commercial o Industrial da Capital, ~e~mdo medr~las que 
sirnpliflcruem o processo para a constituição d~ sorvrc~oes de cmmnhos, e 
do derivação da força hydraulica applicavel ú mdustrm. 

54 - Do mesmo dr. Secretario, ele 5 de junho de 1901, apresentando as in~ 
forrmtÇÕIJS prestadas pelos engenheiros fiscaos das E. F· << :\J ogyana, 
Paulista o Santos a .Jundiahv >>, pedidas por esta Camara. 

20 - Do Emyo·clio .Joaquim de Ol(veira Quites, elo :l2 de alJril do. l 8~J:l, sobre 
conco1io da estrada do roclaQ.·em do Ilabira elo Campo ao J>araopeba c 
sobre instruccão publica. ~ 

:25 - Da Camara :\IuÍ~icipal de Inhaúma, do •"> elo junho de 1 :':3D8, inro:·m_ando 
sobro o traçado ele uma estrada do Corro, que, da Capttal, se dmJa ao 
centro do J•:staclo, . . . '( 

28 - llo conselho districta1 do Itahira do Campo, do 27 elo J müw do 1808, 
sobre concerto de estrada elo rodagem crue liga aquolle districto ao 
Paraopeba. . . 

:11 - Da Camara Municipal da Bagagem, de 1:3 de JUlho de 1900, pedmdo se 
adoptc como traçado de E. F. o cpw, partindo ele .\ raguary, passe 
por aq uella cidade. 

:!2 - Dos habitantes da cidade do Alvinopolis, do 1.0 de agosto do I DOO, sobre 
um ramal i'crreo, que, partindo ele Saude «E. F. Leopolrlina », toque 
áquella cidade. . . . . . . , . 

'H - Do Directorio do Partido ltepuhlrcano Mmcrro do chstncto do I ,ornüm do 
Pomba, de 1~) de agosto ele l!JOO, ::;obr0 alteração elo traçado da E. F. 
Hio Doce. 

Ucclucl'intcn tos 

::! - De Antonio :\Iendos Barreto, elo :~ ele setembro elo 18D7, propondo·se a 
construir uma via-fonea, entre a nova Capital e Lafayotte. 

5 - De j.lbcrto llressanc Lopes e outro, do :31 do março de 18~l7, solJre a con~ 
cessão do uma via-ferrea quo, partindo de Tres CoraçiJos do Rio Verde, 
vá terminal' em S. Gonçalo do S apucahy. 

G - De Antonio l'{ogueira Penido, de lO de maio de IH90, pedindo garantia 
de juros, para uma via-ferrea do Santa llarbara do IUo Novo, ele que ó 
concessionario . 

27 - De Davitl Itiboiro, do :~1 de julho ele l 8!)8, potlindo privilegio para uma 
linha forrea elo .r oão Ayros á cidade r lo Lima lluarle. 

:~2 - Do padre .Jacintho Evmigolisla Pinheiro, do i3l rlc agosto ele l8DS, pe-
dindo privilogio para uma linha lorrca quo, de Congonhas do Campo, 
và a S. Gonçalo da Ponte. 

::3,1 ---· Da companhia do lacticinios, do 30 de agosto ele 18D8, pedindo privile~ 
gio para um ramal fonoo, entro .seu estaiJClecimonto o o rlistricto ela 
União. 
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:JG - De Henrique Sastre_, de 30 de ju!1ho de 1898, pedindo privilegio para 
uma estrada de ferro que, partmdo da Conquista E. F. Mon-yana và 
ao vali e· do Paracatú e Porto de Durity. ' 0 

' 

37 - De l!(a}Jitantes do dislri_cto de S. José dos. JJotolhos, de 18 de junho de 
l.8DD, sobre a. necessrdaele. déJ: construcção de urna estrada de ferro cgw 
hgue entre s1 o mesmo drstncto c Poços de Caldas. 

:J9 - Da ~ompanhia E. F. Paraopcba.' de 23 de agosto de lfl9D, pedindo como 
nao decorrentes os prazos úxados para começo e conclusão de sua, 
obras. s 

43 - Do engen~eiro Henrique A. I. do Sastré, de 5 do abril de 1DOO pedindo 
c01:cossao de uma estrada ele ferro que, partindo da estação 'da Con _ 
qmsta, .na ,E. F. Mogyana, v~ a~ porto de llurity, no rio Paracatú. 

56 - De Antom~ Soares .de Ar.cvodo So!Jnnho, d.c l4 de agosto de 1801, sobre 
u;np. estrada de ferro crue, pa.rtmdo da crdade de ~anta Barbara vá às 
dr_vrsas deste Estado com o do Espírito Santo, na ultima caclw~ira do 
Hw Doce. 

57 - Do col'onel Em.vgdio R. Germano, de 30 de agosto de 1902, pedindo 
privilegio para uma estrada de ferro que, partindo de um ponto ela 
E. F. Central, và à Santa Qui teria. 

9- N. 295, d~ 17 d: julho de 1897, p1·oroga prazo para inicio do trabalho ao 
concesswnarw da E. F. do Turvo a Prados. 

10 - N. l2:J, de :J de julho de 1895, auctoriza auxilio para construcção do li-
nhas ferreas mais nccessarias. 

13 - N. 87, de ~q de julho de 189:1, sobre innovação de contracto eom 0 
Danco Imcrador de Melhoramentos, concessionario da via ferroa do mo 
Doce. 

14 - N · 9, de 1~ de ma.i.? d: 189,1, .auctoriza.ndo a concessão de privileo·io para 
navcgaçao do Iüo S. Francisco. 0 

15 - N. 39, de 25 de maio de 18~>:1, concedendo auxilio para abertura de uma 
estrada. de rodal?em, entre S. lVIiguel de Jequitinhonha e a cidade d~ 
Theophrlo Ottom. · 

18 - N. '49, de 28 de maio de 189,1, auctorizando despesa para a con-
strucção de uma ponte sobre o rio Salinas. 

22 - N. 78, de 19 de julho de l8D'1, sobre innovação de contracto com a Cumpa 
nhia E. F. M uzambinho. ~ '-

26 - N. IH,. do Senado, de 8 de julho de 1898, sobre um ramal ferreo que 
partmdo ela estação de S. Francisco, na E. F. Oéste ele Minas, vá a s. Go: 
thardo. 

:J2 - N .. 369, de 20 de julho do 18DD, concedendo privilegio para uma linha 
ferre~ que, partmdo de S. Paulo de Muriah6, na E. F. Leopoldina, và 
tcrmmar no Forvedouro. 

40 - N. 2B, do 11 de. agosto de_189P, .au~torizando despesa para cunstrucção 
da ponte que liga entro SI os clrstnctos de Inhaúma e TalJoleiro Grande. 

45 - N. 38, de 2li ele junho do 1900, sobre uma estracia de ferro que, partindo 
do Curvello. na E. F. Centt·al do Brasil, vá à cidade de S. Francisco. 

46- N. 45, do G de julho de HlOO, sobre E. F. de 1\Ionte Sião à villa ele 
Poços. 
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47 _ N. G2, de 7 de julho de IDOO, sobre E. F. da estação de Ouro Fino ao dis-
tricto de Campo Mystico. 

48 - N. 77, de 18 de agosto de lüOO, sobre ponte no Rio Sapucaby, no logar 
denominado «Barranco Alto». , . 

4!J _ N. 78, de 21 de agosto de HJOO, sobre E. F. de ;\lonte Santo a ternunar 
no logar denominado « Areias» . 

50 _ N. 81, de 23 de agosto de 1900. sobro E. F. que, passando pela cidade do 
Pará, ligue a Capital do Estado à cidade de Pitanguy. 

55 Do Aristi<lf_'s do Sousa Gomes, membro da Uamara Munic~rntl da Doa Vista 
do Tremedal, de 17 de janeiro do 1 UO 1, sobrn a necessidade de uma es-
trada do rodagem para }lorrinhos. 

DA DE NEGOCIOS INTER .. ESTADOAES 

OJiicio 

(') _ Do sr. dr. Christiano Pereira Drasil, juiz de direito de Out·o Fino, de ~ de 
julho de 18\)6, representando contra a invasão de auctoridaces paulistas 
em terrilorio mineiro. 

DA DE INSTRUCÇÃO PUBLICA 

ltCtfUCl'iUICUtos 

2 _ De Miguel }Iuzzi de Abreu, ex-professor do Internato do Gymnasi9 Mineiro, 
de 2 do julho de 1000, pedindo ordenado simples ou designação do outra 
cadeira em Gymnasio ou Escola Nonnal. 

1 _ De .Joaquim Alvemaz, pedindo ir~terpretação da lei sobre incompatibilidade 
no exercício de cargos publicos. . _ . 

17 _ Dos professores de S. João Nepomuceno, d_e 2B do .JUlho de Hl02, pedm~o 
restabelecimento da tabella annexa à lmn. 281, de l8üD, e a revogaçao 
do art. 4." da lei n. :-306. 

(') _ Do .José Pedro Claudino o outro, professords, do 1:2 do julho do 1902,. sobre 
verba para pagamento de difTerença de vencimentos a que se .Julgam 
com direito. 

UCJH'cscn ta~õcs 

3 - De habitantes de Deribery, de 5 de junho de IDOO, pedindo o restabeleci-
mento de ensino em cadeiras nocturnas. 
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'1 - De diversos professores publicos, do municipio do Piran,ra de 2ü de r · 
l 1800 J d'r. rr d' . o ' naw (e . , ~o Jre III_? lilcaç~w em Isposições do dec. n. 1. 348 relativa~ 
mente a mstrucçao pubhca. ' 

6 - De ha)Jilan tos d? Bair:ro ~e Sengó, sem data, pedindo a restauração da ca-
deira de ensmo prnnarw da mesma localidade. 

8 - De di,ve~sos hab~tantos I~a fa~;ica da Perpetu~, em Diamantina, de 6 de julho 
de _1900, pedmdo a creaçao de urna cadeira nocturna na respectiva lo~ 
cahdade. 

li - De cliv?rsos habitant~-; desta c.apital, de 8 de agosto de 1900, sobre a ne~ 
cossrdade ela croaçao de mmor numero de escolas nesta cidade 

12 - De Flavio Lopes Cançado, ele I l do ag?st:) de l9uo, recorr·er~do ·do des-
pacll? do r,overno pelo qu<l;l _sr~ suppr~mm a cadeira quo regia no arraial 

~ do L:mr Despacho, do mumcrpw de Santo Antonio do Monte. 
13 - .Je b<l:hrtantes do (~alaf~tte, sulmrbir~ desta C~tpital, de I.'' de jullw de lDOl, 

pedu~do a cmaçao de uma ead01ra de 1nstrucçüo primaria naquella 
localidade. 

14 - De hahilant?s de Santo Antonio de Lisboa da Cachoeira do 1Jn1mado sem 
data; prxhndo creaçüo de cadeira de instrucçüo primaria no m~smo 
logar. 

15 - De professores ele Onro Fino, de 18 de julho de l!J02, pedindo restabele-
eunento da labella anuexa à lei n. 281, do 18 W. 

16-D f' o IH'? osso r do.l\Ior~ro do Pi~ar do Gaspar Soares, do 17 de julho de 1902, 
pochudo pubhcaçao gratmta no Mmas rteraes de um trabalho sou, 
sobre educação cívica. 

18 - N. lD'í, de 7 de agosto de 1902, sobre a aritbmetica do professor Pedro 
do Amaral Bambirra. 

DA DE SAUDE PUBLICA 

Oflicio 

e') - Do presidente da Camara ~Iunicipal de Mar de llespanha, de 14 de junho 
de 1897, sobre a necesstdacle de crem·-se no Estado urna assistencia de 
alienados. 

Itept•cscntaçõcM 

e•) - Do conselho districtal de Itamaraty, de 6 de julho de l8üG, sobre a ne~ 
cossidade do saneamento do respectivo districto, onde têm apparecido 
febres de rnào caracter. 

~.c.- l'l 
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(~) - De habitantes da povoação das Lages, districto de Sa~lto Antonio, _munici-
pio do Curvello, de 30 de abril de 189~~ no sentido do modtficar-~e 
a lei n. 144, de 18U5, de modo a factlltar a abertura de pharmacta 
em pequenas localirlades. 

(~) - N. 15G, de 18!J6, annexo à peça referente ao pedido do conselho distri-
ctal de Itamaraty. 

C) - N. 43,!, de 9 de setembro de 1898, auctorizando a reforma do regula-
mento n. 87(), de 1805. 

N. 112, de 10 de agosto de 1901, creando logar do oificial do pharmacia no 
Estado. 

1 - N. 165, de 22 de agosto do lü02, sobre serviço sanitario. 

DA COMMISSÃO INCUMBIDA DE ESTUDAR O PROBLEMA SOBRE 
A VALORIZAÇÃO DO CAFÉ • 

Officios 

1 - Da Camara Municipal de Leopoldina, de 4 de agosto de 1 D02, pedindo a 
attenção desta Camara, para o projecto do estadista Quintino Bocayuva, 
sobre valorização do nosso cate. 

2 - Do Secretario das Finanças, de 21 de agosto de lü02, transmittimlo uma 
representação dos lavradores do municipio de S. Manoel, pedindo SE\ja 
convertido em lei do Estado, o projecto sobre a valorização do café, 
elaborado pelo presidente do visinho Estado do Rio de .Janeiro. 

:J - Do mesmo Secretario, de 2 de setembro de 1902, ti·ansmittindo inlor-
mações prestadas, sobre o projecto de que acima se trata. 

Secl.'etaria da Camara dos Deputados do Estado de l\Iinas neraos, em I lello 
Horizonte, aos 30 de dezembro ele HJ02. 

O director, 

RELA.ÇÃO DOS SRS. CONGRESSISTAS 

COM AS 

RESPECTIVAS RESIDENCIAS 



Rela(,lãO do~ sr·s. Cougr•essitas corn as l'espe(•.tivas r•esideneins 
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DEPUTADOS 

Nomes Residencia 

1 Coronel Francisco niboiro de Oliveira ....... Entre !Uos. 
2 Dr. Jose Tavares do Mello ................. Q!lc,luz. 
3 Dr. Jí'o1ippo Nunes Pmlwiro ................ L•Jopoldina. 
4 Dr·. Abeilard Rodrigues PorA.ita ............ L·1gua DHiradn. 
5 Dr·. Lindolpho do /dmoirla Campos ...... , .. Ponto Nr,vil. 
G Dr. Juão Baptista Ftrroira V<Jlloso ......... Ouro Pr.>to. 
7 Dr. Carlos Domicio de Assis Tolotlo ......... B·Jllo Horizonte. 
8 Dr. Carlos da Silva Fortes .................. Estação de João Ayres. 
9 Dr. Jo~e Folippo do Freitas Castro ......... Vau·asn\ (E. F. Loopoldma ). 

lO Dr. Astolpbo Dutra Nicacio ........ , •...... Cataguazos. 
li Dr. Valorio Barbosa do Rezou do ............ L ·o r-ol lill'J. 
12 Dr. Josó Monteiro Ribeiro Junquoira ....... !dom. 
13 Cvronol Agostinho Jose Poroira . .- .......... Mar de H<lspanlla. 
14 Dr. Astolpbo L oito do Magalhães Pinto ...... S. Jmó do Além Parahyba. 
15 Coronel Juv<mal Coelho do Oliveira Penna •. Idem. 
l6 Dr. Francisco Soares Peixoto do Moura ..... Pomba. 
17 Dr. Doltlm Moreira da Costa RiLeiro ........ S1nta Rita do Sapucahy. 
\8 Dr Luiz Ronnó ..........•.................. It<,jubá. 
19 Dr. Francisco Honorio Ferreira Brandão 

Filho .... • .......•.....................•.. Campanha. 
20 Corond Antonio Raposo de Almeida ...... ,. Santa Rita do Jacutinga. 
21 Coronel Simt~ão Stylita Cardoso ............. Joguary. 
22 Coronel Manoel Alvos de Lemos ............ S. Gonçalo do S11.pucahy. 
23 Padre Joaquim Soa1·os Ca~ixt~ .............. Cann.o do Rio Claro. 
24 Dr. Joee Augusto de Asma Llma ........... Vargmha 
25 Coronel Julio Cesar Tavares Paes ....•...•. l\Iuzambinho. 
26 Dr. João Luiz Alves ....................... Capital. 
27 Dr. Gaspar Ferroi~a Lopes ....•............. All'enas .. 
28 Dr. Leopoldo Cor·rea ........................ ltnpeconca. 
29 Coronel J;yroo Gomrs de Souza Lemes ...... PilssoP. 
3u Capitão Dosiderlo Forroira do Mello ........ Ubera binb~. 
31 'lr. Franklin Botelho ..................... PJracatú. 
32. Dr .. Tcsó Alves Forr/)ira. o Mollo ............ Parú. 
33 Dr. Jose Gonçalves de Sou~a ............... P1bnguy. 
34 Coronel Vasco Azo v e lo......... . . . . .. ..... Idem. 
35 Padre Fr<mcisco Xavier de Almeida Rolim .. Curvollo. 
36 Dr. Manoel Thomaz do Carvalho Britto ..... Co pi t~ l. 
37 Dr. Luiz Cassiano Martins Pereira ......... :,al.:ara. 
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DEPUTADOS 

Nomes rtesiden c ias 

38 Padre João Pio do Souza Reis ............ Barbacen,t 
39 Coronel Olympio Borges... . . . . . . . . . . ..... P,ttos. 
40 ArtLur .José Pj.monta .................... 1hnuaria. 
41 Coronel Celestmo Soare~ da Cruz .......... Montes CJ;,r. s. 
4·~ Corontl Olympio Julio do Oliveira Mourão. Diam<,ntina. 
43 Coronel I"'nacio Carlos Moreira l\Iurta ....... Arbssunhy. 
44 Coronel P~dro Celestino Rodrigues Cha vos .. I iom. 
45 Dr. Epaminondas Esteves Ottoni ........... Theophilo Oltoni. 
46 Dr. Roynaldo Porto Primo .................. Idem. 
,17 Edmundo Blum ............................. Rio Pardo. 
'!'l ....................................... .. 

- U5-

SENADORES 

Nomes Re<idencia 

1 Commonrlador Antonio Martins Ferreira dl.t Ponte Nova. 
Silva ....••..........................•..... 

2 Dr. Joaquim Antonio Dutra (1) .............. Leopoldina. 
3 Dr. José P<Jdro Drumond (1) ••....•......•. Bello Horizonte. 
4 Dr. Agostinho Cesario do Figueiredo Cor 

tos .....•••...•......••...•.•.............. Mar do Hospanha. 
5 Camillo Philintho Pratos (I) ................. Montes Claros. 
6 Coronel Francisco Ferreira Alves •.•........ Ouro Preto. 
7 Cornmondador Joaquim Antonio Gomes da 

Silva O) ................................. Fructal. 
8 Dr. Francisco do Paula Rocha Lagca (I) ..... Ouro Preto. 
9 Dr. Camillo Augusto Maria do Britto ..... Bailo Horizonte. 

lO Coronel Josó Bonto Nogueira ............... Miuas Novas. . 
ll Ct mmondador Manoel Teixeira da Costa .... Santa Luzia do Rio das Velbas 
12 Dr. Virgílio Martins do Mello Franco (l) .... Bello Horizonte. 
13 Dr. Levindo Ferreira Lopes (l) ...•......... Idem. 
14 Dr. Josino do Paula: Brito (I) ............... Tres Ponta!!. 
15 Dr. Francisco Josê Coelho da Moura ........ Oliveira. 
16 Dr. João Antonio do Avaliar (1) .....••.... Sete Lagoas . 
17 Dr. Chrispim Jacques Bias Fortes ••.......•. Barbacena. 
18 Dr. Affonso Augusto Moreira Penna..... • Bello Hor·izon to. 
19 Dr. Ambrosio Vieira Braga (l) ............ Juiz do Fõre. 
20 Simão da Cunha Pereira .................... Pooanba. 
21 Coronel Joaquim Baptista Vieira de Mello Varginba. 
22 Dr. João Bawdon (I) ....................... Marianna. 
23 ......•...... ',, ......•.........•......... 
:!A ....................... .................. . 

!1) Extinguiu-se o mandato. 

• 
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Projcctos iniciatlos na (.'amara tlos Dc}ntt:ulos ctn 1902 

Anno 

1002 128 

1002 ]2() 

'J'ramumpto Andamento e ohservaç• ·es 

Manda denominar-se cidade de- no si'. Agostinl10 l'cl•eh•a e out1·os. 
Santos Dumont- a cidade de 
Mar de IIespanha. 

A.p1•e•enllulo em 2.í de junho, foi a impri 
mir-se, tendo tido 2.· leitura no <lia 2ü. 

Em Jll'iniCh'a cliscnssão a 28. foi appro 
vado e remettido á Commissão de Esta-
tistica que o apresentou para :!.· a ::)0. 

Em "'Cgunclu clirwussão em 2 de julho 
foi approvado e remettido á mesma Com 
missão que o apresentou para 3. • a 4. 

E1n tel'ceil•u cliscussão no dia 7, foi sua ~ 
votação adiada por falta de numero. 

No clil~ B, foi approvado o remettido á. Com 
missão de H.edacção que, no dia \J, o apre 
sentou com a competente reJaccão final. 

Em tlisenssão a 12, a redacção apresen 
tado, foi ella approvada, sendo o projeeto 
enviado ao Senado, sob n. 77, por ollieio 
n. 14?, de 1:\. 

Pende de decisão do Senado 

Crêa em cada comarca U.o Estado no !"I'. /\stnl],ho nutru e ouh'o!l. 
tres ofiicios U.e avaliadores pu-
blicos. 

Alll'e~o~entlulo em 2ri U.e julho, foi a imprl 
m1r-se, tendo tido 2.' leitura no dia 21i, 
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Transumpto Andamento e obBervaçiíeB 

l

cr,•a em _c3;da comarc~ do Estado J·:m primcint clisf'ns•ã_u no dia 28, foi 
tres olltcws Llv avaliadores pu- approvado o remcttido a Commissão de 
hlicos. Justiça 'filO o apresentou para :2. • em li de 

agosto. 

l·)nt scguncllt disuu.r-;ii.o no dia "• recebeu 
as s8guintes emendas. 

N. l 

Accrcscen te-se : 

Ao art. l.' paragrapho uni co 

Os avaliadores publicos não ollieiarão nos 
processos em 'I uo as partos aecordarclll 
na nomeação do extranllos o bem as-
sim nos de inventario, excepto naltuclles 
em que houver expresso desaccordo entre 
as p:trtes sobro a nomeação. 

Sala das scss•)es, ~ d<J agosto do 1\Jl?.- As-
!olplw I' iH to. ':::>. R ) 

N .. , 

Ao art. 1.0 ,\.ccrosconte-sc o seguinte: 

Paragrapho unioo. Os avaliadores publicos 
não olliciarão em processos em I[UC as par· 
tos accordarem na nomeação de louvados 
extranhos. 

Sala das sessiíes, 8 de agosto de H~O!. -·As-
toz1,ho lJI!!i"tt. 

Ence~:rada a discussão, foram approva~os .o 
proJecto e a emenda n. 2, ficando preJudi-
cada a do n. 1. 

Voltou o projcoto á Commissão do .lusti<;a 
rtuo o apresentou para :l.·• no dia !J, redi-
gido conformo o vencido em:!.' 

l•:ut tc•t•eeÍl'lt cli,.c·no.;são a 12, foi appro-
yado c romettido á Commissão, do Rcda-
cção que o apresentou a l:í de sctomhro com 
a competente rodacção final. 

Pende 1le di~cuBsi'lo em rodacção !inal 

Anno 
o .... 
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'I ransnmpto Andamento o (Jbscrvaçõcs 

Manda comprehcndur nos casos no sr. J oi'í u J,niz. 
de desapropriação por utilida-
de publida de que trata o art. 
li.· da lei n. l:í, a construcção Aprcls•~nta•lo em :~·3 de junho foi a impri-
de can.aes para derivaçã? d<) mir-se tendo tido 2.' leitma no I !ia 28. 
agua, lmhas para transmtssão 
de energia clectrica e estradas 
de ferro. ou. de rodag~m ind_is- Em Jll'imcil'n _clls:!ussii.o a 3J, foi appro-
pensaveJs a exploraçao da m- vado e remotttdo a Commissão de Lo"isla-
dustria minoralnrgina ou me- ção, que o apresentou para ·2.·' no dia ~5 de 
tallurgica. julho. 

l~m. scgnncl1t dí~cussão em I do agosto' 
fot olla encerrada, sendo adiada a votação 
por falta de numero. 

Submettido á votação no dia ~', foi approva-
do e remettido á mesma Çommissão. 

Pelo sr. Carlos Toledo foi apresentada 1. se-
guinte declaração de voto: 

Voto contra o proj ecto n. l:l) por ser mani-
festamente contrario ás Constituições da 
União e do Estado. 

A plenitude do direito de propriedade, ga-
rantido pela Constituição I•'c:leral, art. U 
§ 17, sotrrc restricção, unicamente, no ca2 
so de desapropriação por necessidade ou 
utilidade publica, mediante indemnização 
previa. 

A industria oxtractiva por mais importante 
que seja, sendo, como é, uma industria 
particular, não constitue caso de utilida-
de publica para desapropriação, nos ter-
mos das Constituições citadas. 

I~ quando assim se considere nenhuma oom-
pctencia legislativa tem o Estado, para, in-
vadindo a esphera da c 'i!llpotencia lcgisla-
lativa da União, não só croar novos casos 
de desapropriação de propriedades parti-
culares contra o texto constitucional, como 
egualmontc invaclil-a, estatuindo rolaçi:'les 
de direito civil, oroando servidões de a11ne · 
duct'JS contra a leitra expressa da citada 
Constituiç.ão o direito oscripto regulador 
da materm. 

Saiu das sessões, ;, do agosto de 1\liH. - Car-
la~ Toledo. 
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Transumpto Anuamento e ohservaçiJes 

Mantla comprelwntler nos casos No tlia \l foi apresentatlo para terceira uis-
tle tlcsapropriação por utilitla- cussão, com o seguinte parecer : 
UC publica ue IJUe trata O art. 
(i.· da lei n. 15, a construcção 
uc eanacs para derivação tlc A commissão tle Constituição, Legislação e 
agua, linhas para transmissão Poderes, a cujo estudo foi suhmcttido o 
de energia eleetrica e estradas projccto n. 13'1, já approvado em segunda 
de ferro OU de rodagem indis- diSCUSSãO, O de parecer I[UC O refcriuO pro-
ponsaVOiS á. exploração da in- jccto seja dado para a terceira discussão 
dustria mineralurgica ou me- e ap1•rovado. 
tallurgica. 

O fim delle ü compreltender J!OS casos do 
dcsapropria~'flo por utilidatle publica do 
que trata o art. 1;.· da lei n. 1.•, de li lle 
novcmhro de h\ li, c nos termos prcscri-
ptos pela mesma lei, a construcr;ão do ea-
naes para derivar;ão de agua, linhas para 
transmissão de encrnia olcctrica o estra-
das de ferro ou de rr?dagcm indispcnsaveis 
á cxpluraç;1o das industrias lJJineralurgi-
cas o metallurgicas. 

A Constituição FrJdcral, no art. 12 § l7, es-
tabelece r[uc .:o direito de propriedade 
mantóm-sc em toda a ;;ua plenitude, sal])a 
a dcsa;,ropria(:âo por ncce:osidade on utili-
dade puultr:a, utedian!e ilulcmni.;;ai:ào pre-
via)>. 

A limitaçilo que sotlrc o direito de proprie-
dade explica-se o justilioa-so pelo facto do 
viver o homem em ~:>ociouade, tendo para 
com esta deveres muito serios c relações 
diversas com o bem cornrnurn, a que se 
deve sempre subordinar. 

E' por este motivo de ordem tão olcvar.la 
I!UC a consagram as c:onstituiçür3s de todos 
os povos curtos. 

Mas a utilidrJ(/IJ pul,lica anda unicament0 
ligada aos trabalhos emprchendidos pelo 
E::;ütrlo Olt pelos municípios I ::\filo I ,tuti-
lúlarlc pul,ltc 1 e muitas vezes reconhecida 
em favor de ostaholecimcntos particulares, 
mas ainda em tal caso não ~'>O eontraria o 
principio em virt11de do <tua! a •lesapro-
priação não deve ser eonfcrida no into-
res~:>e rios particulares. 

Em ontros tOI mos, o interesse geral deve 
~:>er ligado ao fUiwcionamento das empre-
sas indnstriaes, metallurgicas e eommcr-
daes, r1ue se trata de proteger. 
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'J'ransumpto Andamento e ohservar;i,cs 

Manda comprehenller nos casoc: E'. aB>:im •1ur) rli vcrs<J:-5 decretos a twluriza,·am 
de rlosapropriação por utilida- a expropri<M;iio de tr;rrenos, te111.lo em vista 
do pulrhCét de que trata o art. o estabelecimento de um ramétl particular 
li: da lei n. t:,, a construcçflo destinar!o a litiar uma usina a uma es 
de can;ws para derivação de trada de forro ou a um canal. (Fusier 
agua, linhas para transmissão Hcrmaü, rep. du Droit. Fmnçais, vol. ~31, 
de energia cloctrica e estratlas pag. h7, n. l.tNJ. 
de ferro e de rodagem indis-
pensaveis á exploração da in- Assim <J entenderam as legisla<?}Cs de todos 
dustri:t mineralurgica ou m<.l- os prJ\'O.~, como tb llclgiea, da Italia, Üét 
tallurgica. França o outro;;, r:om o apoio da torrente 

rlos eseriptor<;s. 

r Ir;smrJ rmtro nós, nn. primeira phase rlo 
c!esenvolvim<.lnío cl<t in<Justria extractiva, 
tcn<Jo-s<J em vista a prosperidade c a ri 
<[ueza pnhlica, providenciou-se no sentido 
rlc limitar-m o exerGicio rio direito de pro 
priet!adc em hencücio dtt minerar;ito 

Demonstram o nos~o asserto a provisão de 
:! 1 üe fevereiro de 1 1·~11 e o Alvará ele V 
r!e maio de lx ,g, art. 13, ~ 2.· quo perem 
ptoriamente manrl<~m <.[Ue as aguas .seJam 
dadas r \c prererencm pant o se~·v1ço de 
mínera<,:ão, me.~mo rluarHl~ possmd~s. por 
outrem. em virtude de titulo logttrmo, 
r!esrle que não estejam oll"cctivamrmtc em 
pregarlac; em movei· engenhos ou moinhos. 

Demonstra-o ainda o Alvar;i do :n do no 
vcmbro de I i1J.1 ::; 11, applicado ao Brasil 
pelo do 4 de março de 1:-:iW. 

Esta lo;;islar;ão, em henclicio da agricultura 
c inrlustria, dava direito ao proprietario 
de fazer canaes ou levadas pltl'ét regar 
suas Lerras, ou para esgotar as inunrladas, 
requerendo ao juiz, mediante o parecer de 
louvados, a desi~na<;ão de Jogar mais 
commodo, ainda mesmo em torronos alheios 
e senr.lo i!1demnisar.los os donos desses ter-
renos rios projuizos 11ue so!Ires:>cm. 

Finalmente, o decreto u. [.llli'l·, de .} r.le ja 
nciro de H ici, :,a clausula, eoncer.liit aos 
coneessionarios o diroit<J rlc <lcsapropria-
çáo pant facilitar os trabalhos de minera-
<;ão c construcr;ito de caminhos por onde 
tivessem de ser transportados os prouu-
ctos. 

P odiamos ainda invocar, entre outros, a re-
speito, o rl()creto n. :i.\(,.,, tle :2:1 ~!c _junh~ 
de l·,Ti. art. :-::l, 2.' parte, pcrmrttr!ldo .t 
llesaproprí<t<,~fio de aguas não aprov01tadas 
para serem utilbmdas para os trah:llllos da 
mineração. 
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l\Ianda comprehendcr nos casos Portanto, o projecto n r;:o não é propria-
de desapropriaçito por utilida-! monte portador de uma innovação, mas, 
do publica de que trata o art. I reat:tndo uma orientação tradicional, vem 
G." da lei n. 15, a construcção attender a uma neecssldadc da epocha, re-
de canaes .para derivação de movendo duvidas que suggerc essa Iegis-
agua, linhM para transmissão/ !ação vinda de outro regímen c que não S" 
de energia elentrica e estradas adapta perfeitamente ao nosso meio actual 
de ferro e de rodagem indis-

1 

dado o f.rogrcsso da sciencia applicada ao 
pensaveis [L exploração <la in-, <lcsenvo vimcnto industrial. 
dustria mineralurgica ou mc-1 
tallurgica. 

Não hn hoje quem, com intenção patriotica. 
ne~uc a utilitlade publicrt ligada ao desen-
volvimento da imlustria cxtractiva, que 
tanto interessa ao gstado. 

W por isto que o Governo do Mexico, no 
ultimo dccennio. a tem protegido de ma-
neira franca, quer manejando com rara 
habilidade a arma dos impostos, quer man-
dando abrir á custa do gstado, estradas e 
caminhos que colloqucm o centro da ex-
ploração das empresas particulares em com-
municação com as vias publicas. 

g mesmo entre nós- a reducção dos impos-
tos aduaneiros para a importação de ma-
chinismos destinados ás empresas de mi-
neração, a reducção do imposto de expor-
tação do ouro, a concessão de privilcgios 
para a exploração dos leitos dos rios c ou-
tras medidas demonstram cabalmente que 
está na conscicrl<Jia de todos o i ntcresse 
publico ligado ao aproveitamento das opu-
Irmtas riquezas mineraes existentes no ter-
ritorio mineiro. 

Pois hem ! Se, na h_Ypothesc do projccto, 
trata-se de uma ut1l1dade rmblica, tem o 
Congresso Estadoal cornpctcncia para le-
gislar sobre a mataria, tão claro ü o dis-
posto no art. :30 n. lO da Constituição do 
J<:stado. 

E não ,j s<'1 a Constituição Mineira que per-
IUitte ao Con~rcsso legislar sobre desapro-
priação, mediante prévia indemnização, 
por necessidade ou utilidade publica, por-
quanto idcntica disposição consagraram. 
entre outras, as constitui<;iJcs de _S. Paulo 
(art. 20, n. 11, lcttra d. do Para (art. :!:! 
n. 17;, do Maranhão lart. :21 n. ~l.i), do 
Cear;\ lart. 2!), n. 1, lettra h1 c da Bahi~. 
(art. 3f) § 10). 
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Manda comprehender nos casos Aliás, não se trata de uma innovação !'oi ta 
de desapropriação por utilida- sob o regimen republieano, pois cgual 
de publica de que trata o art. competeneia tinham as antigas assemhlóas 
li," da lei n. Eí, a construcção provinciacs, em face do art. 10, ::; l. ", <In 
de canaes para derivação de Acto .Addicional. 
agua, linhas para transmissão 
de energia electrica c estra~as Demais, quando em lti'll se discutiu o pro-
rle ferro ou de rodagem ind1s- jecto da vigente lei n. 1:>. de 17 de sctem-
pensaveis á exploração da in- 'bro de 18\lf, nin~uem poz em duvida a 
dustria mincralurgica ou me- competencia do gstado para legislar sobre 
tallurgica. assumpto da mesma natureza, tendo no 

debate tomado parte as mais altas menta-
lidades das duas casas do Congresso :Yli-
neiro. 

No emtanto, o§ 5." do art. li." da referida l?i 
permittindo a desapropriação por necessi-
dade ou utilidade publica no c~so de co~
strucção de obras destinadas a decoraçao 
ou á salubridade publica, engenhos cc~
traes, fundação de colonias. ~ burgos .ag~·~
colas limita tanto o exerCJCIO do direito 
de p1~opriedade, como o limita. o projecto 
n. 130. 

A ma teria consignada no artigo 7. o do pro-
.iecto da lei n. 1 ·, foi, pelo illustre sen.ador 
Mello Franco, sustentada nos segumtes 
termos: 

« Entendi tambcm que na cpocha actual, em 
<tue a viação ferrea tem tido o grande des~ 
envolvimento que conhecemos, era preciso 
facilitar, o mais poss!vel, a industri~ <~e 
transporte, e não dev1amos levar o Indi-
vidualismo, no direito da propriedade .. ao 
ponto de sacrificar interesses publicos 
muito respcitaveis, muito dignos de at-
tenção. 

Devíamos considerar que diante desses in-
teresse:-; que resumem e contôm todos os 
interesses individuaes, o exclusivismo do 
proprietario na plenitude de seus direitos 
exercidos sobre o solo, apenas garanti!lo ~ 
sen domínio privativo por força da le1, 
esse exclusivismo, esse individualismo, de-
via ceder. 

E nem haveria nisso sinão um prejuízo ap-
parente, porctue o augmento do valor do 
sólo compensaria sullicientemente. " 

rAnnaes do Senado, !SJI, pag. 201). 
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i\Ianila eomprehender nos caso·· N~ 
dn <lcsRpropriação por utiiiáa: '~:;n:;11Ju~•n_v1o,cam <lohalrle t<t<J.~ crJnsirlr;raçiJe~. 
dCJ JlUh!I~J<.t de quo trata 0 ·nt ·. ' •1 <;rn rio H<Jr'Jill pc;rfeiUtmcntr; cabt· 
1'·" du lm n. I''· u eonstruc>\,; :eJs ll? ea,.,n vertont1· t 1··tz~'m o ''nnho da 
do eanaes para del'ivaç~to "'1 auctondar!rJ do Jt,JJ;; .. "l;> · ;."11 .11J1J;. 'lnc as 
a"·u '\ 1· J· ·' '- 0 OXJl<lilileu. '· ·'- ' \" , ' li} tas par.a transmissão 
'- il •mr;r~l'1• electrwa o A~tndas 
de ferro ou de rorla''I'I;' 1·n' 1.• · 
llC!l''avo'l'' ·I 1 · "· '- Js- gntr•nrJ,, ·1 , • n :'~·. · ., ~" ex!' oração da in- ,: • ': eommusií'> 'llW ha manifesto ~ -
~lt\[üJ,t_ mmora Uri;'ien 011 mo- "~~? ri,>, pnrt1J ri<Vjtlüllr;s qu 1; pr)!ls:tlll IIl" 
a \ll'gwa. x:~' li' 1). )>l'Oj<Jütl) a I)<Jm)>IJ(Il!l<Jia lo;;islati_Y<1 

(} ~flll<to - ost;ttuin<lo rola"i\o rle OiroJtO 
~IV! e Crcando Sl)l'VÍl]<)I)S de i\I{I!Or!UCÍÜ· 

Não ha tal. 

~o trata rio instituir scrvidf(o. 
0 or~n.~ impo:;~o a um pre•lio l!lll ntilir.Iatle de 

0 ~1 10
1 prudw, servhJii,> n;\IJ exist<l ~cn1 osso 

vmcu 0 real entro os 1his preüios. 

As restri''"' "" · , ·os I''"Ísl· :> .' ,., .•tuu result;un drl r_lisposli,-'_J · t;':; .,::tlvrt:-; . lmHlatla.s 'llll nliJtivos rlc m-
'1 cs.,c publico, r;on;.;t'Itt1r'IIl "''l'\•id<)CS lc-"'li'S l{l' J - . . , "' ,,.. 

~·· "]! l.tltr O >;;111 0..c;t·•lll•lr·r•'Jil·oc• c·ohrO U"' )Jl'l'l lO j " . . ' " ' '' "' '' trr; , .,,, >ar,t utl!Jr!:u)r) .. immorliata > r!e ou· 
11 • .llll, l['.!e 1'1lV<>.sto sohro I'SS'' aspecto 0 caracter <lo pro<li; do;ninant~. · J , 

Fóra dPst· t 
I '· .. ~~ hYt>nth,Jso di·•r•111 .. , AubrV 0 
''' u · n· 1 · ' · ''" •· Ill ]HJSh,, elO la Sll\i\0 .simples Jirnitéll;iiO l • 

<h.l: Í~o 'lX<Jl'cJcio tlo diroito tlrJ proprJe· 
r~;1 '~: uwlar!as, quor em motivos de sc;;u· . -, ?'' ou s_alubridarle publica I[UCI'· Cill ra· 
~IJCS quo Ü!ZIJlll I'üS[J<)Í(O -'t I'O,liS''l'V:V~iiO OU 
•10 " rl<'SI'TI 1 · ' ' · '-' ' ·o ~·I. - .. J vo Vllllilllto >> da riqueza n:tci -
j c\ ' (]UI)!' na;; nOIJOSSÍ\hdr•s r]<> !lliti'Ínha Oll 
'~> ?xor~i,to r1111lr, Íln~lm~int<J, n;~s e:dgcn-
ClM do l hosouro. , ' 

I~to posto Jl'trPP. · (' ro-i ccto n 1· l ' ._o <\ Almmissão que o P dO 
·Fstaüo' r <~ontraria as Constituiçr}CS 
tl;lo :1 ~, ~wn.1 rla União c <l<we :-;cr sublll0t· 

' '' discussão o approvado. 
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Manr.la comprc_llc~tlor nos .c~.sos En:t teJ.'<lcira ~lisü~tssào a I~', foi appro-
de desaprovrraçao por utJlrcla- vv.ilo e romettldo a Commi~são rir" Roda-
elo pulJlica tlc que trata o art. eção qurJ o apres0ntou no dié\ 11 oom a 
G." da lei n. 15, a oonstrucr;ão competente roclaeçào final. 
de canaos para deriva<,<ão do 
agua, linhas para transmissão 
de c_ncrgia, elcetrica o cst.rad.as E~u -.H~~~~i~; ... l~~.o u l(i a rcducçüo apresón-
de !erro. ül: de rodagym Inclls- tada, f_o1 olla v.pprovarl<e, ~wn•lo o projeeto 
pe!!sét,V0J>: _:~ explor<~<;.ao 1lu m- rrJmottJ<!o ao Senaüo sob n. ;r1;, por ollic:io 
dustrm nuneralurgJc<t ou mo- n. 1~)7 des~:;t data. 
tal! nrgic;1,. 

Pewlo de r.lceisiio do "cnac\o 

Regula o oxcrclClO das funer;.Qr)S no ,.;l'. !}(; .. idcl.'io de ~D'.ello e ont'I.'Q>'. 
de eseriviir;;} pl'iv;ttivos dos pro· 
Gü[-)SOS c cxcelll/Jr::s crilninaes 
nas oomarcas ai'~c!a nilo prov!- ,'\l•t•eseHia,!o em·''< do junho, foi ;1, impri-
clas r_lc serventuar1os desses ont- mir-so, tendo tido ·:." leitura no di<t :\ll 
cios o cont()m outras dispo-

Em primeira diseussào em :; •le julho, 
foi approvado e remettido ;\. Commissão de 
Jnstir:a que o apresentou para :~.', no dia 
~-', com o seguinto parecer e emendas: 

A Commissiio de Justiça Civil e Criminal, a 
tjue foi presente o projccto n. l:ll, tlostc 
anno, 1) de pareecr que o mesmo -seja ~uh· 
mettido ii. :2.' discussão e approvaclo, com 
as »egui n tos emendas : 

Accrescente-se: 

Artigo Fica o Governo auctorizatlo a annoxar, 
nas comarcas ondo o movim0nto foronso o 
exig1r, o srJrviço privativo <la;; execuç<ios 
fiscaes <lo Estado e do município ao earto-
rio das execuçiies erirninaes. 

II 

Aecroscon te-se: 

Ariign Fica o Governo auctorizatlo a reformar 
o regulamento do Tribunal da Itelar;ão 
(tloc. n. G85, do I f> de março de l::>DZ), prin-
cipalmente para determinar u oll'ectiva suh· 
stitnil)ão tios desembargadores impedidos, 
supprimir o sorteio do juizes no summario 
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iHegula o. c~ercicio das func.,õos 
de. ~scr1vaes priv~tivos dos I!ro-
cessos e execuçr;es criminaes 
nas comarcas ainda não provi~ 
d~s de ~>ervc~tnarios desses ofli. 
C!O~ c contem ontras d" _ 
C li;< 1e;:. ISIJO 

Andamento e observações 

de culfJa por .· estabe ecer Cll~o_:; de responsabilidade, 
ponsabil" d S revisao dos processos de res· 
todo 0 Ti\bu e, 1 em grau do appellação, por 
réos nos na • proscrever a audiencia dos 
inaf! · mesmos processos ainda r!lJe seja ' ançavel o crime. ' · 

Ill 

Accrescrm te-~o : 

Artigo Pica fll,. d • . . <[ue drw ' ,va 0 a L> o numero do JUizes 
para á ~g;nco~por a lista do antiguidade 

ear,ao de desembargadores. 

IV 

Aecrcscente-se: 

Artigo Os ex·lm,. d .. 
ecss >· d ·' c.s e ltalnhta<·ão 11ara a con-.. ao a pro\'1. ,~ d . stad s,to e advo"·tdo serão pre-
~eito0\Stcrn:r~te a Fac~1ldadf Livre de Di-
"Ula~ent forma <[U? lor prescripta crn re-
7na Pa~uld cdno regimento interno da rnes· a e. 

§ 1.·• As mat, .· . 
actu "1 er IM de exame serão ·ts mesmas "' mente exigidas. '· 

§ 2." As provis~,. ~ 
sidento do 1,;~te~ serao concedidas pelo Pre· 
e poderão 8 " a o, pelo prazo de 3 annos 
zo, indcper~ri~ rtcnovadas pelo mesmo pra-

n emente de novo exame. 

§ 3.·' Além do , . · 
o prctenrlen exa~e d~ hab_ilitação, devera 
termos <la 1 !~-~1rov~ar i~oncHlade moral nos 

- ,is açao Vigente. 

~ :4." Os attcs , supprido~ ',tado~ d_os juizes poderão ser 
qualqur>~ .I ~~r JHStlllcação processada en1 
llc j 11 ~tÍç:/111 zo, com citação do promotor 

§ 5. A FncuJ, . , · -cobrar ,1 lauc Li no ele Direito potler<t 
I • ]'t O ''Xanir> I I I ·1· t ··t < e 3'l$n 1o tÍ . ' 'e ta H 1tação, a ,ax• 
ta\a " .1 .• 1 canclo ülova<la de 10 ·; ·. a 

- nC .\ld, nwntr> ' I 1 , · co Jra< a pelo Estado. 
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Itegula o exercício das funcçõcs 
de escrivães privativos dos pro-
cessos e execuções criminaes 
nas comarcas ainda nãs provi-
das de serventuarios desses ofli· 

1 cios e conti\m outras dispo-
siç<.e;;;, 

Andamento c observações 

v 
Accresccnte-se : 

Artigo A disposir,:ão do art. 15 da lei n. 17, 
de '~I) de novembro de lx~ll, só será appli-
cada nos casos de manifesta ignoraneia ou 
dolo, rceonltceidos por unanimidade de 
votos dos juizes do Tribunal da Relaçãr,, 
em grau de recurso. 

Sala da~ <•.ommiss<Jes, 8 de julho <le 1U02.-
.Joao Lniz.-L11i~ llcn11u. 

Em llf"!llllltla disen!!lsão a 12. recebeu 
mais as seguintes emendas 

VI 

Sub-emenda á emenda n. Il da commissão 
ao proj c c to n. l:ll : 

Depois das palavras «por crime de respon-
sabilidade>• aecrescente-se : «O na suspei-
ção opposta aos juizes de direito.» 

VII 

A' mesma emenda : 

Accrescente-se depois das palavras <•desem-
bargadores impedidos»: «Ü julgamento por 
todo o 'l'rilmnal, depois de relatado pelo 
Presidente, ~o pedid? de proroga<;ão <le 
prazo para mvcntar10 .» 

vnr 

Accrescente-~e on<.le convier 

n! Artigo. E' dispensada no habcas-co·I'J.ms 
requerido perante a Itolação a audicncia 
do detentor c do paeicientc, salvo <tnan<lo 
este requerer para ser ouvido. 

b) Artigo. O Presidente da Relação julgarit 
desm·ta a appnllação cível que não fôr pre-
parada dentro do prazo de 4 mezes a con· 
tar da entrada dos autos na Secretaria do 
'l'rihnnal. 
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Regula o exerctClO das funcções N . ::, 
de escrivães privativos dos pro-
cessos e execuções eriminaes 
nas comarcas ainda não provi- Ao art. G.o-Supprima-se. 
das de scrventuarios desses olli-
cios c contém outras dispo-
sições. N. 3 

Ao art. 7. "-Amplie-se o prazo, dizendo-se 
éi annos>> om vez de -i mezes. 

· N. i 

Ao art. s.o § 1."-:Suppl'ima-se. 

Sa.a das sessões, ;~1 de julho de l~IO·J.-João 
Lni::.-Carlos Toledo.-Lui:: Renntí. 

Encerrada a discussão, foi approvado o pro~ 
j ecto com as emendas, indo e!! e á commis~ 
são de Redacção que, no dia 23, o apre~ 
sentou com pareeer e redacção final, quo 
foram a imprimir-se. 

Em discussão, a 81, a redacção apresen~ 
tada, foi ella approvada, sendo o projecto 
remcttido ao Senado, sob n. íll, por otlicio 
n. H\ de ;~;> de julho. 

Devolvitlo pelo Senado em 20 de acrosto 
foi apresentado no dia 2G com as seguiu~ 
tes emendas, que foram imprimir-se : 

1.'' 

Ao art. 1." 

Su~ln·imam-se as pal~vra~ : até que o J,lro-
vtmento se faça mterma ou definitiva~ 
mente. 

2:' 

Ao art. 2." 

Substitua-se polo seguinte : 

Artigo. Os exames de habilitação de quo 
~rata o art. lfl:~. · § 14, da lei ri. 18, do 
.:s tlc novemdro do I íl\1 1 serão feitos pe 
rantc .o 'l'I.'ihunal da Rel'ação oro sessão ox. 
traord1 nana. 
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-Itcgu la o. e~crcici_o das funcçüe8 de cscr1vaes privativos dos pro-' :;_., 
cesso:> c exect:<;Oes crimi naes 1 

nas oomarca8 amrla não provi- '\. _ 
d?-s de serven~uarios desses om. ' 0 art. 2.'' §§ l.··, 2." 0 :; ... 
c!os e cont<Jm outrak dispo- S . .· 
Siçiíes. • llJl!Jitrnam-se. 

1.--

Ao art. -~- .. § 1_., 

Substitua-se pelo seguinte 
Paragrapho A 

oxi<>irla. · 1 
8 attostaçiíes de moralidade 

G~5"' d~'> p~ o art. 153, n. 5, do dec. n. 
su1;pridasl-> de _mat:ço de l>m, poderãO ser 
citacão i por Justtíieação processada com 

" <o promotor de justiça. 

Ao art. :2." s .).-~ 
Substitua-se pelo seguinte 
Paragraplto o . 

U<' ·>lliJSI)()<) exat:unando pa,ar:i a taxu 
b;.o~ do · •,1~lt!f ser:~ distribuithr pelos mcm· 
exame. rt mnal presentes ao acto do 

f\.· 

Ao art. :; .. 

Substitua-s·n 1 · 1'0 os seguintes : 
Arti:;o. Comr>otA . . . 

ate um ' ao J utz do <lireito proro!.:ar 
flcand apno 0 J>raz" para o inventado. 
lei n. ol N r ev,o~~ o o ~ l.. do art. 1\JJ <la 

' do .:-; do novembro do t8:ll. 

~ 1. o Do •lesrlacJ 0 1 . . dend - 1 
< o .JUI:r, de direito eonce-

0 ou no<>and ' -as parte~> '"'"'.' o a pi·orogação, poderno 
a,_,o1avar para a ltolação. 

~ 2.o Será urr\) 
comarca 00 ccadada na Ci;tação Jlscal da 
dospacho do~o ._ronda _do_ Estado, antes do 
<la 110 art , JUIÍ de dtrmto, a taxa marca-
lho de' l>'Ót:·· 'a lei n. tos, do 21 do ju-

o 
"' C) 
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Rcn·ula o exercício das funcçiies 
Lle escrivães privativo~> dos pro-
cessos o execuções erimina~s 
nas comarcas ainda não prov1-
das de scrventuarios desses oili-
cios e cont<~m outras dispo-
siçües. 

Andamento o observações 

/.'\ 

A,)cresccnte-se o seguinte : 

Artigo. E' abolido o sorteio dos adjunl 
nos julgamentos da competencia do 'rr· 

os 
1-
t. 
le 
m 
o 

to 

bunal da Relação, salvo o disposto no ar 
:27t'- do dec. n ~1Sií, de 15 de março L 
tc::J;!, nos casos em que a legiBlação e 
vio-or o exi('e, observar-se-á o dispost 
no" art. -1·." da lei n. 1:n, de 17 rle ago~ 
de l,.,lJ.). 

K' .. 
Ao art. -L". 

Supprima-se. 

9: 

Ao art. :l.". 

Supprima-se : 

10.' 

Ao art. u.o. 
Supprima-se : 

11.' 

Ao art. 7. •• 

Suhstitua-se pelo seguinte : 

O recurso de que trata o art. U:í do tlec. u:,;, A do G de novembro de li:l:lo, será p 
cessado e julg-ado na instanoia 8Uper 
como o de aggravo, pode~do as. partes 

n. 
ro-
i o r 
ser 
ue-ouvidas no termo do 10 d1as, 81 o req 

rerem. 

1 ') • 
N• 

Ao art. 9" 

Supprima-se. 
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Andamento e observações 

Rc~ula o. e:x:ercicio das funcções 
ae escrrvães privativos dos pr~ 1:3 
cesses e execuções crimina 
nas comarcas ainda não provi~ 
da~ de serventuarios desses of- Accrescento-sc onde convier 
~CI_gs o contóm outras dispo- Arti~ro . 
rçoes · 27o d · 4-s ferras do foro serão as do art · 

1 u a ler. n; 17, de 20 do novembro de JSn. 
1{ e,> Cdntlnt~a em Vigor e as do art. l,O 
fl~a";i 1 a ler n. 33, de 10 do julho de 1892, 

l 0 revogada a lei n 'lli' de 1~ do setembro do lDill. · ' '' 

11 
A~ti~.0 • o, porteiro do 'I'ribunal da Relação 
0~~'\ adiem de seus vencimentos o emolu-
J·1111n e 1 ° art. lB da lei n lll5 de 2t de to lo l~D't. . ' 

1::; 
Artin·o o n· · 

'I'r?l · 1
8 0 tCiaos de J'ustiça do mesmo 'mna servir'" o lt · m perante 0 'l' •'b a a ernatrvamonte - u 

rios. rr una! o o outro nos carto-

lG 
Artirro E' t . 

Se~retari ex on~rvo aos empregados da 
111 da le' a do ,Trrl~unal o disposto no art. 
afim d r n. b, do IG de outubro de tsn, 
auotorfda~ode~em se dcfenuer perante. a 
são. 0 competente para sua ucmrs-

17 

Arti"o o n · · '!0 ua"l · · ovrcrado, a quo alluue o art. ~ 
o ex~'rc~ . 1 'l,l !lo I ()01, tambem comprehcnde 
1 " CIO 1 o carrro 1lo Secretario da Rc-aç"o por seis ann'Os. -

18 

Arti"o. D _ 
jufrral os accordaos que passarem em 
sun~~ 0 ,os respectivos relatores' farão urn 
~o Pr:.St?o~tvJnd'I~ ~lo opigrapl;o, cntregug 
ao Govor 0 0 rrbunal quo o remctter 
trimon"alno pat ra fazer publicar em folhOtos 

,, meu o e os . • . · la na Imprensa do Estado. oxpm a vem 

I • 
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Transumpto 

Re<>ula o exercicio das funcções 
d'e escrivães privativos uos pro-
cessos e execuções crimina~s 
nas comarcas ainda não provl-
uas de serventuarios desses of-
ficios e contém outras dispo-
sições. 

Andamento e observações 

1\l 

Artigo. Para a avaliação de bens penhora-
dos servirão os avaliadores nomeados á 
prazimento das partes, de conformidade 
com o disposto no art. 17 do dee. n. D.fil~l, 
de 2G de janeiro de IK~G; e, si modillcados 
para o juramento ou compromisso, não 
aeceitarem a nomeação, nomear<í o juiz 
quem os substitua. 

20 

Arti.ro. O Governo, no regulamento que e:s: 
pe'àir para execução uesta l~i. yroviue,n 
ciara para que se torne eilectlvo o d.rs 
posto no art. 5'.) da lei n 72, de :2~· de JU 
lho de 183:1 - e mais disposições em vi 
gor, quanto a prazos para actos uo pr:o 
cesso e decisõe.'l j mlieiarias intcrlocutor~as 
e definitivas, em primeira e segunda m 
stancia. 

Paço do Senado do Estado de Minas Geraes, 
Bcllo Iloriz,,nte, ~5 de agosto de Hl02. 
Antonio ]}fartins Fen·eira ela Silva, pre-
sidente.- Dr. JosrJ Pedro Drnmmond, 1." se 
CJ·etario. - Agostinho pesaria de Fi,r;uei-
retlo CrJr·tes, 2." 8ecretarw. 

En• tliscnssão, em 9 ue setembro, as 
emendas apresentadas, foram ellas appro-
vadas e remcttidas com o projecto á Com-
missão de Redacção que, no !lia 12, o apre-
sentou com a competente reuacção final. 

DisJleiJ.satlas, a requerimento uo sr. João 
Luiz, as formaliuades regimentaes, entrou 
immeuiatamente em discussão e foi appro-
vaua a referida redacção final, sendo o 
projecto remettido á sancção, sob n. 52, por 
oflioio n. HI5, de 1\ ue setembro, o que se 
communicou ao Senado, por oilicio. n. 182, 
da mesma data. 

San('cionatlo 

Lei n. 3.í:~. de 17 de setem hro ue 1902 
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'l'ransumpto 

I 
1 Auctori~a o Pre~ldcnte do Estado 
i a nomear uma comrnissão para 

elaborar ~1m projecto de Codigo 
I de 01·gamzaçao Judiciaria 0 de 

P1·oees~o Civil. 

Oeterrnina <[uc 0 . · · . 
1 j , lllliUillC!p!OS Cl'Clt· 
I ( os )~eJo art. l., da lei n. :)I!) 
~ <le Y• <.o,sctcmhro de ElOl flcan; 
, l[cr.tcp?cndo em HUM totalida-

( os, ,tfi comarcas de <[ue f· .. 
!Jal·tc o , !' t . ,tzJam 

, .~ ' 1•8 netos do paz ele 
V~<\O·~ a sccic elos referido~ llltl-mcqnos. · -

Andamento e obscrvaçfíes 

Ho Sl'. Astollllw Dnh•;t, 

Ap~·e~~ntaclo ?lll :>>de junho, foi a impri 
nur-sc tendo tido 2.· leitura no dia :10. 

1.~~.1~ l1l'.in~eh•a cliscnssão em 1. · de julho, 
01 c!Lt encerrada, sendo adiada a votação 

por falta de numero. 

No ~lia_ :J, foi approvado e remettido á com 
nnssao de Justiça que o arJresentou Jlal'& 2. · a 1. 

Ent SC!Jlllltht tliscussão no dia ti foi ap 
P,rovado o remettido á commis~ão' de Jus 
tJ<;a que o apresentou para :l.: ~ l::í. 

Enl t.et•cciya tliscns!'lào no diu l\l de 
a:.;os!o, fm approvado e remettido á com 
n~Js~;tO de Rodacção que o apresentou no 
dia ·0 com a competente rcdacção final. 

BiSJICllS'ttl;• ' . . • .s, a requcnm<'nto do sr l"na 
CIO :llurt<l:, as formalidades re•;ii;lCiftaes 
~ara ~>or un~wdia.tamentc discutida o vota 
~ a r?~acçao. apresentada, entrou c !la em 

thscuss,to e fo1 approvada sendo o proje 
ct<? ~·emettido ao :Senado sob n 100 por 
olltcJo n. Hi·?, (\essa data.'. . . ' 

lt~;jeitmlo 110 Scnnclo em sessão de :1 de 
sete~hro, ,como foi eommunicado em oflicio 
n · ·•0 • de ·• desse mez. 

L\~'•:cscl~lt~ulo em 2K de junho do }()()2, foi 
di~~f;~mnr-se, tendo tido 2.· leitura no 

E~.·~ Jlllhneit•:t discussão em 1." de julho, 
01 0

1. alt encerratla, sendo adiada a votação 
por a a de numero. 

Em 9 do J'ulh t' · ~ · . _ o, 01 approva.tlo c remettido á 
~~~:UJ~~a~ ?,,e l~sta.tistica <fUü o apresentou 
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Transumpto 

Determina <fUC os municípios crea· 
dos pelo art. l." da lei n. :l Hl, 
de l(i de setembro de 190l,fl?am 
pertencendo em suas totf1h.da-
des ás comarcas de que íazmm 
parte os districtos de paz ele-
vados a sede tlos referidos mu-
nicípios. 

Andamento e observações 

J~nt S"'!llllltl:t clirscuo;;sào no <lia R, recebet 
a seguinte emenda: 

Accrescente-se onde r~onvier: 

Artigo. Os districtos de Itatyaiussú e da 
Conquista, desmembrados do município de 
Bomfim e annexa.dos ao de Itaúna pelo ~ 
i).o do art. 1." da lei n. :·JlH, de li de se 
tembro de 1\liH, o foram pelas divisas que 
elles tinham em virtude de leis anteriores, 
quer da antiga Assemhlea Provincial, quer 
do Estado. 

(S. lt.) Sala das sessões, 8 de julho de l~ll)~. 
- .Josd Gow?alves. 

Em virtude de requerimento do sr. João Luiz, 
foi. em seguida. adiada a discussão por ~ 
dias. 

Proseo·uindo clla no dia lD, pelo sr. João 
Lui~ foi apresentado um requerimento pe-
dindo a retirada da emenda para ser con-
vertida em proj e c to á parte, e pelo sr. 
Vasco Azevedo foi apresentado um outro 
pedindo fosse ? projecto remettido á Com-
missão de LegJsla<;<tO. 

Por falta de numero, ficou adiada a votação 
desses requerimentos, ficando por isso 
adiada a discussão do projecto. 

No dia :!1, foi retirado por seu auctor o re-
querimento do sr. Vasco Azevedo, sendo 
approvado o do sr. João Luiz. 

Proseguindo a discussão do projccto, foi elle 
app!·ovado em todos os seus artigos, sendo 
remettido {t Commissão de Estatística que 
o apresentou para :J.·' no dia 23. 

I·:m tc•J.'c~eh·a. clisl'ltssão no dia :i:í rcce-
heu a scguint:; emenda: 

Snpprima-se <J art. :1.' 

Sala das Sessões, ~:i ele julho de W02.- !'asco 
A~ererlo. 
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Transumpto 
Andamento o observaçiJes 

----------------- -------Determina que 0 , . . . 
elos pelo art \U:udn~c?_ws orca-
ele li; de sete~nb'ro ele l~~offi :l19, 
perteneenelo em sua · cam 
eles, ás comarcas de s totali_da-
parte os districtos deque fazram 
v~~o~ a sede dos refe _pdaz ele-mcrpros. rr os mu-

Encerrad . el a a drscussão f · 
. a., send_o o project' 01 a emenda rejeita-
a Commrssão ue 1f Jl>Pryvado e rernetti-
apresentou com a , 0 acçao que, a 2G, o 
nal. competente retlacç<Lo fi-

Dispensadas L · • a req . · . l~rz,. as formaliel ue.l'lmc!lto do sr. João 
~er drscutida e v~des rc_grulCntaes afim de 
,cda~ção apresent àaela rmmediatamcnto a 
~ussao. c foi a) )f a a, entrou ella em tlis-
Iemettrdo ao st~la~Vad~, sendo O projeetO 
n. li ' de ~N de jutft'o:~oh n. ,'.J., por otlioio 

Em lo d n I e setembro f . 
at.o, por oJlicio n' 0} devolvido pelo Se-

emendas que foram )3~, com as seguintes 
a Imprimir-se : 

1.· 

Ao ar·t 'l . ' · • · ' subsrt . I ua-se pelo seguinte : 

l<'ica pertenecnu . 
zonto o munic?pir~ (ygm8arca de Bello IIori-

anta Quiteria. 

Accreseento-se: 

Artigo. Os d' 
Esper · rstrictos •l p· 
ti nua ança c. Concet 'à ·a l~dade tla Boa 
Alto f. a lozer Jlirf do ltro Vcrtle con-
toncia~o Doce 0 Ba~l da1s ~omarcas tlo 

· lew y, .t que per-

Accrescente-se : 

Artigo. As . 
muni · · tazendas t. . 
fine :•??\o para oÚtro ranlltlcrldas de um 
temb~'0' d! 0 H da 11~1- 1~,0 ,os arts. ::li in-c !')" > ,,,, d<> J(' .1 continuam · 1!, flcm 1. ·: v > uo se-a fa· rnutes traç· u s (}tte Perten01• zer Parte 1las ' a 0 ' arn. · · comarcas a 
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Transumpto 

Determina que os municípios orca-
dos pelo art. 1." da lei n. :31\l, 
de I li de setembro de 1\JIH fi?am 
pertencendo em suas tot!lh.da-
des ás comarcas 'de que tauam 
par'te os districtos de paz ele-
vados a seile dos referidos mu-
nicípios. 

Andamento e observações 

Accrescen te-se; 

Artigo. Os vencimentos dos juizes e 
do promotor de justiça da comarca da 
Capital, a partir da publicação dostn. lei, 
serão os da seguinte 

'l'ABELLA 

.Juizes de direito ............... . 
Juizes substitutos ............. . 
Promotor de justiça ........... . 

::l:GOO~OO:l 
-i:SOIJ$000 
:j: ()0:)$000 

Paço do Senn.do do Estudo de Minas Gern.cs, 
aos lll de setembro de 1\JilZ - Antonio 
.Martins B'crrein~ da SilDa, presidente.-
Dr. José Pedro Drummond, 1.· secre+n.rio. 
-Manoel Tez'meira da Costa, 2." secretario. 

A requerimento do sr. João Luiz, foram dis-
pensatlas as formalitlades regimontaes 
n.fim de figurar o projecto na ordem rlÓ 
dia. 

Eu1 tliscussào no dia 11, n. requerimento 
dos srs. João Luiz e Leopoldo Corrêa, re-
solveu a Cn.marn. que fossem votatlas por 
partes as ementlas ns. 2 e :J. 

Encerrada a discussão foram approvn.das as 
emendas ns. l c .'t, a 1." parte dn. de n. 2 c 
a ~ • parte da de n. il, sendo rcj eitadas a 
2. • parto da de n. :~ o n. l. · parte da de 
n. ::. 

Contra estas ultimas emendas fez declaração 
de voto o sr .. Jayme Gomes. 

Foi o projooto romettido de novo ao Senado 
por oJlicio n. 1/S, do 11 de setembro. 

Não tendo o Senado se conformado com a 
decisão da Camara quanto á emenda n. 3 
1'oi o projccto dcvolvíelo novamente á Ca 
mara, por oJlicio n. 38, de 17 do setembro 
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l'ransnmpto 

Determina c1uo c1s munici . uos !JOio att ·1 ,, ·' 1 \?lOS orca. 
l · · ua 01 ll "!') (e I! i üc setembro ue l'llll i· o) '' 

perte!Jcendo em snas .tota!9%m 
dos, <Ls comarcas ele q ne faz\. a-
parte em districtos de pa· fm 
vados a se>lr. •los t·cfe · 1 z 0 e-nicipios. ' ' ru os mu. 

Modiliea a Constitui.~ , 
do na parto rcrer çao do Esta-
jndiciario e .·L or•:nt: a?_ poclcr 
nicipal. ' bamzaçao mu-

\n I ' c amento c ohscrva•;•)es 

E•.n cliscnssão a l' 
a 1: • parte, foi J<• 1 ~.emenda n. :: quanto 
dec1sãü anteriOI~ Ja ?·~mara S".tstentada sua 
enviado á commi~c~o que foi o projecto 
tendo obtido urn-ssa? •lo ltodacção que, 
mesma data e•o ,.,enCJa, o apresentou na 
final. ' J m a competente redacc;ão 

DiS[Jensad"s a (• "·' ' re•rue · .Tonçalves as f ,rlif!Onto clo sr. .José 
afim de ser i'mmon_nahdadcs regimentaes 
votada a redac('~ Odiatamente discutida e 
em discussão 

0 
,,t~ :~prcsentada, entrou e !la 

Pr?jccto remcttid 0 \ .apprc~vadu:. sendo o 
oiltcio n. 8!G d oF,t sancçao, sob n. 5:3, por 
comrnunicon· l.w 0 ;l de setembro, o que se 
dessa data.·- Senado em o!licio n, 18·~. 

Sanccion;ulo 

Lci~n. 315 <lo 17 I ' te sotomhro de 1\JO:~ 

no Sl' .• João I,uiz e out1•os. 

Atll'esentntlo om ,, l . se, tendo ticl .) . ~to JUlho foi a imprimir-
o ..,,a. lelttn·•t a :l, 

E IH Jll'inteh•n c . -approvado hsmtH> ao no dia \ foi C · e rOmPttirl) · . ' . onstttuição , 1 '. ' a commissão de 
para :3." no cl~ Ogislação que o apresentou 
quo foi a im]:r~ l:.l, com o seguinte parecer ll!lir-sc. 

A Commissfio ele I'< . . . _ to. ndo clPticla 1 t.msüttnção c Le"isla•·ao, 
1,., ' < I lCn r. I'"Í } l ., • ·' •·, •rnc ret· ' .. , 11< ato o IH'Oi octo n. . I . . Ül'lllD '1 c . . " " 'o p<tr<'c<•r r · ' . onsütmção do gstado, 
rliscussã~. · \UO SClJa cllo dado para a 2.'' 

X o alrt. 1:~1 e~taholec' ' . . - . cu dado de sua r f 0 11 Constlttuçao a ta-
C~ngrcsso, ü~~nl,f orma por inicwtiva do 
mao a não ser eo atlo ele rp1c este não lança 
~ssumpto rle tanln as ca.utelas ucvidas a 
c.omo na hypothc .a magmtude c •1uando, 
üca de U annos J~) <lo. proj eoto, uma pra-
aconsclha refo,rm' rc~1~nen Constitucion_al 
p•.J<lom ser r.ont••ota\ CUJas vantat.;cns mto • .,, auas. 
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Transuropto 

Modifica a Constituição do Esta-
. do na parte refercnt,e a~ poder 

judiciario c á orgam~a•;ao mu-
nicipal. 

Anuaroento e observações 

Nilo facultasse sua reforma - e a Consti-
tuição Mineira usurparia a soberania, por-
qmmto, como disse Laboulaye, um povo 
tem sempre o direito de rever ~>ua Consti-
tuição, que ó sua obra. 

Nilo se üâ, pois, entre nós, atjuella lououra 
constitucional ou inconstitucional c1ue nos 
apresenta a historia, e Je c1ue nos fala o 
citado escriptor, de collocar um Estado na 
situação em quo duas vezes se viu a Françct 
·em ()!I annos, quando a maioria e1ueria re-
formar a Constituição e o impcuiam, mos-
tranclo-se-lllc uma folha de papel, di~cn
clo-se-llte : <mão podes fazcl-o, porl!Ue este 
papel t'o impede.~ 

O art. li'l da Constituição estabelece e1ue o 
potler jmliciario será exercido : 

l. Por um tribunal superior com a denomi-
naçilo ele Relaçiio, com séde na Capital c 
j urisuicçiio em todo o Estado. 

JI, Por juizes de direito, substitutos c jura-
elos nas comarcas. 

Ill. Por juizes de pa~ eleitos em cada dis-
tricto. 

O projccto n. 131, tendo em vista que, dado 
o nosso progresso cconomico e social, o 
movimento forense <lo Estado tende a au-
gmcntar, determinam~o a nceessidade da 
crcação de outros tr1hunaer:; de c;egunda 
instancia, estabelece no art. l." n. 1 a fa-
culdade de se crem·em outros tribunaes 
superiores, para que não encontro o le· 
gislador ordinario invencivel embaraço na 
vigente disposiçilo constitucional, caso se 
torne necessaria a etrecti v a crctv;iio <los 
referidos tribunacs. 

E' uma previdente uisposição, que deve ser 
acceita, tanto mais quanto alarga a acçiio 
do legislauor oruinario para uma questão 
U.e detalhe, sem despertar receios c sem 
occasionar inconveniente algum. 

Esütbelecendo a Constituiçito o inilexivel 
preceito de que o pouer judiciario será 
exercido nas comarcas por juizes de di-
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Transumpto 

-
i\Iodiflca a Constitui ã <' 

do na parte ref'. ç o do Lsta-
judiciario e á 0~.

1,.,~~~? ao_ poder 
nicipal. o' lzaçao mu-

Andamento e ohsorvaç0es 

reito, substit t lhos iniustiil \1 os. e .imados desceu a deta-
lcgislador 0/~v.er> tolhen<lo a acçlio do 
clames da 1 ~~

1.1~:rw para attcnder aos re-
mo para a!{~t lca e _lia oxperiencia e mes-
riosas de 1 <1~ntlor as necessidades impc-

l ato momento. 
Supponltamos < 
prctcndcss~ / 11

1°• r:or urgcnoias linancsi1a~, 
mir o.~ 0'ar" J e~~slador orllinarir> supprl"' 
eivcl omha~o~ de J\nzes St~bstitutos. !nv~n
tlill!Jo~itivo aJ.O (~~contr~tna no cato"o:!Co 
nesta parte a ,t • C! .ha~nca para modifiCar 

<n gamzaçãv .indiciaria. 
N ° Congresso c . . l\Iello 1<'1·. · , onsütnmto o illustro senador . anco a res . t l suo se maniC• 't · pm o lo assumpto as-

mente .,
118 

cs ou : '' Em rolar~iio ]Jrincipal-. " · podNcs ex . • . . . . CUJos al.icntcs ~.~ · . oeuttvos o JUd!Clar!O, 
não sejam · s.~o numero~IJS, cumpro quo 
porque' 0 pos~?81fnados in di vidualruent.e ; 
mudar de a·~~ IVO que no futuro se qu01ra 
outras llonr~;r.ttcs,_ augmontal-os, dar-lhES 
convrlm lan ·a~~naçfJOS c attri bui<;ões, e nao 
futuras. ,, ç embaraços para as reformas 

Neste sonthlo s '.' . 
ao proj<lcto â1,0~· ofl~r~ccu uma emcn~a 
approva<Ja co~ ,o:v>ttttnçi\o, quo ni\o 101 
mos: o po' 7 , ~100!n~la nos se"tlintes ter-
ll·il,lt1,1,, .. u~.r .JI!d!Ctatio sr'i'ri ,~·r· 1···;do J.'or ' ',., e /11 o. " ~ ' ~· ~ v• 
Va<la a instit !-~s 'Jit'l a lei cl'eal' consor-
oive! com~ 1,~ 1_?to ti<! jury, tanto para .o 
tros e de Jaz 1'\ 0 ~nmo, por juizes arbl-
com a mcJm~ 1'~\':cüvos, de cÓnformidade 

0 projcdo rof 
rigc, dispontlr~. 1 ~1ando a Constitui<;ão a cor:-
excrcitlo por J .1..:10 o. poder judiciarío ser<t 
o jurados rns ~~~~es sm~ulares ou tl'i/Jullac> 

' · comarca~. 

A CO!lllllissão Ir 
)Jl'ojecto pd! J~tvanclo o illustre auetor dq 
na Camara d:n{

1
°u trahal)w, sustentado J,<t 

c patriotismo tanto hnllto eompotoriCI:.t 
I!a1:a lcn;lH"\1: • Pglü, no emtanto, vania 
tenvol <{uo ' 01 a amara .~i ni\o seria pre-
"Il 1 ,, n voz -' d' · 1· o a~. a no n li ua ISflOSlção eons-
~lllt~bolcce8s~ .. do <trt. !." lo projeeto, se 
't Constituiçi\o ~lmp,lc:>ment<J, como o fc~ 
o poder 1·urlt' . · !) l~íitado llc S Paulo que 
Zl,·s . C!ar1o , .. : · ,1 ·. '. e .JfJlL\bü, Sllra exeretdo por JlJ : 
IM1ücQ ma1·" c S - nas comarcas o que 
(l '\ . , ,, onscnt" , • . , ' rctorma _ d · "nco com os intmtos 
a~ disposi<:Gcs 0

1 remover rla lei basica 
tom. ' · l e <lo talho que o lia con-
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o .... 
"' Transumpto Anuo s 
::::1 z 

l'J02 VH Modifica a Constituição do Esta-
do na parte referent.e ao_ poder 
jmliciario 0 á orgamzaÇ<IO mu-
nicipal. 

Andamento e observaçiJes 

Nem se diga <[Ue este modo de pensar fer e 
e independcneia da magistratura, porquan 
to as maiores garantias que devem cerca 
a instituição repousam no principio d 

r 
a 

vitalieiedado e da inamovibilidttde, condi 
ção vital de 1:ma independencia t[Uc lloyer 
Collard sustentou nét C;tmara franceza e lli 

a Lf·i15, sendo que o primeiro exemplo d 
inamovibilidade remonta a 1/d~ na Ilespa 
nlut. datando a proverbial supcrioridad c 

e 
r 

da magistratura inglo:r,a da adopçiio dest 
principio na lnghter~·a em ~~~3~. E.' po 
isto quo Laboulaye d1sse que lo! no mter 
esse da propria justiça, <[Ue 6 o intoross 
commum, quo se estabelceeu a inamovi 
bilidade dos .i uizos. 

e 

Pois hem. A Constituição garante a inde 
pendcncia ela magistratura, estabclecencl o 
a sua perpetuidade o inamovibilidade, ma a teria sagrada <[UC não poderá ser tocail 
pelo legislador ordinario. 

A eommissão pede ainda venia p;1ra lembra 
á sabedoria da Camara a eonvenioncia d 

r 
a 
o 

r-
as 
·e 

substituição dos ns. IV e V do art. !i7 
art. 7':2 da Constituição, no intuito de lla 
monizal-a nos logarcs indicados com 
dispo~içues do P.rojecto ,que não se ref~1 
a jmzes substitutos. I<..mbora fique. vn ·-
tualmente revogada nos Jogares refendo 
melhor será que niiü subsista uma c.lisp 

s, 
o-
a Hiçiio constitucional fazendo reforencia 

um cargo supprimitlo. 

Quanto aos tribunaes collectivos em prime 
ra instancia, será uma innovação que n 

i-
os 
le parece só poderá ser atloptada depois c 

profunda ponderação. 

Sem apoio nas tradições do nosso pai 
muito duvidosos são os resultados prat 
cos que della devemos esperar. 

z ·' 1-

A commissão nomeada pelo Governo do I<; s-
de do de S. Paulo, para estmlar as bases 

uma reforma da organizaçlio judiciari 
em seu parecer datado de :~.1 d<J março 

a, 
do 
da 1\101, sobre o assumpto, pronunciou-se 

seguinte maneira : 

« Felizmente, ningucm entre nós, ao me1 
com resoluqão Iom brou-so de sustentai 
co lle[(ialidai.Ie dos .in izos de primei r a i 

lOS 
·a 
n-
uo 
ue 

staneia. Seria i;;to um retroeesso ; porq 
hoje em dia, <Juasi não lla publicista q 



Anno 

1"02 

-l2G-

Transumpto 

M <j'Jílica a Constituição do Fst 
': 0 !la parte refercnt. •· a-
.Jl!rl.wiario 0 ;í, or"ani~ ao,_ poder 
lllCI]lnl "' .aç,w mu-

Andamento o observaçiJes 

sustente essa eollc"i r 1 
:·a~la na sciencia ,,"' ~ 11 ad<' . A regra apu-
.JUIZ unicr) na .' Ild. cxpencncia-c· cstq · ]ll'lill(>i• ' 'u. 
em co!legío nas . ' 1 a l.IJ.~tancía j uizcs 
porque este system~ueccss1ya~ instaricias ; 
aos litigantes' {una c.' ~~u~ '' Ji' .. o nosso, dá 
mono.~ dispcndí . JUstlç?- !na1~ prompta c 
salc1na prímci~:a, UI~ .JUiz mais respon-
<t scg~l!Hla decisão de?Isao .reservada para 
<l.a cntJca tlojul" dos mawrc.~ elementos 
lJa o em outros ,a, o. Na l<'t·anr;a, na Ita-
1~giaes na príi~er1~~;c\ on~e hf-t juízes col-
nnne a 1·eprov·1 'à ms ane1a, '' quasi una-
as d.illiculdade~ ç 1{~sd? tal systema; c sú 
vestidura têrx1 ' ·. Clllas da primeira in-
~tt]· ' CV!tad<> I t . ., 'Pressão Para ws es p;uzes a 
difliculdàtl~s qlle nt~\t11 ~· pois, buscarnios 

ta 1Ivcnws 1 >> 

O art. fl; da Cor! ·t't -r.. 1' ' s 1 ttiÇ'lo l' ~ a !la 'elação um p: r 1spoe <rue liave-
sera dcHignatlo lClr roc,nrallor Geral, que 
r~ernhros daquello1 '1? .. 1 Governo dentre os 
yc~o -~IIUalis mu.tan/l~ ~u?al.. E~ta dispo-
ai t. ·l' da Cr>nst1·t · -· t.~, eopwu o " ·> " do d c · U!Çao F' I ·• " 
1
° <n:v<~lho de l\lcnd ~.'- era1 que, ~egyn-'.0 mnu~:~terio pull'onça, na constituição 

t.~ancez corn as rn~d1~0 • ~~!optou o typo 
forma de crovc. . - lfkar,.oe;, cssonchcs á " mo terlerativo. c 

l\la;, o art ., .. 1 « o . : ·>. ' o proj e c to ·t 1 . lllllllStorio pu}['," • ÇS a Jelccendo rJUe 
1~1 ,especial 0 os ~0

10? sara organizado por 
~ll'aQ pelo tempo· n~;'!t.reprc~:~cnt.antes scr-
~ntlo ser removid : ,t det:mnmarlo, po-

vr~~o publico nos tos. por e~ogencía tio ser-
pre~crever » _ '

1
ro eiinr~s 'JtW a mesma lei 

?r:tiu~aEio meios 1 de pâr~w.r~a ao legislador 
st.Ittuçao do m'lr!'Ist .ar-se entro nós a in-
mza · · cno I> 11' . ,, çao compativ 1 u > 1co uma or"a-
pcos e com as ngc ,0'~~J. 0S principias th~o
Igando-o do l)()d. ?~81 .a<,lcs praticas des-er .JUdi<.:Iario. ' 

gntcndcm trrrs quo o · · representante <lo rSmistcrio publico rí o 
a auctoridado iu/S 0!' executivo perante 
quo o ministerío ~~\a{ra i entendem outros 
com .funcçiJes pro\ri~ 10'>.. ~cn~o um agente 
COilSitlerado CO!llOl , k, JctlllaJS {>Odern ser 
PXC~t· lCJ>l'n;;p t y ct 1\'0 ; querem . ' i' ,IJ ante do poder 
l.o co'n o~:~ mais lilor't~r~r. a outros, de accor-
l!anos, qua !ta um n\0,1 nos publicistas ita-
duas theorin.s e ·t Cio termo entre essas h 1 i • · c ' X rOlllU8 · · . ' c '· · co c um repres<'nt· · · o. llllll!Stcrio pu-
; to I<:stado pcrant~)' 0 ~ntr~ ~a <1;cção. social 
nn a1-2;onte rncramm ti odor JUdiciano c não 1 0 govcrnativo. 

Armo 

---------------
!\)')~ 1:31 
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Transumpto 

Modilica a constituição do .!'ista-
do na parte refercnt: ao_ poder 
jutliciario e {t orgamzaçao mu-
nicipal. 

Amlamento e obscrvaçiJes 

Mas seja o minist<JrÍ<) publieo uma magis-
tratura especial e~tahelocida junto dos tl'i-
bunaes como representante do poder exe-
cutivo e incumbido <lo vigiar pela obscr-
vancia das leis, promovendo, r[uando ne-
eessario, i1 respectiva es:ccução. como o 
considera a lei franceza, segundo Garsonet. 
soja um orgam do poder executivo, repre-
sentando importantíssimo papel no sel·viço 
da administração tla .i nstiça. em comple-
mento da organ iza<;ão .i udieiaria ; ou sé.i a 
finalmente. um representante da acção so-
cial do Estado perante o poder jurlieíario-
a verdade irrel'ragcwel ó qne o ulinísterio 
publico não teve ainda no gstado de ~linas 
uma regular organizaçfw, delineadas as 
attribuíções que lhe incumbem, fixando 
com o devido criterio scientiflco o caracter 
da instituição. 

Perante o Egregio 'J'ribunal da Relação o 
seu representante é por força d~t disposição 
constitucional um dos membros daquelle 
'l'rihunal, por designação do Governo, re-
sultando dalli ![ne ~se afasta o designado 
das funcções r rue llie são peculiares. 

De imprescindive1 necessidade, pois é, a re-
visão constitucional nesta materia. accre· 
scendo que não se trata de uma innovaçrw 
a não ser na parte relativa ao chefe do 
minísterio p~lblico, no i~tuit.o t~o. e?llocar 
a sua orgamzação pollt!CO-JUdlclm'Ia, em 
Minas, á altura em que ct collocaran: ou-
trüs povos culto~, ecrcando-a, medmnto 
leis ordínarias. de garantias tendentes a 
poder clla prestar ao Estado os serviços de 
suas clevad~~s attribuir;.õcs. 

(Juanto ús nomea<;<:ícs p:ua os cargos de jui-
zes do direito estalJeleeeu a Constituição 
que seriam pror·ellidos de noviciado c con-
curso. No emtant.o, o projecto no artigo 
4." ·-. snpprimindo o concnrso, deixou ao 
legislador ordinarío a faculdade de dispor 
sobre o modo que reputar rmüs conveniente 
para a investidura nos c:~rgos de magis-
tratura. 

A escolha do systema tio investidura depende 
de circumstancias relativas, não se poden-
do em ahsolut<> determinar rrual o melhor. 

A investidura rio cargo de jniz de direito 
por meio do concurso, apczar dos bons re-
sultados colhidos n<>s pai~es que a adapta-

,,,.( 



o .... 
Anno "' s 

;j 
z 

lllO:~ 134 
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Transumpto 

Modifica a Constitui ã , 
do na parte refererit o do I<..sta-
j mliciario 0 <i or<>an ~ ao_ poder 
nicipal. b tzaçao mu. 

• 

-

Andamento 0 ohsorva.;ões 

:·am,, não produziu , . 
Intmtos llo le<>i ·l 1 ~ntrc nr,s os desejado 
attest "' 8 11' C! const't · · · a a praticQ d · t umtc como 

s 
o 
a de lil annos e1; 

0 ~ystema rlura;ttl• core 
ten .. d · ' 1 contu·ma .. - 1 ' . ça e Monte~ · r,,to ta velha seu-
~trc tollement p;.,;u~eu: « Les !ois doivent 
t!los sont l'aites pcs uupeuplo pour leque! 
Sl celles r!'un ·' '1Ue e'est un ''l'UIHl h·tsctrd 
uno autrc·.,. c natHm peuvorft convc'r;i~· á 

O systema não se . 
I;,tado com as ·m;r::pla.n,tou no paiz. Ado-
~stado do :-; p i VI\ as esporanr·as no o l 'I . . au o A d •r r ' . 21'1 hantismo Jelo ' c crH Hlo com todo 
.Joao Perein M 1 t . notavel professor dr n J < • on f'lrO r . . ' ' . lente rr~pudiado 1 ~ 1 . • Oi .la completa-
pasJ>ad_o lllcumbid~ Ít co~nnnssão rlo anno 
em CUJO parecer •: C f"l'CiOrllHt j udiciaria C1Ue llO Pi • ~ ' . 'l c~mcurso al; ' <. •. empre repetem 
~~1s r~at.s idon:)OS '·:;1 de .a.ilast:w os bacha-8f-!llPt c tmport:t Jl'o; mctts praticos, nem 
tlüca do candir!a\ a da capacirlarle fll'ien-
provassr' r>ss·t 0~ 'J; .Por outro lar\o qu;mrlo lu(· "'' 'pactrh 1' · · • ' .tmente não prova-; 'c sctontiflca, ahso-
nem a }Jrur!cncia tem a aptirl;to moral 
norahilirlarlo 0 ' nem a rliscripç<lo a ho~ 
I>~"tli · · · em "~'ra! • ' · cas rla vid ·1 r "'' , a>; disposições ( orcns(), , - · · · 

Em 1~8·' · '·" 
'· .• , O Ci)I!Si•lJ · l'e · · · , lütro f f , letra, membro ,1. • .a a:~:ottc l~o<lrigues 

Pelo governo im · ~. cr>mmts.~;'lo ineumbirla 
br? a reforma · tlT ~~l . de dar parccor so-
a lnvestidur;; Jpc\ lCl<trta, resistindo contra 
reproduziu a th ·\ sy;,tema do concurso 
~m F.. lVHa susc't 1 · · ' - t,trwa ,, , · · I ata 110r Vmtcn por .• ·t " ' ' !JI opoz o '·t · ' .c.ct o tempo ' es agw ou pratica 
halnlttação norn << () concnrso niio prova 
'llle ' prova ·1 t' 1-· ' o esüt"io pro . ' ' P 11 <tO • ao pa!>SO 
~;r• ol! , "' · v.t tnna t ' 
;.(. 0 • O eoncurso ou ru cousa, !lis-
· •t 'lU üxi"onch' 1rlcponr\o da ne·'li"on-
nador" · b ' '''llllsi· 1 "' "' I -s, <to JlQsso · '· ,t, <t dos r•x:tmi-
l ~ reaiirJar[,; 'à;,,. q~10 o ostagio r!~pcnde 
)Hotocollos dos ·• .1'10t'JS const·tntl•s rios 

.I lltliciaos. ,~ · '!S'!l'tViies e do~ J~liti~· acto~ 

Portanto, l"'lll a . 
<tuctor d ' VJs;vio '\n I . o proj" •t · ' 'on o tllustnrlo SO A! O S\l ' · ' ' d para a investi 1' . PJ>nmmrio o concur· r• [' · ' C Ul"1 -. ' lretto por '· nos car•ro:,; rl" juiz 
KC!Oncia c!;) tori/J.U~nto O f[\10 C~t(\, ll:l.> COil~ 
lJai"t pr . '·~ 1! '[ll!' ,. .· • [ '· OVar hct] '\' . ' .. ~1 O ('OllCI!l'SO C , " 1 .1 I ' >l tta,·;t · · · 
1 ' "c l:trP} n.Ii 1 ' 

0 ~>eHmti1il'a ·t c·trt'l prral ~ "" ' t ~In 1 f\ 1'3" ' , ( ( ( 
~,., ' ll<to i· ti tu] · ': cr uma prc,.;nmpçào r·ao "lll · 0 tnleri . . · ·.11 , concurso ,, 01 •to da approva-

t.. systoma ~'· IÍ ,, . pr;rt;mto p·tn isso cu r . , > ma ll t T , ' ' .. ' t .~o '! vara ohs tu l tdar!c . si o con-•·m·t t · "1'\"tr · ' ' i~ ' ' . ai eomo ~\ j . •1 vocar)ií.o, o sys-
.em llliicaeia <tlgun;:t.~;>.)c <lrganizado, nüo 

Anno 

l'J(J2 1:3 '{. 

S. C. -- 17 
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Transumpto 

Modifica a Constituição do Esta-
do na parte ~eferent? ao poder 
judiciario e a orgamzação mu-
nicipal. 

Andamento e ohservaç<:>es 

Si hoje, depois da pratica do ~y~:Jtoma arlo-
ptado pela Constttuiçiio, se pc<lisse f;Ohrc 
o as~umpto a opini;io daquellcs que, no 
Congresso Constituinte, com tanta convi-
cção e tanto patriotismo se bateram pelo 
concurso para a jnve;;;tidura nos cargos de 
magistratura, com certeza responderiam 
mais ou menos como o dr. João Mendes 
Junior : « Estamos convencidos de que o 
actual methodo do ooncurso deve ser sub-
stituído pelo systcma da pratica c en::ame 
de habilitação )Iara 1nat1·icula dos camli-
l.i'ltoS•>, 

O art. li7 n. VII da Constituição dispõe que 
<< o jury será o juim commum para o jul-
gamento dos róor; do crimes sujeitos á ju-
risdicção do Estado, salvas as excepçues 
feitas na Constituiçiio. 

O art. :í, 0 do projecto tem o intuito eleva-
dissimo de remover da comi?etencia do 
jury, mediante uma lei orgamca, peque-
nos delictos e contravençues, que, consti-
tuindo pernicioso germen da grande cri-
minalidade, não tén1 o tribunal em que 
predomina a omnipotente soberania das 
consciencias a devtda repressiio, attenta á 
morbida sentimentaiidade dos jurados de 
envolta com a absoluta irresponsabilidade 
nos seus ve?·edictums. 

No momento em que as attenções dos pode-
res puhlicos estiro voltadas para o magno 
problema do progressso cconomico do UJs-
tado, em que se lança mão de todos os 
meios tendentes a augmenlar a producção, 
fonte da riqueza publica c privada- a 
repressão energica da vadiagem, da tavo-
lagem, e da embriaguez publica e uma 
necessidade urgente que se impõe e que 
só se conse,f!uirá transferindo-a para a 
compctencia dos juizes togados, mediante 
processo breve, simJ•les, mas seguro, ro-
deado de todas as garantias da rlefe~a. 
Nem se diga que a reforma fere a demo-
cratiea instituição do jury ·rnantitta pela 
Constituição I<'edcrltl, porquanto não se 
julgou fosse clla violada nos processos 
por crimes de moeda falsa, contrabando, 
peculato e outros da compotencia do juiz 
federal, regulados pelo dec. n. 3 .ll);J. de !i 
de novembro de 1 S\l", nem pela lei federal 
n. li!,', rle ;~4 do setembro de lí:i9~1. Por-
tanto, o art. :, . " do projecto encerrando 
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Anno Ol s 'l'ranBHmpto 

::l 
~ 

I 

1\HJ:z 13í Modifica a Constitui •ão ~o na parte refe, ç do Esta-
Judiciario 0 :1 or~rent.e ao poder 
nicipal. ' ,armação mu-

I 
i 1 I I 

1 

I I I 
I 

I 

I 

- --·- -- ·-·-

Andament 1 O e O lSCI'Yit 

--....... , -----·----· 

unHt rorornn . 
digno da a ', ~ll\Jl(~~ta p<lla 
Deputados, !l)tovaçc~o da Cmr 

cxpericncia é 
1<tra dos srs. 

O C<tpitulo li do . 
rercr<mtos á ll:,?.Jcr:to cont<}I 
t(~r a ~·..: 1 I"JH' 01.,_JtTliZa(;ito rrq 
traüt 0 0~'pit~llo 't'':;muia, • .. 

n disposiçves 
micipal, ma-
j):) ~~ r_le j l 11; 

Apezar da ur"c . . da Cama. "' nOia Imposta pcl 
ver ofi'c~~~e .11.]0 mmissão jul' 

o regimento 
ra de seu de· 
eraçi'ies que, 
virão, toda-

U . I a "Ulll'\S · "' ?SPtllas de out'- '· _constd 
vm, para d , 1? monto, ser 
petentc'l na- 0Jr;rt~r- a atten 
nnportantissii scussao das mt 
projecto d~ na~, de <lU<) trat 

rc orma constitu 

ção dos com-
tterias, aliás 
a o presente 
cional. 

Quando a const't . cução ao H', 1 .um te mineira, 
ção Ped ll cem to do art. (''3 

dando exe-
da Constitui-

1 . era , lanço ' t evta eri "ir 0 ,. .. u . a~> bases 
nomia nn?nicip bl'u~<i10so erlifl 
)lredominart1.m ":i .mngucm ign 

em que se 
cio da auto-
ora que nella 
em materia 
tiva, de mo-
oro justeza : 
passaram os 
cto funda-
a quebrar a 
ovo dominar 

d I ' H (•as r e t cscentralizt1. ,: · rar.tcaes 
do ([Uc, bnm se Çaol'admmistra 
o_s r;onstit{tinte, po_t ta. dizer c 
hmttcs traçt1.dr;~ mTetros ultra 
mental 0 ( 1;as· · P0 o nosso pa 
unidade aárni 1

. ~~~c ~hogaram 
a collectividaSistia!IVa que <I e soCiaL 

Nos proprios . 
extremo 0 ' J~~~zes eivilizados, q 
autonomia rnu 0. ~elo scl(-r;over 
pot· parte de umcipt1.l exige t1. 

ue levam ao 
·nemeilt, a 
fiscalizaçãO 
r, que con-
dos limites 
cs não pos-
do Estado 

tenht1. os pode/~1 l[Odcr superio 
traçados na lei cs ocaes dentro 
~>t1.m ferir os ' afim de que cll . . . "randc· . Intlrnanwntf'l f- s mtorcsses 
volvimcu'to > 1 

1?'ados. á_ ordem 
, tos mumc1pios. 
E~tas idüas con t' . 

c ao <lcsen-

natural si 8 
8 ttmam um pheno 

um re<>\~Jel; o, attcndcr ![ uc vi I 
dt1.des,bqw•r ~~~~~ <I1

1!c, quer as 1 

meno muito 
11!amos de 
nunieipali-
as, viviam 
1tro, sob o 
tolhia, que 
Jtativa de 
de. 

so 1 · ' ' · an 1 "t1.s . • J a tutela 't 1 1:1 • provmei 
peso de um'a' sp 1YXJante do cc1 
e!lterilizava t~entralização que 
<lcsonvolvimen~~ ~ d![Ut1.lqucr tOJ 

r, e prospcrida 
A rcacção do vi ·t volta oom cll\ cs_perar-so ainda 

11o extromo 0 \ 1 v~csscm as con. 
bm ~c unidat\J osto, pr.Jvcnicnt 

<[UC de cn· 
SCf]llC!ICiaS 
es da quo-
J o ponto 
ir entre os 

ÜO VIStt1. <Hlmistr<i~!C, IlliJSmo sol 
municípios 0 ~ 1~ ?o, deve cxist 

~s ado. 

Anno 

1\102 

o .... 
Ol s 
;:I z 

! '" aJ· 
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Transumpto 
Andamento c observaçües 

-----
Modillca a Constituit:ão do Esta- Convém salien!ar que, no Ipstado d~ Minas, 

do na parte referente ao poder essa tcndenma des_cen!rah:~:adora !01 ao ex-
judiciario c it organizaçãO mu- · c~sso de c_rear o tllstncto au1ynon_10 no que 
nieipal. dtz respeito ao seu peculiar_ mt~re~se, quando elles frequentemente n<to dtspoem 

siquer de pessoal idoneo para comprehen-
der os limites traçados pela nossa Consti-
tuição c pelas leis do l~stado. 

Essa falta de comprehcnsão de um rcgimen 
de larga autonomia para cujo exercício o 
povo não se acha educado, deu logar a 
excessos que a longa experiencia de doze 
annos tem demonstrado á saciedade. 

A prcüica constatou tlue os poderes locaes, 
gyrando em circulo estreito, sob a acç.ão 
de frequentes attritos, apaixonam-se, des-
vairam-:;e até, commcttendo, então, abusos 
c arbitrariedades condemnaveis. 

As leis municipaes, protlucto desse meio em 
que as luctas parti1larias, e ate as rivali-
dades de família surgem, individualizam-
se, assumindo caracter inteiramente pes-
soal, convertem-se em armas de baixa ali-
cantinagem politica, tornam-se insti·mnen-
tos de perseguição contra adversarios, cu-
jos direitos individuaes ficam á mercê de 
desorienbdas administrações. 

Não se abra recurso para um poder supe-
rior dos actos e resolução da Camara Mu-
nicipal, poder que, imparcial, alheio {ts pai-
xões, venha corrigir o excesso dos poderes 
locaes, e ver-se-á a facilidade que haverá 
em se desfazer de um advcrsario temido, 
em asphyxiar uma industria nascente, bas-
tando para isto a arma dos impostos vexa-
torios e iníquos. 

r~· verdade que a Constituiintc mineira abriu 
uma valvula de segurança, facultando no 
art. /:i n. 7, da Constituição recurso para 
o poper legislativo, no caso em que as do· 
liberações, decisões c ([UaeSllUOl' outros 
actos das Ct1.maras Municipaes, podem ser 
annullados. 

Mas, estabelecendo no paragrapho unico do 
artigo TI o processo do recurso, a Consti-
tuição, alem de não ter tido o mcrito de 
clareza em mataria de tanta rclevancia, 
dillicultou-o exigindo condiçucs que nem 
sempre podem ser preenchidas <!cante da 
prepotencia das a~sembleas municipacs. 

I I. 

\ 
~~ 

,., 
1.' 

'1: 

I· 
I 
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Transumpto 

----1-----------------
Modifica a Conotr't . -do ,, mçao do L•. t 

. !1<7 parto refcr , l.!.s a-
Jl!d.rcrario c á . ~nt.o ao poder 
mcral. org'<1mzação mu-

I 

Andamento e ohscrvaç•)es 

::;\a Rer~uhlica deve -''. . " 11-10, baseando-., ser ·' i<JI'ma dn ~0verno 
1gualdarle hum~~ .110 ~ogm;~ Hci1mtitlco da 
'er algurn in'. 1'1• nao púde admittir po-
a orbit<7 do .~u~s~~:;.1;avel c <JlW não tenha 
~~-:-~? rmprescirHU ·,'vj tra1;ada na lei, tor-
\c.touna constitnci1' 

0 , neste r•onto, uma 
~ ror~lptos 0 cilicaz 1~~~al, 1llW ahra recursos, 
aiJUso.~ do•· 111 1 · ,s, contra I)'' I"'<'I'SSIJS c • · ' li C fi' · [ ., ,_, '" · · ~::1•'~1'1()1' 1111e ,(0,,i.'t ... oeacs, para um poder 
- 1a. " 11 '1 em ultima instan-

Sohrl' , t · , ' cs <J ponto · 
·:1 t. li.•> do pri. , . rmportantissimo provê o 
so. para os poS;~~·;:o, i;stahcleclmrlo rccur-
dcr~umdo .

1 1 -~U> legrslativo o J'udici'trio 
dos '- e r ord 1r1 • ' · ' ' · ca~os em ana a dr>V•nnin:v·ão 
como a compot1J~(;;~ ollo tero'1 Ío~ar, h;Jill 

J . . ..ta C p l'O<~I)SSO, 
u~tifteando-o o r'll t om orou c · ·~' o anctor do pr·ojc-do [> 1 ' ustr·" 1 

Ia em iJllP 't om rnur to criterio ,1no c·tsos 
I'Orr' , , qucst 11 I , {· . cr-se ontPnJ· ' 1 : IJ que se qu1;!' rc-
' rttca do 'fUP ~01' .t lllUI:> com a ord1•!ll po-
:,1:os, ]JOI'<~m '.111. n, 0 •li rei to ['I'i\''t<t<J' ou-
ütr•'t · · ' <'CL'tlll 1 ' · S<'I,:l 11 s tnrltvici 1;a"\ . 1 e prei'crcn<;ia os 

0 
' ' '1 para 'J porlr•r · 1 • . ll<t<[ ue!les o rccnrso 
]JO<ll·r JlHiiciario.' e;:;rslutr \o, nestes para 

~o art ~" int• · '· trata 0 1 . , cr<;s.~0S rio !•'-·" 1 ll'OJüC(o ele eonci!iar os 
,trJ <l••s '''.1.< 0 'IUO • t · I rr · " envolvim 1•nt ' , ' ens fllll lrg:t1 os 

1 
'!;1''8 de ag;uas ;1 . 

0 
,
1
:. a conservaçii:ü tias 

nr • .t ;.;·arantfda \lrlcJ,tr;s com a autono-
D 

1 
1"" a C'J!!S(itnic•ilo Fcrlcral. 

o onga <ht· , bliea · ' a, amalhrr ·c· 1 - • parcc•• ·í h ~ r• a na OJJiniiLo )lU· 
itjJl'I'S<'J t· 1 ' ' d)illllll'' .~ -F " - 1 "·' u. JH·!1• .. . ,~.w 'Jll'l a solueao 

<VI do llJO<lo 
8
:,{ l~~oJce~o r<;solve a quês-,,, Ist,wtono. 

o ,... 
"' Armo S 
~ 

---- ------
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Transumpto 

Modiflca a Constituiçiio do Esta-
do na parte referente ao poder 
jmliciario c [l organização mu-
nicipal. 

Andamento c observaçucs 

O lJUO se dá eom rolar;ilu [e>; fonte~ mcclici-
naes, dá-se tamhem com ,,, Capital do Es-
tado, lJUC devc constitnir-.~e um centro de 
grande adiantawento cn1 tutlas aB eBpllc-
ras d<t actividaJe humana. Della irradia-
r;J.o ensinamentos par<t os pontos m;.tis re-
motos do Estado, l[Ue fícariio halJilitados 
para aprovciütr c desenvolver todas as 
for1:as vivas do nosso vasto e rico territo-
rio. Alem disto nell<t se acha _empregada 
grande somm<t de capitaes do Estado,- r[Ue 
nU. o pódern nem do vem estar á mercê de 
aüministr<t<;.0es alheias, que poderão servir 
para cmbara<~.a!' e eontrarl;w a acdio do 
Estado, o mai'or intercsBado no desenvol-
vimento da só<lo do seu governo. 

A indisponsavel intcl'VeJWfLO do Estado nao 
produzirá lJonelleos eil';Jitos sem um pre-
posto de smt ''onllaw:a. 

A diseriminar;ft•> do rc!lllas cnir·c o l~statlo c 
o município, apezar üo caloroso debate 
que se travou na Constituinte mineira, no 
l[ual se cn1pcnharam os vultos mais emi-
nc!lÜ)S ila1[tWI!D. ussembléa, nem por isto 
Jicon a mato!'ia rcsolvítlêt üe maneit'a a 
evitar a critica sovem que üia n clia oon-
tr<.l ella se avoluma. 

Si por um lado o E>tado, com prodiga lil>•J-
ra!i,latlc, cedeu ao:> municípios uma gran-
de parte do sn ;s mellwres rontes de remla, 
como soja o total do imposto de transmis-
sM de propricdaclo inlêr-oior;s para fa~cr 
faec ás despesas ctml o custeio de sorvkos 
orJinttrios, imlispens;wcis á viüa rlo orga-
nismo soci<rJ, por outro lado, nf\o sendo 
taxativa e bom positival-a a matcria sohrc 
que deviam ineitlir as contrihuir;iies muni· 
eipncs, 1lcu origem, <ldxamlo já üo lado os 
impostos inconsiitncionaos, á essa tltxa<·ão 
conjunct 1, que, tlcpaU)>Ol'aiHlo, tlolinluu1r1o 
a industri<L, a lavoum o o oommercio, ex-
terminar[,, t)Jll tempo não remoto to<bs as 
fontes de riquczl\ p1.11Jlioa, quo j<nn;üs sup-
porttw~.o essa tosq,lia crt'el c impicclosa. 

O imposto o uma <crnm ilillJicr.losa, l[uando 
manejada por mri!.JS inlml>eis. 'l'oLl<~ a ma-
teria trilJutavol t.cm nm limi'c do resiston-
ci<t, lJU0 a ningncm 1) üaclo ultrapassar: 
ma~ CHSC limito ninguelll poLlC eonlwcor 
bem. toda a v.Jz ttue o ,Ji!'eíto de taxa!' 
eontribuiçflCH nito estiver clm·a e termi-
nantemente JleJiniüo üc modo eategoril:O 
em nossa lei ]Jasica. 
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Transumpto 
Andamento e observaçiJes 

- -------------
Motlillca a Con•·iJ'ttJI .. · ·' l ., ' .to uo Est N < 0 !li!- P!lrlc referente a · a- este ponto n' , 

l ~tl_leJano c ;í. organiza ~ potler os seguintes '~0 ~·\0 para se <lesprozarclll 
lllCipal. · ç,lO lllll- nomista. 0° 11001 to~ tlt> um i !lustre eco-

I · • " pont 1 · · · · < os paizcs cu r 0 ,<o VIsta na mawr1a 
<lere.~ Ioc·tc•· 0 opeus o o do limitar os JJO· 

' '' lll SC\1 l' · escolha drt m· ·. t IroJto de taxaçfto o 
lização fir~an~;~e.rm tri!Jut:.wél. Essa !isca· 
calitlatle•· 0·, 8 

1
1
1 a do Estado, so hro as lo-. ., · o 1 r c to l · .JUsta. Importa , tos o" aspe<)tos utll e 

a nação inteir' ao Estaclo .. <ruo representa 
c que al6m r a nos seu~; Jntcre,ses rrcraes 
previden~ia 'd\~0 tem.mais imparcialÍdad~. 
tar que al"'nmauzcs, !tear alerta .1H1~a cv!-
exgottada "'lP] ]~arte tio terntono s~Ja 
de não podc~1: ~s llllpostos locaes a ponto 
encar"os 11 .; ,· SU!Jportar a sua '<1uota de 

"' · •. ,eJonaos ''· 

.\ rororma th <. . 
!ml,Gc-se ~om:;m;;tJtuição l.JCste parti~ular 
.tss0ntat!a 1111 um?- nccessalatle inatl!avel 
prcscindivcl' 1

1~0 n~>cJencia de todos. E' iro~ 
t ·1 n·mar s 1 · l'J mtaria dos . -:· ~ Jem a competoncia 
precisa,j ust~ 011 ~~ll11.~~ P!OS, tornando·a clara, 
s1y~tcma tributa/UI ·~liva,para que o nosso 
c na, cnj 08 Jrot\ 1~ 0 n<to tl~generc na anar~ 
tentes. A mliclat! 01yos !llll.Ji\. C~>tfio bem pa~ 
e os munici Jio . 0 <c VIstas entre o EsüttiO 
r~ito (['te tofu 1.no lfUC <!i7. rc,;peito ao ti!~ 
<;ao intlisp<'nsa~~1 11n<;ar Impostos ó contll-
mor;cl de 11' 111'' t 0 l>i'ogresso material e povo. 

Discriminados o . . 
rn~tcria triJ;uta 8 tiirc.Jtos de taxac;ão ~ a 
crnninac•~to 11 ~ vel, amt!a nssim essa dls~ · l <' tlO Jl!'O·' · • .]<tt os, si n 'lo 1 uuz1ra os ofl'citos dose~ 
me um h i elo ~la t touvct· um pocler superior 
res locaA,, omat!a de e'mta•· dos JlOde-

·~.,, C CSllC •. 1 '' ' rovor a talwl! .01a mente inemnhido do 
pam <rue' aS' ~~ tn1.1.nta~·ia dos rnuniciplos 
passem o.~ limit'!1,11cqmhdades não ultra-

Oil traçados nas leis. 

Sem css~ fl 
1 '" " scalizaç~ · . lo VIsta;;, 0 a '80t 0 ~ama1s haverá unidade 

envolvimento · uçao tio problema do dos-
será sempre ·, economico do nosso Estndo 
)lrojuizo d<J hc•:g~~ . 1 tcntat~va haltlada, eJI) 

· <.s ar soctal. 

O ayt. li <lo pro·, 1 
n~dado ,olcitor;doct?! .co;;itando da. ii!llllU~ 
ll,t .J tli'L~prncl,•n ',· <,lnuna as vasCJllaçõos 
!•to, dis1,0 ntlo' ela a P~oposito do assunl-
corr!prehcn(]p quo a Innnuni<latl.c não se 
h<l · J no '"tso ti · 1 e ' -a <Jm l>J'CJe<·ss ··. · c prcmuneia < ecr -
tente. .. · 0 1 llgulnr por juiz compe-

Anno 
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'l'ransumpto 

Motlifica a constituição do l<:sta-
do na parte referente ao_ poder 
judiciario c {t organlzaçao mu-
'nicipal. 

Anclamen to c ohserv ac;c)cs 

O art. P, consc<ll!Cncia natural üa reforma, 
ainüa se justifica pela ncccssidac.lc de ;,;e-
rem attcmlidas (\ivcrsas reclamaçõe;; pro-
vocadas pela lei n. ~ll\1, do anno pas-
sado. 

A suppressão do. ~aragrap.ho unic'J tlo art. 
8:,, tia ConstJtmçao que tl1spoz: « em todas 
as eleições o voto será secreto , ó uma ne~ 
cessidatle imposta pela vcrJalie eleitoral, 
porquanto o voto a tlcscoberto facultativo, c unnt das maiores garantias della c, na 
pltrase de um publicista citatlo pelo illus-
trado auctor do projecto •< ó preciso que 
não se continue a emprestar ás institui-
ções republicanas os males que sejam 
producto de um systema eleitora_! defei-
tuoso.» 

Finalroento, a commissão, pedindo a bene~ 
volencia da Camara Jlara este trabalho 
que a urgencia do regimento não permitto 
seja completo, espera que o Congresso 
Mineiro dotará o J<.:stado com uma reforma 
constitucional digna de sua sahedoria c do 
seu patriotismo. 

Sala das commissões, 15 de julho de 1\J.U. 
·-- Carvalho Br·itto. - Jusé Gonçalves. 

Em se!Junda discussão a. 18 foi ella 
atliatla por 4'l horas a requenmcnto do sr. 
H a poso de Alroeida. 

No dia 21, proseguintlo a J.a discussfto do 
projccto foi ella feita por capitulos con-
forme o requeriroento tio sr. João Luiz, 
approvado pela Casa. 

Tendo o sr. Carlos 'foletlo requerido adia-
roento da tliscussão por 2í horas, por falta 
de numero foi adiada. a votação desse re-
(ruerimento, o que tleícrminou o adiamen-
to da discussão tio projecto. 

No dia :2:?, retirado por seu auctor o reque-
rimento tle adiamento proseguiu a tli;;-
cuassão sendo ella adiadtt pela hora. 

Continuando no ti ia ~:l a discussão do proj ecto 
recebeu clle a seguinte omentla : 
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Transumpto 
Andamnnt 

' 0 0 obsorva<,·Ocs 

1-

-
Modi!lca a c . 

do na l onstituição ti <' 
). u·' .. I ~rte refcrent o Es_ta-, uiciario e · e ao poJ 
nicipal. a 01't:Unização mg: 

01 ' '. ' 

Ao art. n. I!, 

nas comarcas ou ter-
Por juizos e · 

mos. · JUrados 

IS ,, . " 
· · k'"l "ala ti t:Jrp " a~; lle'·s~ d 

l~.- varlo~ T l' ,,, IJCS, ''3 de julho e 
~~ h o Brito {~ r:ào.- Joü~ 1 ui· - Car-

tnhei;·o. ·-. · ÕT " :JC!ltlrd f>eJ·ei;·a ·_:_ Nunes 
~~~lioi~-- Olym1;{0

111Rf~ /~'!I!Jes.- T;asco A..;e· _ J 1 ·- Lu i::. !ler 1-.r <tO·- Rt!poso 1le Al-
vie/ao Yellos0 , __ nu~.- Cete~tino Soar~s. 
J> . Roltm _ 1, 1·1r thw· Pi1nenta - .Xa· 
~1~'~m?·- Vi,1[e1.'.01 l'i!]ues Chaves._: Porto 
" oretra to tle Jl 1 D z·•,., J'ei1·! ·-Ju!Jmed e.::re't 1 C.- e(tu• 
res \i- Deside1·io d on~cs. ··Agostinho PtJ-
]i~1. ~ ,ves 1lc l.enu .e 1 fel lo.- Julio Tava-

1 1 tra c Ale/lo '·1 ·F- I:; na cio Mnrta.-
' - 'ranhlin BotelhO. 

Por .falta do num,.. 
Ut!Jatla ainda -1r~J no correr do debato foi 

a ' lSeussão. 

Continuand 
tlcrJoi. ti o ')lia no d. 
O ·~ o lon"o 1 Ia 2-í- foi encerrada PI'OJ • t o 1 olnt ' pelo ec o com a 0 ' o sendo approvado 
Co 'l.Uo foi ell monda a elle ott'erocida; 

mruii:lsão rio c 0 enviado novamente a · -on~;titui •' ' . -Ç<~o c Logislaçao. 
O sr v ;, : alcrio R,,. 

"tnnto ll<!clara·çl~ünde mandou á l\Iosa a se· 
.ao de Voto : 

~· I a Votação t'r . . 
Voto H~>r' >sse !oit-t 
eontr~ · 1.a .da llr)"ui' 1 yo~·. artigos o m~u 
sna int 0 MtJ~o 1 .'? 1 n '- !orma : votaria 
gos do 0 fJ:reta~·ão · on: '(.. ~~ojecto, porque .a 
oialmo mo;,rno pro·ec •tcr, de outros artl-
n 1 ., dnte, revo•>a 1~1 , 1 _ to, do artigo l; espo· · ·• a Co ·"' o os · . 11~ goll da·, n~tJtnl,~:lo , · ar_tigos r,; o ~~ 
licip 1 J·t!Constituiç~',) 1 c em taco dos arti-

,_' I O 1{ "' {Uü <>a 't (art (i 1 o.~ or"ão. 1 o' rantcm a vi a-
zir, ·ll,~n no~;tdatn~nt<;~ ~ 0 ... poder judiciario 
lei 'l 1 ,

1 1'1 OJUizo ,I·• J •1 °1 ·~ capaz do conllu· 
• '-''lsl 1 · " O<>Jc ti I 'lHe P.ot·"' ·.ar o r ord' . <>. a. o a lctti·a ta 

"' <l VIt·tJ' • Jn,tl'JO · · - d mentr' .11 I'' IcJeda1f, 'i" '' convJCçao o 
Virtn~I;n>o Ida s'mãó u 0·~ '1 oonstitucional-
gam.8e onto, ~->entlo at~~c ~nodo 'lxprcsso, 
art. i·· a~; disp'>~>iç~ lllgida pelo -- rcvo· 

"· 008 em contrario do 

Anno 
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'l'ransumpto 

Modifica a Constituição do Esta-
do na parte :eferent.e a~ poder 
judiciario e a orgamzaçao mu-
nicipal. 

Andamento e observações 

O legislador orc.linario, de facto. poderá ohe-
gar a essa conclusão por duas fôrmas : A 
vitalioiedatle do artigo 61-, dirá elle, roi 
creada como um attributo dos desembar-
gadores e juizes de direito, cargos de Ji1a-
~istratura, certos. individualizauos em lei, 
mconfundiveis. Ora, o art. 1," e l:l do 
prqjecto suprimiram-nos, revogando ex-
pressamente o art. ii:l da Constituição que 
os ereou e creando em loga1· delles outros 
cargos - Juizes e Tribunaes -- inquestio-
navelmente di1Terentos delles, pois do con-
trario seria uma inutilidade revogar o 
art. 1;:~. logo ficou supprimido tambem o 
attributo desses cargos - a vitaliciedade, 
logo, virtualmente revogado o art. 1; 1 da 
Constituis~ão que a instituiu como tal -re-
vogado por força do - reyogam-se, ete., 
do art. L-i, visto como contraria as dispo-
sições do art. 1. o 

Ou dirá elle : A Constituição no art. (H 
creou a vitaliciedade para certos or~ãos 
da magistratura- Desembargadores e Jui-
Z'es de Direito, não, em these para quaes-
quer membros do poder judiciario, tanto 
que ella propria institue outros sem esse 
attributo, ora os orgãos da magistratura 
que a expressão lata do projecto oreou-Jui-
zes e 'l'ribunacs ---podem abranger os jui-
zes do direito e desembargadores da Consti-
tuição, mas, com certeza, oomprchendo 
outras entidades além dolles, camaras ci-
vis, por exemplo ; creadas estafl por nós, 
deixa de vigorar para ellas o preceito do 
art. ll l, fica ao nosso arbitrio dar ou não 
aos s<ms funccionarios o caracter de vita-
Iicios. 

Não padece duvida que a intenção de salvar 
nos textos do projecto a vitaliciedade inte-
gra da magistratura por parte do auotor 
do mesmo proj qcto e da commissão de Le-
gislação ficará patente dos annaes da Ca-
mara, mas ó dillloil que olla prevaleça, na 
prcttica, contra as expressões entrecltocan-
tes dos textos, maximô se os interesses e 
paix<íes de momento. como é eommum, 
para seu~; intuitos, precisarem ou quizerem 
soocorror-f'lc da obscuridade, da imm!li-
oiencia resultante <fossas expressões. 

Ameaçada assim a vitalicietl:tde dos orgãos 
do pode1· j udiciario, licariam, como conse-
quencia, os magistrados actuaes sujeitos a 
serem destituídos de seus cargos, conforme 
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Transumpto 

M~diflca a Constitui<;ão c.lo l<:sta-
. 0 !1~ P~rte ~·eferente ao poder 
.Jt~d!ctano e a or"aniza""o nltl I mctpal. "' ·• ,~ -

Andamento e observa<;i)es 

<t inspiração 1 1 . desta du Jl· lo ,o:;ts1a<lor oruinal'io, e, 
a1num·t r!e~1 calamtuade t<Jriamos em parto, 
f't~or d 'P?nsabilidade se votasscmos a 
' o arttgo 1 . " uo proj coto. 

Votaria c t. . 
p~lo ;;e<~n.ra o dito artigo, mais ainda, 
el,le · bumte : Nos numero'· 1 e ·> foculta a crea • ~ 1 . ' ~ "' instancia yao te t.nbunaes na primeira 
gunda. c de multlp1os trihunaes na se-

De accoruo co . . . - . mara d m a opi!Hao dommant<J na Cu-
n6s ~ct e l1ue estas mcclidas seriam entre 
au~torizu~ mente . pr~m~tnras, venso rrue 
bist .ar a. sua. mstttm<,~ão serta um sno-

:. n~ doutrmano, uma Inutilidade impro-
apluat e. uma Constituição ou umu rJOrtu >er a as e''llO 1 - . . ' ri<>osas ., cu.açoes do emprnsmo, pc-

"'. · · • fataes a ordem e I·>r·ost>cridaucs 
soctae~>. · 

Votaria contra t' , como 0 • 0 ar. 1go 2. ", porque elle traz, 
"Os de ~n~equonma, a suppressão dos car-
o"' · . JUr7-es substitutos que r·crluto no-essarros d'fl · · · za ão 1 · : mo I cad.a a sua actual organi-
ex.lrrenl ?1 11•1odo mau.; consentaneo com as 
l;a1'?0 •lca·r~s Juc.liciarias, dando-se-lhes o pre-

, c s causas. 

Quando se 110 • • este . t' ssa conceder que rovo<>ado poi 
0 ' artarr~go e ,oxpr~ss~mente pelo~ art. t:l, 
por ·:, J<> da ConstitUição quo os crcou nem 

Isso estavam SUjlJlrimi· •lo~ esse" carcros !JOri[Ue !l" J c ,, .. ,, >::> 

I •10 m prolubição de croal-os o as P trasc:>: Ya<>as 1 . · mai. f t "' · t 0 prnJecto os comportam. 
tass~ c~~~~ f .~azã.o I~lilitar.ia para quo cu v o-
o 1 ,.·, 1'. 0 artigo e o que, não podendo 
doso"'t~lador comprehendcl-os no numero 
se;. tWza.llr!s que, JlOr ventura venham a 
or"ani~tclO<;, flearw. com pleno arhit!'io de 
"a~antÍ 1 -os, podendo sem as salutares e 
"' l oras providencias do ~ t ('- ro-vo<>ado e ll 1 · '"r · >·> • d,"' .· ' 0 oca -as nas condições as uuus 
0~~~~~:,~~:~te~, .. eon!'orme as convcnicnc~a:; 
sibilida 1 cs ti ansforrnando-os pela demls-
pemici~s~? !!0~a ~·emoção em instrumentos 
orgão.'l do sju~ti'ç~e.wdado antes do que el!l 

Votaria contra 0 a t ., . pruden. r · •L" porque julrro llll-
tuciona\~s{n~on~r1 ,?s. P.rcc.oito.s de. ~o~sti
plono arhitrio 0 c,ar-s9 a ler ordman~ 0 

· na orgamza<;ão de uma w-

Anno 

HlO~ 

o .... 
(\) s 
::l z 

1% 
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Transumpto 

Modifica a Constituição do Esta~ 
uo na parte !'eforcnt.e a~ poder 
judioiario o a orgamzuçao mu-
nicipal. 

Andamento e observações 

stituição importunte e que tanto inilue 
sobre a vida da sociedade como seja o mi-
nisterio publico. 

Com l[Uanto consiilere defeituoso e incom-
p loto o systema da nossa Constituiç.ão so-
bre a materia, profiro-o ao desconhecido 
quo possa sahir de uma legislatura orcli-
naria. 

Este tem a vantagem de garantir rolutiva-
mente a icloneidac.le dos membro,; desta 
instituição, já designando para a üirecção 
suprema do ministerio publico um desem-
bargador, já estabelecendo algumas condi-
ções pam as nomeações de promotores de 
j nstiça. 

Votaria pelo art. ·1. ", I[UC vem remediar uma 
necessidade desde muito sentida e mani-
festada e r[ue ficou luminosamente demon-
strada nesta casa, pelo auctor do projecto. 

Votaria tambem pelo art. 5." não porc1ue 
julguo a justiça c.los tribunaes do jury nos 
crimes de sua alçada inellicaz, deJiiciente, 
llesvirtuac.J.a por sentimentalismo doentio, 
conforme a critica do eruditismo c1ue não 
a ttemle ás leis sociologicas da formação 
natural de or,;;ãos e funcções apropriadas 
aos destinos tte uma socioc.J.ado ; nem por-
que acredite quo, deslocando-se certos de-
lictos para outra inrisdicção sem adaptar-
se as penas aos intuitos de regeneração, 
conforme os dados da pll)·siologia e da 
moral positivos, consiga-se mais bem estar 
para a sociedade. melhor repressão para 
os referidos delictos, mas simplesmente 
pOl'I[HO seria materialmente impossivel qne 
o jury com seu processo moroso, caro e 
incommodo, pudesse supportar a ardua 
missão que lhe tem sido confiada e a pu-
desse desempenhar cabalmente. 

Penso, pois, que os pequenos delictos, com 
muita propriedade, devem ser retirados 
desse tribunal. 

E' uma necessidade urgente. Tão urgente, 
c1ue, repugnando-me a faculdade de descri-
minação de al1;n.da, neste assumpto, pela 
legi~;latura ordinaria, voto, apesar 1lisso, 
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Transumpto 

---1-----------
Modifica .1 c . 
~o !la partgn;;!~~uição do Esta-
JUthciario 0 :, 0 :rcnt.e ao poder 
nicipal. ' rgamzação mu-

Andament 0 c observaçi'ícs 

-

S. S. '2 t dA · 1 ;;cnde • . "JU ho de l!l'l?. - Valerio de lle-

A es.~a dcclar 
guinte : ação accrcscontou s. ex. a se-

Aproveito a t ··1 Opportun· 1 ! .~1 J.una uara dciJI: .~t.ace 1.h. aehar-IHIJ na 
c.qntulo ·> • 1 ,\l,tr que ~1 ·1 ,,otaç'lr• 1!0 1 'll .. lo pro '' <J· ll'l Jantoment

11 1 JCcto, cuja utilidade foi 
lustrado collc•;.

1 
1 crnonstrada pelo meu il-

n''lllü 1'"1'() 1"''' sr. d1·. João r niz cu)· o ~·1·t· ~ ), Ie<\n(~'t I ., • c cl yot· arti"os' ,. para d_cclinar, fosse 
totlos 1'1]1... "' • cu vot·tr1'' ·• f·tvor· ·'c f) " -' _,,-,, oxco t . (. v.. u. (. lL 
· · ' quo rnar11h d' 1~ t~·tndo, porém, o art. 
ti<J transrnis''l~ d1VIthr a renda do imposto 
<vl11 o ns u11:nil'i 0 • \1,l'O]>ried;ÍIIn entre o J~s-

• l'•t Idades. 

Votaria JHJi•· " .. 1 ' .,, eontn '" <o projN•t '· 0 art U" do capitulo 
• ., 0 IJ!ll 1li;;cussáo.· 

Eu, :,!J lie ·, I ]nra ·• .I 1 lli1 foi o · d 
1,~, ' •• ,.• disc'.l"~-;;( 11 1

, prnJocto apresenta o 
· l . .om o ~'Jguinto paro-

A eommissf(o i] ' PodPr1,. ~° Constitu' ~ . -
1 .. , •. :~, a ljl.lll foi IÇao, Lo~1»l:wao e 

·: ,., .J<t ap)>rov·t 1 [ll'llsente o projeoto n. 
l:Mo~er quo ~><':.' 0 em ·J.· ilisem;silo, é de 
cus~;;v> I' 'til ·la ello >:uhmott1'1l' :1 3 · 1l1's~ ' ' 'Jrova,)n ' ' • · . 

Depois 1 1 · : <o at·~:r·t ]H'IJ) > •t "o' Ü Ju ' >r ·~e o Ill> suio i)· 11 ~lllosa 1liseussiío do 
l O\ .t,lo !'l)lll . ·a Camat"' !'l>l' ~·]}1• 'tj>-n 11 d . lnn·t I' .. , • • ' · ·

1
. 1J art 1 • '·1 ,menda modifl('·ttiva ao 

)UI te'· • • • I I' Il. . .c · 
1 

1•tl'ln Ror·i. ' · • 1•tll 1)lra l[tll' o poder 
1 08 ll<I.H coma; .• ~J~IJ!'IJido fH>r jniz:)s o jura-

c,ts o termos. . 

Anno 

l'J,)! 
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Transumpto 

i\louifica a. Constituição do EJsja~ 
do na parte ret'erent ~ ao_ po 01 

ju•Jiciario e á or;;anJza.çao mu-
nieipal. 

Andamento e observaçiJes 

A comrmssao a.pprovoita a opporiuniuade 
]Jara tornar bem chro L[UU o p1·incipio Lia 
vitaliciedade c lia inamovibilidade da ma-
gistratura, principio em que se asoenta a 
sua independenci1J:, no interesse da propria 
justiça, flea mantido tal como se acha na 
Constituição, que nesta parte nenhuma 
mocliflcLv;ão soll'rcu. 

E' assim que o art .. n:1 (ia Constituição csta-
hclecc que ., os .JUIZOS da Rolaçiio, que 
C''ntinu:tram a ter a ddnominaeiio de des-
embargadores, o os de dircitÓ, scri\o vita-
lícios e só por sentença ou nos casos Jc in-
capacida.dc pllysica ou moral, aycrigua-
lias mctl!ante processo, perderão seus car-
gos 1>. 

'l'ambem Jlca int:wto o art. 1)7 n. XIII que 
dispiíc : · as luncçií1.JS dos juizes vitalícios 
serilo puramente .imlietal'ia:; etc "· 

l\Iantidas, pois, üu;s disposh~iJc~, si\o cmnple-
tamontc Jnlundados os ruceios do illust.re 
auotor do voto vencido I[ULtndo ;;upp<íe lJUC 
a moüiilcaçiío feita pela reforma, JHt parte 
rola ti v a aos ai:( entes do poder j udiciario, 
importa na v1rtual rovog<t~;iio dos artigos 
ela Constitni,~ão quo Jlrmam a ,;arantin ela 
i ndcpedeneict des~c:; agcnt'ls. 

Não ! seria Ulll interpretação por demais 
estreita, mais presa á lettra da. rcfornm do 
que ao seu espírito, manifestado já de 
maneira tão claré1., quer na larga discus-
siio quo o pr11jccto levantou no seio !la 
Ca.mara, quer no proprio parecer da com-
mis~ão de Constitu i<;ào c Lee;islaçilo. 

A Constitniçilo do Estado de S. Paulo dis-
po;~ no art. ü que o poder judiciario ó 
exercillo « por juizos c jurados, na fôrma 
quo a lei determinar », o, g<erantimlo a 
magistratUl'a completa c ~cgnra indopcn-
dorieia. flrmr.u-a no art. 'J7 nos seguinte:; 
principias do ordom constitucional: 

1." Vilalioiedailo -- o magistrado, depois 1le 
empossado, ;;0 por sentenç11 criminal Liefl-
niüva ou apos~;ntailoria, na f<inna da lei, 
pcrdr.rá o Jogar ; 

:!." Inamovibilitladc -- ;,;ú a peclido sou. ou 
por proposta do tribunal de justiçn., ap-
provada P?lo Sen:.tdo poderá qualquer .iuiz 
SOl' l'OlllOV1L10. 

'• •'I 
',1 
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Transumpto 

Andament 0 e observaçíJos ------1!31 ---------------------------r) . OIS bem ! 1\) • 
. · "'uom Ja · zer que os iuize·mms se lembraria do di· 
V'Ibunaes da(Jue'u'; : membros de outros 
~·~,garantia do it~};st~tt!o 1k<tl';un pl'ivados 
.Ldade, s(nner t lübihdad8 e da vitali-

1 ~nto a tal " 1 ?. J~orquo no arti"o ret'e-"I'l"d ,..,ar.tntr·t I,. b 
>'> ' " OI' I'Oils\'t · ' MO Clll[ll'ü"OU O lC-
llO art. 'J.Í ! i 1 Uinto as cxpress0~s usadas 

0 ~- I! do art. .. . 
.~ edac\~ão, llc \c do prol ecto, com a actual 
~·" l!iscussão 'n{gcdo com o vencido em 
.onsrgnadas ;10 r~ ~ncreco as censuras 

'A)}JJ reforoneia 8\lOitnycl voto vencido ; 
em 1.· in~;tanch 1os tnbunacs collcctivos 

' t 0 Jlrojecto primitivo. 
'rão c·hr .. 

81 , • o tor 0 [lrim . 
·' 0 de Lc••isi·tç~ Ciro parecer da conunis-asstl " ' .to c c · ri lllJlto, crnc ~e I on~tJtuiç;1o sobre o 
tu o .repetir a no~~a 108 . a.lhgura dc8nccessa· 

.~lld;~de rla i·· 0 lll!llão sobre inoppor~ Pimw11.. • nnovaç·tc) . . . 
• ' <l lllShn ,· . ~ « JUIZ U!llCO na SUCCC'SSi\ · ·' ua ) lllZPS JJ · • n " · ':l~ li,stan ',.: .. · ,. em co og1 o nas 
la, que Ja ,-. ( 01 •1!:> • por(Jlle este systo-u nn · ., -· > noss 1 · · 1 ~ ,JU.~tJça mais :;,0 • c a ao.~ litigantes 

:,eci.~ao, reservad ~ esponsavcl na 1mmeira 
s.~o o•· I • . . os i''l"' . d I .I · 1 ., lht!or·cs •I " H •t se••un a t ec-

.I u gado , . · c 'llllcntos da"' critica do 

hnprocedontr• t·t ' 
ltr · ' ' lllocn · ~.l~cto c[uando 8 

1 .e a critica feita ao 
prmnu os lo••arc~ 0 

1artwnla que e!le sup-
,, · 1 0 llu bsti tu tos. 

0 C[I!P · 
I ,, I>OrcJrn se d' . 

t esccu -~ c• 'It · -a•;cntc•· ado detalhe d;. <lc•t1
0
ü o. lH'OJecto n<tü 

l " -~ o pod"r ·1 • .. , ,nnmar t[uacs os 
1°1 b<tsica un1., • d.} HhCJarw e remover da 

C PVC 1J " lSj>os· -,' gurar, ma · · 1 Ç<~o C[UO nclla não 
Coinpctcncin da 1s,.c!Ltc) .deve ser deixada á 

N u ordmari<~ .. 
enhunn · 
ro~ ' rrnprudeneia • . · 
'trto~~.la, (JUando no se podo attribuir <L 
~los' '1> da Constitui ~ art. :J.· modifica o 
fu~ .n~emhros do 1,r9t0 que t!cJ!cga a um 
lll 

0,Ç<Jcs de che"e 1
1 JUnn! da Relação as ednnt d ,. ( ct mi · t ' e eleganão d llis erio publico, 

E' . ' 0 governo. a UnJc•t ' 
th•os '.Innovação lJ 
1 · llltllto clcv·tc! ue so opera 1•01' JllO-Jcm l''tíP t • -os c1ue · · do . '. .n 0s clesdo · . .I <t :-;c tornaram 
h 1IlloJec)to e qnc . .'1 )'l'llrtoira discussão 

' c 08 • · ' •tlnda n;1o !rtram refn-
Qu<mto aos 

h li co n · ·, rcpre~cntantc• · 1 . . . 
>;ir•ãc 1"'' comarca~ fl ,'.8 l 0 lll~ntstorw pu-

. l ' o .'trt, li't' ' c.t mantida a diS[lO-n. V d·t c t' . ' on~ ItUição quo 

o .... 
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·rransunlpto 

Modilica a Constituição do EsJa-
uo na parte referen t~ a!?. po e r 
j uuioiario e it orgamzaçao um-
nieipal. 

Andamento c observa'.;Oes 

prefere os doutores o bacharois mn direito 
para as nomeações de promotores de .i UB-
tiça. 

Por occasiuo ua segunda discussão do pro 
jecto, um illustre representante lembro 
o alvitre de estabelecer-se lle maneira ela 
ra as condit;ões da investidura nos c~trgo, 

u 

de magistratura. 

Mas tambem sob este aspecto o projocto nã 
modifica a disposir;ão constitucional vigen 
te, a não ser na parte relativa ao conour 
so que o art . .J .• " expressamente revoga. 

o 

Mas não altera o disposto no n. V do art 
6i da onstituição; de mane1ra (llle sub 
siste o noviciado como exigencia que dcv e 
proceder a nomeaçã?, quo é da competen 
01a do poder executivo pelo art. 57 n. 7 da 
Constituição que a reforma não attinge. 

A larga discussão do proj ecto perante · 
Camara mais patenteou a necessidade d 

a 
a. 
S· suppressão do concurso, systema de inve. 

tidura que se justifica no art. ,-J.f da Con 
stituição do Rio Grande do Sul, em virtu 
de do qual os concurrentes não depende m 
de diploma, de accordo com art. 7 § 5. 
pelo qual não são admittidos no serviç o 
do Estado os previlegios do diplomas es 
colasticos ou acadcmicos, quaesquer qu 
s~i am, sendo livre no seu territorio o ex 
ercicio de todas as profissões de orde 

e 

moral, intellectual e industrial. 

Isto posto, é a commissão de parecer que 
projecto seja submetti~o a 3. • discussão 
approvado com a segumte redacção de a 
cordo com o vencido em 2.' discussão. 

m 

o 
e 

c-

O Congresso Legislativo do Estado de Mina 8 
l-
o-

Geraos, nos termos do art. 121 da Conf 
tuição do Estado decreta as seguintes m 
(\iflcações á mesma Constituiçao : 

CAP11't;LO I 

Dll PODE!~ .TUDICL\HIO 

Art. l,• O poder judiaria será cxorcjdo : 

I Por um ou mais tribunaes superiores, q 
forem creados por lei ordinaria ; 

ue 
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Transumpto 

Andamento , . e obBervaçiJes ------Modifica a C . -----------------do na onsütuiçito d E 
judieia~!lrte ;eferente a o sta- I! Por .. 
nieipat. 10 0 a organizaç~!omder termos.JUizes 0 .iurados na. 

u- 's eomarcas e 
III Por · · 

tricto ;JlHzes de paz l'leit 
~ os, em cada dis-

Art. 2.· Os .. 
po m· . , .JUizes de l'a· 
carr>0~1 ~~d~ em lei e ~i.;ervirão pelo tem-

, ' ' nao em virtude' perderão os ~;cus 
Art. :l " 0 . de sentença. 

do l'or 1, !HIIli:>tcrio 1u · . 
tPs ~e .01 especial 1

1 bhco sora. orr>aniza-" '' l'VIrã ] O S' • "' Podendo 0 pelo tem JO • eus reprosentan-
servi ~o ser. removidJs nona do~errninado, 
lei p;esJ>?bhco nos ter por exigoncia do 

· rever. mus que a mesma 
Art. l ,, I·•· 

• ' 'ICa lllvestidu supprimido . 
ra tios cargos 1 ° cor~curso para 

( 0 magistratura. 
Art. 5. ]<" 

d · • mar t' 1 os róos 1 1 It o o j ur 
do Estad 1 0 crimes su · J: par~ julgamento 
Constit' .0~ salva.~ as J,ettos <t jurisdicção 

lllçao e na lei 0~xcci!Çlícs feitas na 
gamca. 

CAPI'l'ULO Il 

ll IJ S ~I 
. ll N I I; I p I O S 

Art. 1; o 
1 • liavcr'i d ( as Carn r ' as leis d . 

Btituiçií as Munieipa~ ect.~õcs o actos 
der 1 ,'? e ~l'i leü; _ s, oontrarios á Con-

0t?L~lattv0 A recurRos para 
'j Para 0 ' < o po-

prJdcr j udici:trio. 
Parao·r I , apgo nnico 

<. 013 recurso. , · Üi! casos , 
dl)res serão sl ?ta cr!mpeton'e· cdo pr~ccsso 

r c crnunados •. ral .'Js dms po-
, na cr ordinana. 

Art. 7 ., , 
. " au ' ' dtstrietos cn~nnustração do, . . 

c,m cxpioray' I!Uc cxrst~m s ,!nuntctpio::; ou 
l<J.~tado, sora ao, bom o01!10 aa,~as ,nuncraes 
etrvo 0 a 11 confiaria a un 'a Capital do 
vcrno. ' rn prefeito n· 1~ eon~wlho ele-

. · eado Pelo Go-
~ 1." A c · 

!ativa á od~g?:encja dos eon,, 
I!r?P,rias do \~~taç~:~ ~<t rcce'ftlhos será rc-
lsi~I Vl~~os de intt,~rru..,lpto ou il't;;tt·t·c t dospo~;a ao ~ esse ., c o do I' csntravcnha;l· pnt·arncntc I f dos 
I,· ~stndo, que r ~,aos interesso ?ca que 
01. 01 em des . : .~ get·aes 

, Crtmtnauos em 

Anno 

1)02 

o .... ., 
s ::s z 
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'l'ransuropto Andamento e observaçües 

M difica a Constituição do Esta-§ z.· Os re,9ur~os e._ anxil.io;s !'or.nocidos pelo 
~ na parte referente ao poder Estado nao ftcarao su.)eltoll a mspecção 0 
.i~diciarlo e á organização :rou- deliberação dos conselhos, mas serão ap 
nici]!al. plicados pelo préi'<lito na fórma das leis e 

regulamentos do gstado, a cujo governo 
prestará contas. 

Art .. c.:." E' da competencia exclusiva das 
municip:1lidades a decreta9.ão e arrecada. 
ção de impostos sobre preüios urbanos, de 
industrias e profissões, sendo-lhes vedada 
a creação dos impostos de consumo de ge~ 
neros produzidos .fór<: delles, dos do tran-
sito pelo se~1 .t~rrltono sobre. produotos de 
outros rnumclplOs e bem ass1m os que são 
da competencia exolusiva da União e do 
Estado. 

Art. \J.o A renda do imposto de transmissão 
de propriedade immovel intei· vivo.~, cuja 
taxa continuará a ser decretada pelo Con-
gresso do Estado, será dividida entre os 
municípios e o gstado. 

Art. 10. Será regulada por lei ordinaria a 
tomada de contas das municipalidades, de 
modo a assegurar a e1licacia do respectivo 
julgamento. 

CAPI'l'ULO III 

DJSPOSIÇ,\0 GEHAL 

Art. 11. Nenhum eleitor será preso um mez 
antes ou quinze dias depois da eleição 
salvos os casos de flagrante delicto e de 
pronuncia por .crir~J.C inafiançavel, decreta-
da antes do prtroetro prazo. 

CAPITULO IV 

DISPOSI\;Ão 'l'ltANSI1'0lt!A 

Art. 12. O decennio de que trata o art. Uv 
da Constituiçãg do Estado começará a dt 
correr da data das leis que decretarem a 
nova divisão judieiaria, administrativa e 
politica do Estado. 
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'l'ransumpto 

Andamento , 0 obscrraçiJes 

l\Iodifir,a a Constit · - -----------~lo na parte I:clü ;uçao do Esta- A 
JtHliciario 0 :\ •1;nt: ao poder ~t: 1:l. Ficam ro 
nicipal. ' Oit,amzar;ão mn- '1'• b7, ns. 7 0 I':VoB:_ado.~ o.~ arts. t;::, rn, 

ragrar1ho . • • 'h ns ~, ~1 • - 7 "-:2." d· I . tmico e 8t; à 'r; ' : '•. r ' •J;}' pa-. a e1 n. 2 d .,.,-a .. onstittllção, o art. 
mmll di.~posiçu'cs 0, ~) de Otttubro de 18'.)1 e 

· em contrario. 

Sala das comm· -
Carv lf ISsocs 9<J I · a~ íO lJrito -J.' -~· 1 o julho de 100'2.-

• O({() Lui::. 

Ern te1•eei , ... fo 1 ta d•..,cn -
da~~m- ho otlürecidà~8~1•0 ?m ~ do agosto, 

· ' s scgnmtes croen-

l . 
Ao art fl o • 

!Jrc 1: ' ' -depois do f · I IOI:! Urbanos ' uS palavras - sobre 
mtorias rustic~s.;- accrosconto-so «e bem-

')li 

Ao art 13 No 

do a~t. 77:. em vez de 77 - diga-se «tmico 

3.· 
Ao art. 'l . -- Supprima-so. 

gncorrada . 
em l a thscussão r . 01H as, s"ndo • 01 am ro,·oi'tad·'s as remett · d . ' o pr, · , · ' " · no •li' ai·-o a oornmis"")o.J ode to approyado c 

• ,J o 'tl · ''U e l' od - e re,laec·'lo 1• ' JII csentrm cont ' acçao qu ·' Ina . a competente 

Eiu cliscns"' ~ tath J' ..• ao a r; a I 
env'i~d Oi o lia a·pprova I rct acc;ão aproscn-
n 1 ~ 1 ° ao Senado ''1a, ~lendo o projocto 

• ' 1 de!lsa data.' so ' n. H~. por oJ!icio 

nevo 1 \'itlo 
tem bro, po/,~~~.o. Scn:ulo, em l7 de se-

I Cio n • .-\:i. 

Pendo 1 1. t c l Isoussi\o 
gnndo o Jn·croe~f8 ,duas. Camaras, se-

. 0 constitucional. 

Anno 
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Transuropto Andamento o observações 

Auctoriza o Governo a concetl!;r Do st•. João I. uiz. 
privile"ios para a. e:->:ploraçao 
de mirferaes nos leJt_os dos rJos 
de doroinio do Estado. A.JH'esc·ntado em·~ de julho, foi a imprimir· 

fle, tendo tido:!." leitura no dia :1. 

En1. prilut'i,J.'I~> tliscus;;ão a -1, foi appro-
vaüo c remettido á commi~são de Agrieul-
tnra que o apresentou para :2.· no dia :;. 

·l~lu ;;e!llltula di,.cussão no dia fl, roi ap-
provaüo e romcttido á mesma commissão 
IJUO O apresentou para~~." a Ü. 

En• tct•cci'l•;t, tliscussão a l:i, foi appro-
vado e remettido á commissão de Reda-
cção 'luc, no dia Ll o apresentou com a 
competente rodacc;ão linn.l. 

DisJwnstul:.,s, a requerimento tlo sr. João 
Luiz, as formalidades rolgimentaes, afim 
de ser immediatameute discutida e yotada 
a rodacc;ão apresentada, Cilt?·on eila elil· 
llíscllssa~ o foi approvaüa na mesma data, 
sendo o projecto remettillo ao Senado sob 
n. ~\ por oHicio n. 1-ii de lD. 

Foi clcvolvitlo Jlelo Senatlo om -1 de se-
tembro com as seguintes emendas que, 
apresentadas no dia 5, foram a imprimir-se: 

1.• 

Ao art. 1."-Acorescente-se depois da pala-
vra Estado: deYendo a exploração ser feita 
pelo processo do dragagern, ou por outros 
mais aperfeiçoados, sem prejuízo do w;r-
vi1;o de navegação. 

2." 

Ao art. 1." § 2.o-A.ccrcscenic-sc : - c üepo· 
sitarão antes da assignatura do contracto 
uma caução de cínco :1 vinte contos de 
róis, a juizo do governo, qne reverterá em 
beneficio dos cofres publicas no caso do 
incxocm;ão do contracto. 

O governo poderá levar em conta da caução 
a importancia dos estudos feitos pam a 
cxplortv:ão. 
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Transumpto 
Andamento . e olmorvaçõos 

r-
Anctoriza 0 G ~ 

Pri 'I ovorno a ----------
VI egios para conceder 

do mineraes no 13: exploração 
de dominio do ÊstllJdtos dos rios A :l." 

" a o · o art 1 ~ l ' · - o· ' " · ·"-Sulmtit "tt' 0 scrviPo <lo · uam-so as pttlwras · ~ Intcs. ~ navco·aç1 . (. ( L • 

da.~ ria<>~ - o os rio Ifl~t· 'r 0 
· -pelas s~-

b ta de s011 1 ·. ·~' o sobre as quo-
l Ollll!l)O, 

Accre.~cou te-so 
on,Io eonviot· 

Arti"o A 
ar?. · 1 ., ~au,;ão do , , 
t'oroltt : . 8 ~1 {loder;i , , Jtlo trata o § :!." do 
ção. llltOJados · Oll ~r~\ !ovantada quando 

•t !alho.~ da explora-

Pa,)o do St•n 
lltJI!o H ~. aclo do F~trr I 
I"'J'> orJI.ontr• . " , lo do i'llin·Jo G~J"l"S " , - '1 ~, aos ' I , ,, •; , v , 

presid1,"'11
1t111Jnio .1IrtrÚn ,:'· ";? :;otombro de 

1 ~ O-D1• J, "-'"lretrr' l S''l' .'' secret ·.. . osé P•l _, 'a , t cc., 
:~. ,, ~>OI'l'Ptaai_!O. - Manoel 1;<.~o .Dntmutonrl, · · llo. N l.l:!:en·r1 dn Costa, 

Lei n ·• 11 · " , <IA !'i I 
• • l e ~>otomhro do !D:J.~ 

Anno 
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Transumpto Andamento e observações 

Dispensa ?- public~v;iio _d,o Minas Da, e.)ntn.lissão ele Uepres•·nta<;<1es 
Geraes a;; segundas icll'aS. ltecJnerunentos •~ Petições. ' 

.t\.Jll'esentaclo em 5 de julho foi a imprimir-
se tendo tido 2. • leitura no dia 7. 

E1n tn•iJnei ~~ tl~seussão a ~ foi appro-
vaüo e remettldo a mesma commissão que 
no.üict JG o apresentou para 2." com o se2 
gumte parecer c emenda : 

A co.mmissiio do Re~ftWrimontos e Petições 
ollerecc para 2." d1scussão o projecto n 
Uli\, e ó de parecer que seja o mesmo ap: 
provado com a seguinte · 

nmND.I. 

Ao art. 1.'' accrescento-sc in-fine: -quando 
não houver feriado mt semana. 

Sala üas commissi)es, Ui de .iullto de 190:~.
Poi'lO Pl'illlo. - Auostinho Pcl'cira. 

Em ;;enuncl:" tliscussão D? t~ia 1!,. o pro-
jccto e a or:10nda da. commJssao, io1 apre-
i:iG!lütda mms :>, scgumtc emenda : 

N ·> . ~ 
Acercscente-so onüo convier : 

Artino. Est<t lei ontrar{t em vigor üestle n. 
data üe sua publicaçiio. 

Sala das 8cssiíes, 18 do julho de tDtH. -
.Toao Lni~. 

Encerrada a discussão foi approvaqo o .pro-
jecto com as emendas a olle oflere01das, 
sendo com ellas enviado <i commissã<l de 
Iteq uerimentos quo no dia ;~·~ o apre;~entou 
para 3. a redigido conforme o venCidO em 
:i u. 

En1 t.ct•ccil•~t cliscn;;.,.ão no dia 2'~ foi ap-
provado o remettido A commissiio de H.c-
dacçiío IJUe no dia :J,; o apresento1.1 com a 
competente rcdacção final. 
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'rransumpto 

Disy•msa :;. publicação do i'vliJws 
Genws as ~egunllas feiras. 

Andamento e observa çõcs 

i)ispcn,.;tul;ts a ·e . Azevcd.o a '11 • 1 ~uertmcnto do sr. Vasco • ' s 01 maltdatle•· . , · de HCI' immediatamont ·d ~ cgu!lentacs a 11m 
a redaceão •tprese t de Iscutllla o votad<t 
discnssã'o c 'roi ~ ) ~ a a, entrou clla em 
ct~ ~emcltitlo a~ IJ;ovfda,. sendo ~_ln·oje
oJIH~rn 11 . 1 l'i, de 2N~at. o i>Ob n. x.,, por 

Henulttitlo .·1 ~ .. 11 -· · • ~·· cçao pelo s l 101 communica.to em ollic' cnal o, como 
agosto. 10 n · 11. de 7 de 

Snnecionatlo 

Lei 11. d' lG I c l c agosto do IDO.! 

Anln.ulht o disposto no art 1'> l·' rn n I' ·'a c · ~ '" Utt con••••·•ss·,-10 11 .,, 
ll'o •r' I' u amara i\Imrr'ct't· "I ,. " ac 1ado. '" JHtcs. 

C;tnuu•tt!J i.\lunici-

Annulla o;; SC"u· t . 
C·tmara M ·'" m cs actos da .1· umcrpal de Pbc. 1 ' 

a) rsp?sição lloart.~od' lr.am_: 

"'-l1~'csent;ulo em 7 mtr-sc temlo titio ,, .~y .jtulho foi a impri-
~. 01 ura no dia il. 

Em Jll'imeh•tt tli"'c -vado c rcmcttid ·,. llssao a 12 foi appro-
o aprC!lcnton l)a~·n,'\ l~OSma. CO!Ilmissão que ' .. no lha 1:-i. 

I~m SP"'ni I 1' . _, li U I ISCliSS;- " 
PI ovada o remottid· ·,..to em 17, foi ap-
maras. a ,t commissão de Ca-

l' IJnde •le parece . 1 para terceira discussão. 

O;t <'ontntissão 
Paes tlc Cnnuu•us i.\lunici-

-do .21) tle mar ( I ~ o r n. '> 
IIJ) lei n. 12>-u~ ÇJ te .lí:JOl; 

I 
1 !HJ2 • • c <J de .J anciro 
l . ' 

do 11 " ~~·t•stln t:ttlo ''lll " l . 
mrr-so, tiJndo tido' 'J \ rJl.l!ltlho, foi a impri-C) ClS ns. jt1R ]()') 11" 

1 H! 1 Ul c 1111 d~ • lQu'[• _11 I, 110, 
d; ler n. l'''l ,1, c . , e 

l\ll'2. .. " c ' de Janeiro de 

" 111 ura no dia tl. 

Ihu l'l'intch•;t · 
~ncerrada. flcan'~;Js'm!'são a \l, foi ella 
1al1a de nnmero.- a<ltacla a votação por 
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Transumpto Andamento c observações 

Annulla os seguintes actos da No ~lia_ \1 foi approvado c remcitido á com-
Camara 1\Iunicipal de lJI,eraba: mtss<tO de Camaras, que o apresentou pan 

a; disposição do art. ~o da lei n. 
:í. de :!'l do março de lti\J3. · 

li; lei n. 1 ~;2, de G de j anoiro de 
Hlr)2; 

c1 leis ns. lOS, 109, 113, lH, 115, 
l!G, l!S e 1 W de Hlill ; e 

él) lei n. 12 :, de G de janeiro de 
1'.108. 

I ; 

!Declara oxtincta a divida dos 
funccionarios puhlicos, resul-

1 tantos da construcção de casas 
na capital para sua residcncia 
quantia, por Jullccimonto dos 
referidos funccionario~. deixa-
rem vim·a, filhas solteiras, H-
lhos menores ou maiores a os-
tos equiparados por direito . 

~.·no dia li de julho. ' 

Em scgumla di!4t•,nssão a :/:!, foi ella en-
cerrada, sendo arhada a votar:ão por falta 
de numero 

No ~lia_ 24 foi approvado e rcrnettido á oom-
mJssao d_c Camaras, que o apresentou para 
·'·"no dtlt:~·. 

Em tct•ceit•n tliscussii.o no dia 4 de a<>os-
to, foi app!'ovatlo c remettido á eom~i~rro 
de Redaeçao, que o apresentou a ~2 com a 
competente redac~~ão final. ' 

1~111 tli~c.nssão, a 2:3, a redacçào aprcsen-
tad~. 101 ell~ approvada, sendo o prqjocto 
envrado ao Senado, com os respectivos do-
cumentos, sob n. 10 > c por ollicio n. lGí 
do dia ;?5, '' 

Rt>ntcttitlo à SltllCÇ:"io, pelo Sene,do sob 
n. lG~. em r; de setembro, como foi ~om
municado em oillci ' n. ;;~, desta data. 

Sancciouutlo 

Lei n. 3:l~l, de G de setembro de l\102 

Do sJ•, C:trvnlho Bt•ilto e out1•os. 

1\JH'C~t'Itt:ulo om 7 de julho, foi a impri-
mir-se, tendo tido :?.· leitura no dia "· 

J~m Jll'imt'il':t cliscus,.ãn ~m 1! do julho, 
foi ella encerrada, sendo adiada a votação 
por falta de numero, 

No di:.t 15 foi approvado c remottido á com-
missão de Legislação, tendo feito dec!ara-
•;ão de voto a favor o sr. Vasco Azevedo. 

No dia 17 foi apresentado para ?:, com o 
seguinte parecer e e1ncnda ; 
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Transnmpto 
Andament 0 0 observações 

-
Dc.clara extincta , . 

íunccionarios a _diVida dos A , . 
tantos da co'n. ~ub:~cos resul- lloJum,~srro de Consr . ,,. . , , 
na capital pa,~tl ucç,to de casas i· c parec•Jr quo o > ltUiç,to r) Le;,\·lslaçao c 
quando por f l~ua. residencia s~nte anno ~>oja 'lll ro.Jr;cto n. l:l!t, do cor-
referidos f 1l: emmcnto dos · M> eom a se·•'1lint ,>provado om :2.· discus-
rcm . uncc10narios d · "' c emenda· 
li vmva, tllhas s lt. l ü!Xa- Ao art 1 . 

1os manores 0 · 0. e1ras, fl- · ·" - Suhstitu 
tes equiparados u maiO,res a c.s- • I<'ic . · a-se pelo seguinte: 

· por direito. > a!·a extineta a 111· . 
l uhhcos rcsult t · Vida •los tünceionarios na Ca · · an e da co ·t - · 
1 

• 'Pltal do Estad' ns rucçao de casas 
(uando por falte' . 0 para sua rcsidoncia torio1· CJmontr · · ' . . a esta 1, · . J, anterwr ou pos-
fun?ctonarios, -ift dmxarcm os referidos 
_hos menores ou IV~, fllhas solteiras fl-
1,ado.~ em rlirc,·t mat_oros a estes OIJUlt>a-
solteiJ'"' o, mne vi· · -"''' "llardad ' uva ou irJllitS 
estaboleeida l>"l }: a_ ordem de succcssão 

- 0 uii'Clto ,· '1 
S l 

, CIVI .. > 
, a a das conuni· "''. 

-- T ' .,,,IJes 17 l . 
o/0(,0 Lui:r.- và . I c JUlho de l')'D. 

,, lerw de Re~cnae. 
Eut "'C!JUiula r 

hcu mais as s~"1 s.cus!São no dia. 1:\ reco-
nUII!tcs emendas : 

N. 2 
Sub-emenda .· 

missão: ' ,t ülllcntla. substitutiva da com-

Supprimam- ·o . , 
torior a :~tJ as. palavras t ' os a)oi "· <·an orior ou pos-

gmcnda atlditiva. 

Aoorosccnto-so : 

N ., . " 

Arti~ro A r d ,"' . . I isposição do . ' 
c~ Vluva e os , mt .. " eomprehen-

nanos puhlieo" · suocossores dos funccio-
servi · 1 ,, '[Ur• tenlt f · ' · 1 S0 I o Estado - am allocido em 
1 a VIgente lei. ou rla TJ nião até a data 

Sub-emenda á 
' emenda da commissão : 

IIm vez u' r•m u'· '! ~ou maiores a t - IrcitO.·> di<>a-se · . os es equiparados 
"' ' ~mawres incapazes•. 

N. 5 
St)gi>rhnam-sc 'm 

,.,, lt.) §§ I.·· c 2." do art. 1." -

s l a ~ das sossGos, I l . 
1 wcwes.- .To!lo 1 ?~JUlho de 1!) 12. _ .Jnlio 

.u. ·- Cm·valho flritto. 

Anno 
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Transurnpto 

Declara extincta a .divida dos 
funccionarios publwos resul-
tante da oonstrucção d~ cas~s 
na capital para sua. rcs•denCla 
quando, por f!lllect_rnento . d?s 
referidos funcCionar!Os,. delxft-
rern viuva, filhas s~ltetras, -
lhos menores ou maJ?r~s a es-
ta equiparados por direito. 

Andamento o observações 

N. G 

Emenda ao art. :!.' paragrapho unico. 

Supprirnam-s<:: as P.alavras «C seus paragra-
phos• - .Toao Lut~. 

N. 7 

Ao art. 3.· 

Substitua-se 
Articro. As disposições desta lei só aprovci-

tain aos fnnccionarios pu blicos ou seus 
successores quo se mostrarem quites com 
o Estado ou coro a Prefeitura até á data 
ern que tenham de gosar dos favores por 
ella concedido.~. 

N. 8 

Accrcsccnte-se : 

Artio·o. As disposições desta lei aproveitam 
ao~ fnnccionarios puhlicos cessionarios de 
casas a que ella se refere c que se acham 
nas condiçGes por ella preseriptas. 

Sala das sessões, l!l de julho de l'J02.- João 
Luiz. 

Encerrada a discussão, foram approvadas as 
.. emendas e os arts. :Z. • c ·!.o, ficando pre-

judicados os de ns. 1 e 3. 

Voltou o projecto 6. commissãO de Legisla-
ção !jue o apresentou para 3: a 21. 

FJn· tcrcoh•a tliscnssi~o, no dia 2:Z, foi 
'ella encerrada, sendo adiada a votação por 
falta de numero. 

No dia. 2'>, foi approvado c rernettido á com-
missão de Rcdaeção quo o apresentou a 2l\ 
com a competente redacção final. 

Dispensadas, a .requerimento do SI'. João 
Luiz, as foymahdacles :-cgil~1entaes, afim de 
ser immediatamente d1scutlda e votada a 
redacção aP.resentada, entrou ella ern dis-
cussão c fo1 approvada, sendo o projecto 
rcmcttido. ao Se~ado. sob o n. 83, por o m-
eio n. lliJ, do 2~ de JUlho. 

,( 
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Transumpto 
Andamento , e ohscrvaçGes 

- --Declara 
0 

t' -------------------
f x mct'l 't u· . t;mccionarios 'pu'] I' IVHJa do~ ))I'Vol • 
ante da construo !-'cos resul- Í VJdo I~«' In S na capital para 81i~0 tl~. casas 10 • :l d? agosto ' 

1
;mulo por ollicio n. !3, 

quantlo, por fali . res1doncia a segumto erne'u { 01 apresentado a 1·> com 
referidos funccionc~l~ento dos r a quo f•Ji <t imprimi~·-sc: 
rem vi uva filh 'riOs, deixa- A 
lhos menoi·os oua~ S?lteiras, f!- ccrescente-se tes e,

1111
· nmores ~ aetuac" s · ao art • " . . ~ parados . . " es-

0 
-:' nccessor , . · ·•· . ut (me-e aos 

flOI <hreito. lu mms presta•·<, os quo ~1vorem feito uma 
1 0 funoc10nario ,?~ depois t!o fallecimcnto 

osponsavol. 

Ent •lis -tada .f ''.llssan, a 1 ' cnv·~ Oi ?lla ap ro ·~ .. a emenda aproson-
a n·',ado a crnnir1i .~~tl,t, sondo o proj ecto 
a I. esor!to~ a 20 c ssao do ltedacção que o 

lmprlmir-so. om a redacção final, indo 

lün dis1•u -sent J s!'ao; a ••t ject a a, fo1 ella ap- • a rcdac<;ão apre-
!1' ~ remettido : provada, sendo o pro-
~0 tc,IO n :302, de '~,~ancção sob n .. 1:\, por 
' S•mabo em olli "·' 0 que se communicon 

CIO n, 11)1, dessa data. 

Snncciotutdo 

Lei n. :~:~ &, de 'lN I ~· t 0 agosto de 1 YJ:! 

nu (10Jlllni~~.:-lllt .... ,.to tlc~ · \ · s. 11 l:'l'tcnllu••n c llli-

Apl'CSC) t mir.'s t :tdu em ~~ •I, . I . . . ·c, tendo tido 'l ,:' Jl~ ho, to1 a imprl-... lmtura no dia 12. 

Ent 1 • fo· )J: lmch·n d' 
tte1 11tf~\Jrova.do 0 ~~~~~~~tt~s1ã o,. no dia. 1_7, as. 11. O ,t CO!ll!IliSSctO 

l•'c I 7. t cela. r a.~ 
sr. Jo'lrJ L•,a~J do vot ' U1z. 0 contra o pro i ecto o 

Anno 
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·rransumpto 

Auctoriza o governo a co~?ede: 
ao di'. Luiz da Rocha ]\;l)land_,t 
Jrivilo"io por ZS annos yara e~
~Jlorar "'as riquezas aunfcras do 
rilJcirão tlo Carmo· 

Andamento e observaç.ües 

No dia 18, foi apresentado para 2. 0 discus 
~ão. 

Em~."· tliscus~ão, no dia 21, recebeu a 
se~~uinte emenda : 

Au art. ·l." accresccnto-se : ... Respeitados 
os direitos dos proprictarios marginaes e 
do terceiros. 

(:s. R..) Sala das scssücs, ;zt de julho de 
1 \I 1:2.- Catlos Toledo .-.fOllO Velloso. 

I Encerrada a discussão, foram approvados o 
proj ec~o !! a eme~llla, sendo remettidos i 
conHniSSaO de Mmas. 

Pende de i'arecer para :1.· discussão. 

noncede moratori:t sem juros, Pr 
J • unos ao ex-collector ta 
J~n~~n;.ia Vicente Domingues 
Úartlns 'para liquidar seu de-
bito pat:a com os cofres do Es-

;\p
1
·es<'ntado em 12 de julho, foi a im 

primir-se. 

tado. 

Crêa uuut cadeira ~? inshd~j~~ 
rimaria em S: Caetano .· P 

1 
mnnicJI)iO de Januaua. 

puro, 

No dia 1;,, em virtude de requerimento de 
seu autor, foi reme~tirlo ;, c9mmissão de 
Peti(;f>es, por ser prOJccto de mtoresse in 
dividual. 

Pende de parecer dessa eommissão. 

Do !!ól'• A1•tbttl' PiJnenta. 

A
111

·e!'lentatlo em 12 de j_nlho, foi a impri 
mir-se. tendo tido ;! ."' lCltUl'a a lrí. 

En• JH~iJncirtL discu!>lsiio no dia 17, foi 
approvado c remettido á commissão tle 
Instrucção Publica, que o apresentou para 
:1., no dia 15 de setembro. 

Pende de segunda discussão. 
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Transumpto Andamento e observações 

-
Fixa o subsidio d p · 

Estado o dos rmJ~nbr:g~r~ntce do lht commi~!i'l l ( grosso. · 0 on- · • 0 t e )t'f,'Ulncnto. 

At•~·escntlulo em 1' . mrr-~-:e, tündo t 1 ~ de JUlho, foi a impri-
1' 0 ·"·" lmtura no dia :21. 

Ent Jlt•hneiru d" -encerr~. rl·• 1 tl.icnssao a ''·> l'or· ella 
''- "• llf'TH o r '"., falta elo numdro. at 1ada a votação por 

}•]JU SCiflllll}n, r 
aJ!provarlo 0 r~r;sct~ss:~o no dia ~.l, foi 
Rao, que 0 .1 1 . , . ,

10tt.Hlo a mesma conuniR-
' Jrcscntou para :l.• no dia :~'1. 

1~1'1 tt-t•ceit••t · aqoHto, foi a' 1 ll'~ltscnssão no di v. 1." de 
nnssão de r•1,J1 JV~do c l'IJmcWdo (L com-
I. •-l ar'<'ilJJ 'Ia·>, r:orn a 

001
;> • qtH; o apres<mtou no 
lpetente rodacr,~ão final. 

Ent tlis<'uss·' da, foi r•! I··· ' 10
' a 1, a redacção ai>rcsenta-. , '' :l.fljll'OV"" , OllVIaclo ao S, , uua, I>Ondo O projocto 

n. ];Jrl, do G. cnado soh n. })'i, por ollicio 

H•~volvido pelo Sr• Li do a"osto f~ 1.1 ~do em otlioio n. u·,, de 
~om as s~);;uiiite .'JJ :tpresentado no rlia 21, 
Imprilllir-Bo : s emendas quo foram a 

1.·· 
Ao art. 1 " .1 ,, · ' • ccrescentc-sc : 
Pa;ar:;rapho unico F' Governo 0 ''l'P 1:t IC<t dosdo já aberto ao 

ll!<mto das d-P;' ~ .? necossario para 1,a"a-
emJOnto do I;·J:'.-:~al s de primeiro estahclc-

I<.:sH onto do Estado. 

2.· 
A.ecroseentc-:>o : 

Arti .. ·o p "' . · "nnntlo q p . , .· 1 motivo do 11101 , ·r· ru-ar ente do Estado, por 
sou ~nh~titnto ;s 1:1.. Jl~ssar o Governo a 
o subsidio at/0 :~HtitlH:IPnal ser-lhe-á pa;.;o 

J sc1s mezos. 

Anno 

l'JI)2 U3 
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Transmnpto 

Fixa o subsidio do Presidente do 
E''s·tado c dos membros do Con-
grosso. 

Andamonto e observações 

3." 

Accre~cen te-se : 
Artigo. O Vice-Presidente, ou qualquer dos 

seus substitutos, quando no oxcrcicio pleno 
das funcções presidoncittes, nos termos do 
art .. l'J da Constituição do Estado, perco 
bcri• o mesmo subsidio lixado para o Pre 
sidentu. 

Paço do Sonatlo do Estado de Minas Geraes 
De !lo Horizonte, l!l de ages to do l !102. 
Jiutonio i1Iartins J.!en·ei'ra âa Silvll, pre 
sidento. - José Pedro Drnrn,,wml, 1. · se 
cretario. - Auostinhu Cesario âe J.!'iuueí 
?·er7o Ci)rtes, :! • " secretario. 

Em. tliscnssão. no dia 2\ as emendas 
apre~ontaclas, foram ollas _approvat~as_ e re 
mott1t1as com o pro.)octo a Commmsao de 
Redacçiio quo, no dia :21J, o apre;;ontou co11 
a redacção llnal. indo a imprimir-se. 

Em clisntssiío, em 27, a rccla•·çiio apresen 
tada foi ella encerrada sendo acliacla a vo 
taçiio por falta do num oro. 

No clia 'l\l foi approvada sendo o projecto 
rcmettido á sancçiio sob n. '>\ por oJ!icio 
n. ;•,ot. de :lfl ele agosto, ~11:e se communi 
cem ao Senado em oJitclO n. H\7 tlossa 
<lata. 

Sa.nt•cionlulo 

Lei n. :)::7 do :n do agosto de mn 

Do !'1'· \Tn.seo Azc\'c,fo tl outro. 
.·.. "ovorno a dividir ~m 

Aucto:I~a ~ "'!eiras mixtas de m-
~~~~~~çã'~ ~~~~~naria existentes edn~ 

. • , 11 t[Ue 0 num oro 
distrwtos 81 . 11· .- , te 1mra 
ai um nos :~eJ ~ su wwn 
duas cadeiras. 

t\Jn•Pscnlnclo em L'.l de julho foi imprimir 
se tendo tido ~.· loitura no dia 21. 

Em pl·intcirn. clisenss;i.o no dia :~1 foi 
approvaclo e remettitlo á Commissão de 
Instrucção Publica C[UC no dia ·; de agosto 
o apresentou para ~: eom o seguinto pa-
recer e substitutivo: 
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Anno 'I' . ransumpto 
Andamento e observações 

---- -- -------:----
IH 

/

Auctoriza 0 govcrw . . .. 
duas a8 caileir . J •: dlVahr em 
s~nwçii:o prima~:~ rr.1::;:tas tle in-
tlistrictos em 1 ~~ GXJstcntes em 
alumnos seja L~ro .~umoro de 
duas cadGiras. ICientG para 

--------
A .c~)nnniss:io llG 1 ÍO! ]>rese t nstrn<'çii:o r ll' 

e l 
li C O !ll'OJ.I' .t. . ll l ICa á l]UUl m ·· r - · - -c o n , • ' tame~ter 1;~eus~ao, depois 11;, 

1 ]' approvado exammallo; - ' o 1aver atteu-

Considerando ' 'trt ·• 1 <juc de co r ÍsiJà' r a lei n '::81, deu o.rm~llado com o 
trict ' ? f!Umoro de. esr• {ú d~ setembro de 

0 f><:ra deterrni . · ,o as em cada dis-
populaçao e import~~1<? pela densidade da 

Cla da localidade ; 

Considerando r , 1lor rr · :. jue o pensam 
arti"o ~~htont- cxrn·esso no o~t\J "tj' legisla-
cida7to. ' . 01 n. 2-Ji er :; · o Citado 
rlua. ;,; ate oito csco\a a estahelecer nas 
do 8 - urna para cada ~ _0 nos districtos 
do ;n}~'P,t:t,ação c::;col~r ;;r o: exeepto <juan-

esc'lla : mas, 0 comportar mais 

Conilidora:ndo v a· que o ost b 1 · 
no s§e~c?l~s-clontro ·d~ Íi~~Nnolnto do no-
<l ... ~~· < I!) art .. : " l· e 'eterminado uan< o não <'st·i . r .t meneionada 1 . 
rosa erise , " ' ainda llchel! ll OI -
a~ravess'a•J,~c~~oVlico-flnaneei~.l a a' temo-
ngorosam 'ts • 'eve ser f'Pit que temos 

eu c Imperioso~ . p, 1o nos casos .. , o o que 

Consicloraud 
der á mel h o. quo sü o Pod.r.r I•' . novas OI conhecer a, , .xoeutlvo po-
polo 'rec:~qlas em ciuarÍ~~ neces;'>id<!-dcs de 
pas do ~~ns:amcnto esoo.laro )hstriCtos, já 

ov1mento das 
1
,, ,1J.t pelos map--sco as; 

Consilloran I fi 
lricto~ 1 0 !1almonto 1 u, ens· · ' pollü_ra sor · ,1 0 : 0~1 alguns tlis-
>L ,; !di rlbhco a Jist:~~~r~~VI\nlCntc para o 
sando o el n: :2:--:I, ri de .to.' os 2." do art. 
ptado pro.Jecto A 'l. d.Palecer <Ine pas-

' 0 sc:.;uinto : ~. lscussii:o, soj~ ado-

f;IJJlSTITUT!VIJ 

O Con"ros' f' "' · so Lc"ishr >cracs decret~ ; ' IVo do ,Estado de :\Iinas 

Art 1 ., p 
C<;ntid , ara fio! cxecu ~ 
de li' ais no art. :l .. 1, Ç•LI> das disposkõ_ es 

1 l C SCt J ' ' ;j 1 " da [ ' ' v orno do·,,, (J!n Jl'o de f1-1:Ô ' o\ n. 28!, 
lhr• l'oi L~>tado us·w 1 , podora o ,.0 _ 

' eonrericla n~ '§ 1' ~ <l.tti:ilmiçii:o r!'uo 
· do mtado artigc>. 

Anno 
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Transumpto 

Auctoriza o governo '!- di viuir ~m 
duas as cadeiras mr~ta~ de m-
strucção prim11riil oxrstont~s em 
districtos en~ que o. ~uroeJO ~:e 
alumnos se,1a sulllcwnte para 
duas cadeiras. 

Andamento e observações 

Paragraplto unico. Para o estabelecimento 
de novas escolas são, porem, indispensa-
vcis as seguintes con:lições: 

a) que a estatística escolar demonstre que o 
numero de escolas existentes em eidades 
villas ou districtos ü insullicient'J para su~ 
população em edado escolar. 

b) que na escola ou escolas estabelecidas o 
numero de alumnos l're(JUentes seja o ma-
ximo com que se plide occupar cada pro-
fessor. 

Art. 2.' A auctorização facultada no art. 1:~ 
da lei n. :~·~L. Je ll de setemhro de 18;)7, 
para transferir cadeiras de instrucção pri-
maria e mudai-as de categoria de sexo, 
nos termss do art. ;)." da lei n. 201, de 18 
do setembro de 1 -nG, ooroprehende o caso 
do§ ·".0 do art. il." da lei n. :~81, de 1() de 
setembro do Hl(l:l. 

Art. f)." Revogam-se as disposiç.<>es em con-
trario. 

Sala das commissões, 7 do setembro de l!JI)'!. 
-Padre .Joao Pio.-li1·eitas Cast1·o.-Xaviet 
Rolim. 

.i~n• ,U!i!cll"são no dia n, a preferencia 
entre o projecto e o subb~titutivo, foi este 
preferido e posto por art1gos em 2. • dis-
cussão. 

Foi-lhe oll'erecida a seguinte emenda : 

Accrcscente-se onde '.JOnvier : 

Articto. As ferias para as escolas primarias 
eofneçarão no dia lf> de julho e termina-
rão no dia L'' de setembro, revogado o 
art. R;', 1.· parte da ·lei n. u, de 3 de . 
agosto de 11')>)·~. 

Para"rapho unico. As ferias do corrente 
an8o lectivo serão no tempo determinado 
pela legislação em vigor. 

(S. R.) Sala das sessões, :1 lle agosto de 
· 1 \1:2. - Ji'e1·reira e Mello. 

Encerrada a lliscnssii:o foi rejeitada a emenda 
senuo o proj ecto approvado o remettido 
de novo, á commissão de Instrucção Pu~ 
blica que o apresentou para ;l " no dia 1:2. 

:I 

~: 

•· 
.: 
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Transumpto 
Andamento:e observaç0es 

Auctoriza c.J !j'Overno a dividir em Etn te1•cebtt tlh1cus~ão no dia H foi ap-
duas as caueirM mixtas de in- provado e. remettido á commissão de Re-
strueção primaria existentes em dacção, que o apresentou a IB com a reda-
districtos em que o numero de e~·ão final, indo a imprimir-se. alumnos seja flulliciente para duas cadeiras. 

Ent discussão a I:l, a redacção apresentada 
foi ella approvada sendo o projecto . rc-
mettido ao Senado, sob n. ~l,l, por oilwio n. IGO, de 20 de agosto. 

Ucmettitlo ú ~ancç:io pelo Senad_o, sob 
n. lr;:l, em \J de setembro, como foi com-
municado em oJiicio n. 3J, dessa data. 

Sttnccionatlo 

Lei n. 311, de 13 de setembro de 1Dl2 

Auctoriza o governo a fazer doa- Do s1·. João Venoso e out1•os. ção, á Santa Casa de Misoricor-
dia de Ouro Preto, do proprio 

e,tadoal <>m quo funooionou a Ator.,cnta,lo om m do julho, foi a impd-
Eooota •le Mimw de"'a <>idade. mie-'<> tendo tido 2.• lottuca no dia 21. 

E111 t•rhneira tliscnssão no dia e I, foi 
approvado c remottido á commissão de 
Orçamento, quo o apresentou para :? ' no dia 2.). 

l~n1 sc!JlllHI;t cliscussão em 2~), foi ap-
provado o rernettido á mesma commissão 
quo o aprcsontou para :l.• no dia :Jr). 

Bnt tcrcch·a. cliscnssii u om 1." de agosto 
foi approvado e romcttido á commissão do 
Rcdacção, quo o apresou tou no dia '> de 
agosto com a competente rodacção tlr.;"al. 

E111 •li~cnssiio, a 1, a rcdacção apresentada 
foi opa approvada, sendo o projccto re-
mcttldo ao Senado, sob u. il8, por oflicio n. 15 l, de ;> de agosto. 

Hculctticlo à sattct,~ào pelo Senado, sob 
n. lli!, em :~' de agosto, como foi commu-
nicado IJill olllcio n. ~'t, dessa data 

Stutccionn.clo 

Lei n. :n ;, de :lo de agosto de l\J02 

Anuo 

-----
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'l'ransumpto 

-----
de Al-- Aurrusto .. 0 cidadao "thezoureu o ltele~a 'larralhães. u

1
·nas do e1da " " . - de ••< ' m I'ecebedona ntia de ..... d~O'a;lCnto da (lg~ebito se acha 

~·'í'liH 1'0 em cu:lo Estado. ·"·'· scofresu com o. 

t c obscrvaç0es Andamen o 

ltepre"en t:u:õc .. e "ssao de na ·~om:!!~:nentos Itectnc. 

·>t do julho fui 1!- i~pri~ AJll'«' scn taclo ~~~ ~2." leitura no dia :_.o, mir-se tendo 

- no dia 24 foi • .. 1H,.cussao · ,., de Rc-E Jll'imena ttido á COmllliSSUJ • ·> ' '~~provado e rem; 0 apresentou para ·-· querimentos (lU 

a :.!ll. _ dia 3J foi 
E)n scgunclad· ficando adiada a v cerra ,t 

tliscussao . no otação 
ella ~nlt de numero. por fa a 

c remottido á mes-,,·.1 ·•t foi approvado ar)l'osentou para :l,' No uh ,) Imissão que o ma ?on,> 
no <l1a · · _ 7 foi approva-

, · "t cliscnssa~ <!;_ 'de Redacção E•n tc':'cc~~Útlo á co~m~ssaoa competcnto do e I em ·escutou a 'i com que o apr . l 
rcdacç.ão flua . -. 

'mento do sr. João , aclns, a requer~ rrimontacs afim de IH~I!~
118

• formalidades re_, mcdiatamcnte; a 
Lmz, i~~utida c votada ~frou ella em dis-
ser ~ ão apresentada,dc sendo 

0 
projccto 

rcda?ç foi approva a, ' 
91 

com os re-
cussa~i3o ao Senado sob n. oniclo n. 152, reme~ documentos, em spect!Vos 

de D. _ elo Senado, sob 
• lo á snncça~o P, forme a com-l tetncltu 91• de ar.osto •. con z·> dessa n. lb ' - feita em o tCI . . 'IJ em ~' " Jl' o n ·>, · municaçao 

data. 

Sanccionado 

. ,,~ de 30 de agosto de 19\n Lei n. •l.)·'• 

C . "I e Cri• - d J tsti<•a lVl . s·\o e .. ".> '"'O lht COUUlllS • doro Scbastiad ntiJU1>l. \o 'l'heo l ~>ado c Perdoa ao J~rta, o:x:-ded~"' o resto 
'l'orr~s d Rio . J.?ar ndemnado 
policm ~ que t.oi cd~quella co-da p~n'!- de direito pelo JUIZ 
marca. 

m .,., uc julho . -ntaclo e ~~ i\Jll.'CSC . 9'1 tura no dm ~·. 
teve ;~." lei ... 
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Transumpto 
Andamento e observações 

Perdoa ao réo 'l'hcodoro Sebastião Em pJ.•imeiru. disenssiio no dia '!<! 1J~ 'l'orres Murta, ex-delegado de approvado e remettido à eommissão_ 
policia do Rio Pardo, o resto Justiça que o apresentou para 2. • a 2:>. da pena a que foi condemnado 
pelo juiz de direito daquella co-marca. 

I~1n segnntltt lliscnssiio no' dia :2G · 
approvado e remettido á. commissão 
Justiça que o apresentou para 3.~~ no '2~1. 

foi 
de 

dia 

Em tet•ceiru. tliscus~iio a 30 foi ella en-
cerrada sendo adiada a votação por falta tle numero. 

No dia ar foi approvado e remcttido á. com-
missão de Rcdacção que, tendo obtido nr-
gencia, o aproscntou na mesma data com a 
competente rcdacção 1lnal. 

E1n tliseussiio, em I." de agosto, a reda-
cção apresentada, foi clla approvada sendo 
o projecto remettido ao Senado sob n. SG. 
com os respectivos documentos, por ofliclo n. Wl, dessa data. 

Hentettillo t\ su.ncçiio pelo Senado, sob 
n. IGS, em l:l de agosto, como foi commu· 
nicado em ollicio n. 15, dessa data. 

Su.nccionu.tlo 

Lei n. 32D de IG de agosto de 190> 

Declara que as divisas dos dis- nos srs.Joào Luh; eCu.t•vu.Uto Uritlo. trictos de ltatyaiussú c Conquis-
ta annexados ao municipio do 

Itaúna são as que tinhão esses Atwescut.ado em 2:! de julho foi a imprimir-
districtos em virtude de leis se tendo tido 2. • leitura no dia 21. anteriores á de n. 3l!J. 

Ent prhneiru. tliseussiio no dia 31 foi 
ella adiada por oito dias em virtude de re-
querimento do sr. Delfim Moreira 

Continuando a discussão no dia \I, foi ap;lro-
vado o remettido á Commissão de Legisla-
ção que o apresentou para 2.• no dia H. 

Anno 
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Transumpto 
t e observações Andamen o . 

- lil foi appro-n tla tlis~ussamo a a co'll;roissão que • seuu 'do a mes 2 . dos dis- En d.o e remettl 3 , no dia 2 • e as diV!SaS Ú e C.o~- V~resentou para • 
Declara l(U' ItatyaJUS~uniolplO ar <)- ' i ell<t en-tri~tos g~exados ao 11ue tinltão • discussão a t;:çJg por falta 

qmsta ·~a são as virtude de FnJ. tet•eeJ.rdo adiada a vo de Itau. strictos, em n :Jl9. , cerrada sen 
es~es d~eriores <L do • de numero. . mettido ã. com-
leiS an , f i approv_ado e reo apresentou a 

No ~ia_ 21> deo Redacçao qu~acção final. m1ssao competente re :zo com a 

setembro, a re-s'lo em t.o d~ ella approvada F••• cliscus ·~sentada, fo.I ao Senado sob 
'dacção apri :ecto remettldo <> de setembro. ' 1)roJ 168 de w • sendo 0 • oJiic\o n. n. lOll por 

O de setembro 
- d no Se~ad,? ~clta em oflicio n. Jtejcdam: commumcaç<Lo 

conlor 0 desse mez. 3 ~ de 1 

to e con• - de Orçantcn 
l) a conunissaO eza 

. , fixa a ~e~p de tas . · imir• receita I, cxerciClO . ulho foi a lmpr Üld~ E~tado para o . resenta!lo e~ ~~~~~a no' dia -~I. 1\)
03 · AP tendo tido · 

se · )pro-- a 2"i foi a1 
- 'li. dis••nssao comnüssão que, 

Em tn·i•u•·•~ttido ã. mesm~ sentou para se: 
vado. e 4e:fe agosto. ot app~~eccr e emendas. no dia 0 serrum e aunda com . "' 

"' Contas offere-Orçamento 0_ 0 projecto mmissão de da discuss<~;o. m as se-
A co para segundo em J,ll'iJl!.elra,e c~dditivas: 

ce H\l, appro~~s substitutivas n. 'ntcs emen , gu1 

CAPITULO I 

nA 

1 serruinte ~ubstitua-se pe o . "' . 
Art. J.. :, . '\)()3 fica o Presl-

exercicw de .·~ado a despender 
Durante dg Estado a~f~g~a$53\l, pelas duas dente t'a de 17,4 • · a quan l 

'I ·: 
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Transumpto 

--------------------------
Orça a receita c flxa a dcspcza 

do Estado para o exercício de 1~:)3, 

Andamento e observaçiJes 

Secretarias ()e Estado, conforme os ;~~;1: 
ços especificados nos seguintes par," phos: 

!l l." Secretaria do Interior: 

Subsidio ao Presi-
dente do Estado .. 

II Despesa com o cus-
teto de Palacio c 
suas de pen den-
eias ........•.... 

II! Pessoal da Secreta-
ria do Interior, 
inclu.~ivó lu: Ollll$ 
para o oxpedi-
ent13 ...... , ....•.. 

IV Snhsi<lio aos Sena-
dores ............ . 

V Pessoal <la Secre-
taria do Senado, 
inclusivo ;{ : OOU$ 
para o expedien-
te ............... .. 

VI Subsidio nos Depu-
tados ....•..•....• 

VII Pessoal da Secro-ta ria da Camara 
dos Deputados, 
inelusivó :!:OOI)$ para o expedi-ente ...... 

:lO: 000$000 

G:OOOSOOO 

138: .1,21)$/)00 

8): 3'~1)$1)00 

lll>: 640$000 

;J(): 150$000 ······· VIII Ajuria de custo aos Son:ttloros () De-
:lG: 000$000 puta<los ........... 

IX 
Apanhameuto do <lo-

;Z;J:.l00$000 bates ............. 
X Aluguel do predio para funcr:iona-monto da Cama-

1~:000$000 ra dos Deputados. 
XI Ma~istratnra o Jus-

tir;a <lo E~;tado in-
clnRivô 1: IJtiiiSIJIJI) 
para o ext,o<lion-
te da Itela~'ão, 

Anno 
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Transumpto 

·~-------

fixa a despeza receita e exercício de Orça a l l)ara o do gstat o 
1fl03. 

ento e observações Andam 

XII 

XIII 

XIV 

XV 

XVI 

a) 

b) 

) ''O():l para a 1 ;!,Oi :;;. ' d 'Sta I' theca e. bil~ JO'OOtl para o 
e bil'1'!5 • da mos-zelador 
roa .. · .. "· ....... 

1 da seereta-Pe~soa Policia. in-
na ~a. "·O lll:l,;lltlO 
clusiVc ·~. ediente para o exp 

. das ca-Carc.oreJr~~ E~tado 
tleJas c l da de 
0 pessoa . 
Ouro Preto.· ... · 

vestuari'l Sustentot'· o de P' c-e cura IV 
sos pobres ...... . 

. s poli-Diligencw. . ..... 
ciaes. · · · · · 

Força publica : 

l da Bri<tada Pessoa "' 
. 1903 Etapa para 1$100 

Jraças a ·• · ' 
ha média .. ······· 

. l ão a recu-e) Grat~f caç "1):) reis "aJados a ~-
3iarios .......... . 

to par a . Fardaroen. , as a 
d) 1 HO.\ praç ldia 

12tl$00,l, na me 

f rra,.em e) Forragei~, e . o tos me dl ca roen 
e ara os animaes 
tta Brigada e ljft: 

os dos o 
~faes montados ... 

. da de custo a 
/') AJ'Jnciaes em tran-

~ito .............. . 
ta dos aui-g l Remou l esq ua-

maes < o do~ dos 
drão e t·-olliciacs mon a 
dos .. · · · · · · · · • · · · • 

1.51:):31)0$000 

:n : 7Gosooo 

!,:~: 'i'H0$000 

!1l0:000<,)001) 

20 : ooouo:Jo 

1.!10 5:718$5ll() 

7 12:90 l$[Jil0 

30:000801)0 

21H:3G0$000 

23:000$000 

:>:000~01)() 

2:500$000 
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Transumpto 

Andamento e observações -------Orça a receita e i!xa a úespeza 
do Estado para o exereicio de 1!)03. 

h) Compra e concerto 
de equipamento, 
arreios, armamen-
to, munição, ins-
trumento8 de mu-
sica, etc •...••.•.. 

i) A quartel ame n to, 
entel'ramento, ex. 
pedi ente e luz .... 

i) Conclusão de obras 
e conservação da 
linha de tiro ....• 

XVII Soe cor ros pu bli-
eos .............. . 

XVIII A<Jsistcncia de alie-
nados e installa-
ção do hospioios. 

XIX r ns~rucção prima-
na ...........••.. 

XX Escolas Normacs ... 

XXI Internato do r;y-
mnasio : 

a) Pessoal, ...... 

b ) Dois preparadores 
a :JOl'SOOu ........ . 

c ) P e s s o a I contra-
atado ............ . 

d) gxpectiento ........ . 

e) Sustento de alu-
mnox e do p e s-
soai in terno ...•.• 

/') Gratificação ao de-
legado llscal ..... . 

XXII Externato do Gy-
mnasio !\fineiro, 
inclusivé do i s 
in~:;pectorcs de a-
lumno~;, a 1: ~110$, 
e 2:0IJO'Sr):Ju para 
cada Prepara-
dot· .............. . 

5:000$000 

50:000$000 

5:000$000 

.-.o. 000$000 •)•o. 

8'):000$000 

l. [li) o: 000$000 

:212:70(}:-)000 

135:000$000 

GOO>SOOO 

9:000$000 

1:000$000 

:;t:000$1)00 

3:600$000 

72:800$000 

Anuo 

190;2 

o .... 
O) 

~ z 
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eza fixa a ~e~p de eceita e exerctcto Orça a r do para o uo Esta . 
1903. 

XXIII 

e observações Andamento 

Pharma-Escola ue Pessoal, 
cia -:- te e cus-
e~pe~~engabinetes 
teJO to riOs .•.. e labora 

1. o . h ·vo Pub te . V Are 1 

XXI 1 oTatifica-
a) Pessoa e "' director 

ção ao" fins dq 
para R.o~ da let ll: 500$000 art. c· •••• n. 126 ........ 

. i ão e copia [):000$000 b) Acqms ç mentos ... de doeu 

em es-
XXV Passagende ferro e 160:000$000 tradasammas ..•.. telegr 

tes c o ro 5:000$000 XXVI E~)~~i5~s estadoaes 

taes para XXVII Sellos pospondencia 
9

:000$000 a co~res ..... 
ol'lictal. • · · · · 

ero proces- 116:000$000 XXVIII Custas! 'mes ....... sos cr · • 
. . te do jury 

XXIX Exped.t~~naes cor- 10:720$000 
e t~Ionaes .•..•••. reei 

XXX Auxilios : 
'taes de Ou· Aos hospt · Grão 

a) ro Pretf, ltabira, 
Mo g 0 .• Pi-
DiamantmSàbará, 
tanguy,Luzia do 
Santa1 Velhas, 
Rio las Bar-
Sete Lag~~s, João 
bacena, , ·Lavras, 
d 'El-Re.' 'arianna, 
Caldas, MArassua-
Passos,. Curvel-
hy, Se~xoc Hespa-
lo Mar d , 'l'ur-' Para, . nha, Bomfim, Rto 
vo, C mpanha, Preto, a a For-
Ponte Nov ' 

I ., 
•,j 

·~ 

; 
,,I 

. ~ 
' 



-
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'l'ransumpto 

'j--1-------OrJ; E a receita. e fixa. 
lHJ 

1\JO:J stado para o e a ~c~peza . xercrcro de 

I 
I 

Andamento e obscrvaçiJes 

miga L<' . 
Juiz de í?poldmit, 
r os d" ll ora, Dó-

" oa l•' ranca D) •S}lc-
lndaylí, J\1 ~ re'J do 
v as {JJ. lllas No-
G , )0!"11 

Oll<·alo l' m, S 
C• 1 • toS" ' <.1 ty, 0 li <~pu-
ltaJloccri .. vm ra, 
to>: Clar c:t· l\Ion-
"U' os, Cat· , ,tzos 'l'h <t-
Io Otto;lÍ () cophi-
no M . ' uroFi-
ltaJul~(ambinho c 
•). 1 "• 111 a 

-

~. 1'i•·:;;o'Jil '· ·• 
b) A' ........ , S0:000$000 

Santa C 
i'lli:>oricr .. a.~a tlc 
I•ital .. ndw. daca 

c) Ao:> ho .......... .. 
a!' Sprtaog d renado• 1· c 
mantinas 1 o Dia-a ., o Itab· ~: 111)11$ i() I Ira 

d) Ao hospital ...... 
ros de , do Jaza-

Sabará ... 

XXXI SubvençiJos : 

a) I<'a 1 ou dado I. 
Direito ·Ivro de 

IO:OOOSOOO 

2:000.,000 

····· u) Asy] ti . '.' '' !íO;OI)0$01)0 
·Di~m:n~:·pltãos de 
rianna ll II~~t, Ma-
Jui· ' ar oaccna 
F. z tl.o lt'órn S ' 
J r,~nCISC<J 1: , • :,?cto tl'M-n.', S . 

.. ,<JtJ(J~O ''' cy, a 
C) R .. .. .. .. . 11);000$000 

ecolltinp t 
phãs tl~n :J tlc or. 
d'Ei-R, S. João 

~y ....... . 
rl) Asy!o rle , . :3:000')000 

bas · "Ltcahu-
············ 13) A :l:000$000 

.~ylo do S . 
em Cnethi• · Lurz 

f) L . " ... "" ií: 0110$100 
ycou de A 
ÜflioüJ~ 1rtos o 
}> ., (C' o roto 0 1./ uro 
tina a Iaman-
destinacl ~:ln0$111)1), 

·a, quanto 

-

Anno 

-----
1~)02 

S. C. - 22 
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Transum pto 

Orça a receita e fixa a uespeza 
do Estauo para o exercício ele 
1'.)03. 

= 

Anuamcnto e observações 

XXXII 

ao Lyeeu Lle Artes 
e Olllcios ele Ouro 
Preto, a quantia 
elo 1 :~OIJ~IJIJU para 
suhvoneionar a oa· 
dcira de lingmt 
portu;;uoza, para 
adultos ......... . 

JSventuaos ........ . 

XXXIII Pessoal da Inspe-
ctoria uo 'l'orras .. 

XXXIV Expediente da mes· 
ma ............ .. 

XXXV Colonias indígenas 

-1:1)00$000 

15:001J$000 

27::200$000 

5:1)1)1]$001) 

li;: 1)1)(1$000 

XXXVI lmi?igi:ação e oolo-
mza<;ao . . . . . . • . . . :~00: Ollil$ü00 

XXXVII Medição e demarca-
ç11o de te nas. . . . . . 5: OiJ0$000 

Somma ...... ·...... 8.311: 157:::>000 

§ 2." Secretaria das I<'inanças 

Pessoal da Secreta-
ria .............. . 

ll Expediente üa mos· 
ma .............. . 

UI RecelJedoria de .Mi-
nas: 

a) Pessoal .. , ........ . 

I!) Expediente e quota 
para collaborado-
res ........•...... 

IV Serviço da divida 
do Estatlo 

17G:G20$000 

:H::20U$000 

1\15: l00$000 

2:3:01)()\)000 

a) Juros .. ·· .. · .. •· · · · · :~.888:ü60$L'll 

b) Amortização ...... . 33l: OOll$000 

·' 
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'l'ransumpto 

-

Qrça a receita o lixa do Estado para Ô a despoza· 
I ()03. ' oxe:·cicio de 

v 

VI 

VH 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

XV 

XVI 
XVII 

XVIII 

Andamento e ohsorvaçlíos 

--·-·-
Gratificaçã.o c 

cema•>r>m por-
c toro~' , a collo· 
vãos... e esc ri-······· .... 

li'iscalizaç'io cial ti ' ospe-
interna~s rendas 
nas · 0 exter-········· Pessoal ti ...... 
bedoriM ase Iteco-
tos flscae pon-S ....... 

Poroenta" tradas .,.,em a es-
e R , 1 de ferro 
S cce Jedoria I 

antos ...... ' to E ..... 
xpodiente guel de e alu-
ra n - casas pa. .•ecehod ,· e VI "ias o nas e 

b ' •••• 

.Tnros do ••· • • · 
mo de ompresti-
caixa~ orphãos 
cas· ; fleconomi~ 
oxactoresanças de 

. ········· 
Passa<>ens e 

tradas d. !ll os-
tole<>~a e terro 0 

b mmas ..••• 

Pessoal e lCtal : 
inclusiv<\m,aterial, 
são "ra't l~pres-

Imprensa Oi!' 

1 .b utta d pu Jhcaçiíe. 1 as 
cu Idade .s t aFa-
lliroito Ltvre do 

··········· 
Hostituiçlies 

posiçtios · o rc-
A!losentad~·~· •...... 

lormados '' re-······· 
Impressão de 
t~mpilhas os-
l<ICs..... 0 ta-

Exorcicios ·1·1· ••.••. 
· ndos .. 

Custas em •. 
1la fazenda 0Mlsas 

E ....... 
vontuacs ' ..... ····· 

--

:l29:;;G030')0 

lli):O')O;j;r](IJ 

zso: ·;so:rwJn 

:l7a: o50$'JI:o 

3:l: 'J.00$000 

80:0110'!;011') 

2:):000$000 

~·21):01)l1$1)1Jil 

!();I)()I)$001J 

:! !B: 'i5l;ii'll 

G:000$1l00 

1)0: IHlC$ )IJO 

2ij;l)l)l)i;00) 

11: ,)1)1)'$1)11) 

-
Anno 

o .... 
"' s 
;::l z 
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Transmnpto 

---,l------1-------------
I \lO! 

l 
I 

Orç~t a rceeita e fixa 11 ~e~peza 
do Estado para o exerClClO de 
j()i)). 

I 
l 
I 

i 
' I 
I 
I 

Andamento e observações 

XIX Pessoal da Inspe-
ctoria de Obras 
Publicas.......... 5:l:OG0$000 

XX Expediente da mes-
ma............... 1:01)0$000 

XXI Obras Publicas.... l.llOQ:000$000 

XXII Junta Commercial 
r pessoal e e>: pe-
dicnte)·.... ..... . ~:::JSfi:Bnt\1) 

XX1Il Compra de vacci-
na anti·carhuncu-
losa ............ . 

XXIV Estabelecimento lw· 
dro-tllcrapico r fis-
c::tl i zação, .•...... 

XXV Inspectoria de Via-
ção 'pessoal e ex-
pediente1 ........ . 

XXVI Fiscalização de es-
tradas de ferro ... 

XXVII ltcforroa de mate-
rial da Bahia e 
Minas ........... . 

n:ri~OSOOO 

7;000$000 

~8:260$000 

'; l: 200$'cl00 

GO: 000$%0 

XXVIII Garantia de .i uros 
a e s t r a da s de 
ferro............. I.:H\l:li31$716 

XXIX Funccionarios em 
disponibilidade ... 

XXX Estudo c tratamen-
to das molestias 
G.o gado e da vi-
nha, introducção 
de reproductores 
e pagamento de 
premios devidos 
á vinicultura ..... 

8(): ()008000 

100: 001)$00() 

Sonnna..... ... . . . . . \l.125:Blli'5:,9 

Sonnna total.... .. 17 .lx'/1 :91:J::;;1:}\l 

Art. 2." Substitua-se pelo seguinte : 

Fica ? Prcsi.dontc do Estado auctorizado a 
a1ll'l_r crodJtos supplemontares, com as for-
malidades prescnptas no art. 18 da lei n 
z.:\11, de ll de junho de 1~\l:i, e oh>;erva: 

.: ,, .. .. ., 



Anno 

100'~ 
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fil s 
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Transumpto 

Orea a receita c fixa a despcza do gstaclo para o exercicio do 
1\JrJ:]. 

Andamento o ohservaçiícs 

das as disposir;iíos do;; paragraphos do art. 
3:~, da lei n 11, do ~li <lo novembro de 
1 '~1, as seguintes ruhrioas <la l>resento 
lei, caso se voriflrtuo niio terem sido con-
venientemente dotados : 

Art. J.··. § 1.", ns. ll, 17, lH, 21, letra-c-e ;z:l: art. :z.··' ns. ri, ;, >1, lll, li. u, lG o :!,;. 

Arts. B. ·· o •1.". 

Consot'Vü-se a rc•hcr;ão do projccto. 

Art. ·'·" 

Snbstitna-sc polo seguinte : 

CAPI'l'TJLO II 

Art_. fi." A receita do gstado para o cxer-
Cie!O <.lo 1:•o:;, flc;t 01'\<t1;1 O!ll 1'/.IN);IJ[ii':?l)r)l) 
o se comporá dos seguint<;s impostos c ti-tulos de receita : 

§ 1.•· Impr,sto sobro genoros 
do cxporta~~il.o....... lil. ;~<H) :0003000 

§ '' " !dom sobro gcnoro:-; rlo 
consnmo ue fóra do 
mstctdo. . . . . . . . . . . . . . l.: :50: o 10.~000 

§ :L(> ~raxa. <lo scllo incln-
~>!v<1 custas '.i udioia-
l'las,loterias o omoln· 
mentos ... . . . • ....... Till:fl<)()$')00 

8 1." Novos c volltos direi-
tos ......... , . . . . . . . . 1. 10 l: 001)0:1)1)() 

§ 5. '' Passagon~ em IJstraclas 
de feno particulctros 

§ G." 'l'axa do transmissão 
causa 11/0i'lis ••••• , •• 

>i 7." Cohr<tnça da divida 
<tctiva ...........••.. 

§ :->:· Imposto do aferição elo 
sal. ............... . 

8 ~l." Hen.tla da Imprensa Ofli. 
eral. ................ . 

[ft.():l)r]()-301)0 

:iO'l:OOI)$1)()() 

lo:Oillr$flliil 

3IO:ooo:::rJnn 

flli:Orl0$1100 

Anno 
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rransUJnpto 

--- --

( c observa<Jies Anclamen o 

---- . l wto •J<t vend<~ de ~---r- . 111. Proct levolutas. · · dcspeza ;:; terrcts c ·t· e Jix1t a . ·o de 
:\r):IYH)'\;1}1)1! 

\ 

I 
I 

I 
I 

1W 

l 

·~ reeo1 a · ()xcrcJCl ()rr·a " <tl"1 o J· âo Estarlo p ' 

\ 

I 

I() 1:;. 

I 

~ tl. I ~ 'tpolices .... . Jnros ' c ' ' 

~ 12. , matricul<t 0 
'l'ax<t c~e , os esta-

annulcladcs n d' ins-
1 elccirnentos .. c . 

S L h. 

§ lG. 

1 
, 0 [JUblwa. · · · · trrJCça 

to de ter-\rrcndamen rnos ' renos diaman I . , . 

·t de :l lj2 "/ .. SO· Impos o . orht'iíO tle ]JrO cxp '' ..... 
ouro.·········· 

ara Jiscaliz<t-1-ll!O!<tsdp, Úversas em-
çao o 1 r·wco de 
prezas c lt!o. {'de rv; i-
Credr to "0 '' .... 
nas .•.. ·········· 

.. nal do [11 
•raxa atldrcw_ ~ntl>ostos ~ Lri, .. sohro os 1 ,. 

ri~. ~' ·1, 5 c 1) •••••• 

s 17. 

§ 18. 

§)9. 

t torritorictl. .. · l!npos o 
sto sobre subsi-l!npo. . ..... . 

üios. · · · · · · · 
sobre venoi-

Impostc~s, elos aposen-
mcnt · ·cfonnatlos .. tados e r 

350BOO'l 

52:0'10$()1)1) 

-lO O :OOO$I)I)I) 

fl·2: 200$il()l) 

33\l: 000'\>1 no 
\)()1): ()1)1);31)01\ 

e.'f:tr1ronliiiC!ria ]lenda -

. ventnal com-
>ll ltocclta el. J·ts as mul-s :. · prchencl~1'1 [\·a~dto do 

• Ilül' 1 , , tas, ·ulam cn tos e 
leis, reg ..... 
contractos · .. · · · 

. _ ., restitui-
,; 21. Rep_osiÇ''es l>~:oüncto d<t 
v çoos e arrenda-

rcnd<J. tu1n·oprios do 
monto c o ..... . 
I•;stado. · · · · · · 

ele flctnças 
Pro<Juc~o , . . .....•. cri mmacs · · · 

;,1):001)$111)1) 

z: I: 000$1)lll) 

1: OOO$'IC:() 

·í 
' ·' 
' ) 

( 
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Anno 
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Transumpto 

Orça <t receita e fixa ·t d · do Estado , · ' espeza IDJ::l. para.o cxorclcio de 

Andamento e observações 

Sal~! o de diversos depo-
Sito.~ ... , ....••...... :l'lll:O ll3UIIO 

Somma ........ . 
l/.Oi~:Olli$•J:l!l 

Art. n .. 

lllantenlia-se a redacção ·'o 
u projecto. 

Accrescontem-se os seguintes artigos 

Arti"o c · _, · ontmuam em . . . Ç<ws constantes 1 . VIgor as dlspost-
do lG de setombr~ 0 dtrt. 1 ~ da lei n. ~ 11, 
n~;. 1 e ~1 da lPi ~ b~t7; dos arts. P, 
hro de 1 ~:.H 0 d;) n: ~ t6, de ~~~ de setcm-
da lei n. :!23 1 a~.t. ·1 o seus paragraphos 

' l e ... , do setembro de l:.l JL. 

Artigo. Fica 0 I' ·'overno auctorizatio : 

a) . a fazer operaçiJ •. ti • . 
lia tio <i!lO:o:lU$OtJI)es ~ crctltto atü. a quan-
sas tio serviço d • )Ht! ~ oecorrer as !!espe-
tam as lei~ n .. ? lmmtgra~·ão do que tra-
e n. l:>O rlr. ,;03.;• ~e 11 18 ue jnlho de 18!32 

' > ~ uü JU lO de 11)~),), 

u) a arrenuar . . 
Estat!o vier ~ts estradas tle forro <rue o 
auctorização co::~~Cal~lpar em virtude da 
:120, t!e ,,-,·de se. · an ° do § -1:• da lei n. 
por arrc-~darneniomhro rle l\JOL e a tomar 
niontc, fazendo ~ ~s . ~rue julgar con':c-
opera~~iJcs de cretf:~ Isso as nccessarHtS 

c! a entrar em 
l\Iunicipaes , ue ~ecor~Jo . com a>; Camaras 
com garantd tio r•·o~t~alnrem emprestimos 
tias mesmas an~s a 0 o COJ?l os credores 
pre~timos darantid tio amortizar esses em-
do, pela fófma qu 0 ~ \eomholso do Esta-
niente, po<lentio l e. Jl! gar mais conve-
•:Ge~ rle eredito , ,},.a1!J-1Hso fazer as opera-

l > lC>rem neeossarias. 

d! a liquidar <t cont· 
co.m a l'rcfeitura a, corrcnto estahcleeitia 
a nnportancia do' f 1:Vai.tdo o credito desta 
r;os <le caract~'r ;st~d nccu.n~mos <l de sorvi-

> " oal 10Jtos pela mesma. 

Anno 

L4'.l 
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Transumpto Andamento e observar;"•es 

Orça a receita e fixa a ~e~peza C) a reorganizar a Imprensa O!licial, pela 
do Estatio para o exorc!CIO de fórnm que julgar mai~ conveniente, sem 
1 \<l_>:l. augmento <le de>ipesa. 

S. R. 

Sala das commissiJcs, 4 de agosto de l:.Ju~. 
Julio Tavarcs.-Dcl(im Morcinr.- Valeria 
de Rc::ende. 

Em seguucht 'liscus,.ão, em G d<l agosto 
roeehen mais as seguinte~ emendas: 

N. I 

Ao art. 1." § 1." n. XXXI,lctra e) tiepois da 
palavm Caethe, acerescente-se : e Collegio 
das Dores tia Diamantina a iS:0:)0$00U cacla 
um-10:000$000. 

Sala das sessões, r; de a~osto de 100Z. 
Ol!Jinpio Mow·ao.-Xavier Rolim.-Joao 
Pio .-Carvalho 1J1·itto .-Celestino Soares 
-Artlmr Pinwntcr. -l!Jnacio Mnrta.-Pa 
tire .JoarLnim Gal-ixto.- Vasco .1bevedo. 

N ') 
' N 

Sub-ementia á emenda tia commissão ao art. 
1. 0 § 2. q 

Ao art. 1." ;; 2. • n. XXX, accreseente-se iu 
(ine: oinclusivó :í:.ot:OSllfl:) para a gscola 
.Agricola du Cachomru do Campo. 

~n,la das sessões, I\ tie agosto de J(l02.- Vas-
co A::-eo•edo -Jayme Gomes.-illves .tle f.e-
mos.'-Iqnacio Mnrta.-Padre .Towf1mn Ca-
li:,:to -Olympio JJor,qes.-Desirlcrin de Mel· 
lo._ Joao Velloso 

N. 3 

A X!II Llo art. I." § 1. • em vez tio 
o n · " · ''l "''1.\ '1\11(\ sentlo I'Oil$ ,p.~G)Sillil\ tii"a-sc ·h :u•J .~. ' ' l 
p·a~·:t grati'Jlca'G;1o ao adnulllstmdor da ca-
tieia de Ouro I reto. 

Sala tias sessões, ntie agosto de 1\\JZ.- Car-
la.~ Toledo. 
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Traní3umpto 
Andamento e obs0rvaçücs 

- --------------------------------Orça :.t receita ~> r . 
do E.~tado 1,ar~ />xa . a ~O~[Jcza 
l!)'):J. · exerc1cw de N· 

c\ o <trt. 
Hcn<.Io 
.~:t dr> 

N ;; 

N. G 

N. 7 

1. • Ao art. L ., . 
:;~l.1;,1J$1JfHJ di•;a-s~ 1:,',) !~· VJI, om vez do 

' '1 , J •• ,. :a:,r))IJIJih. 

2.·• Ao art L • . 
"'2:l'I:!J.Jr;sn'J. ·di~ 2·' n. XIV, om vez do 

' ,.,a-~;;o -:2:~~1:/:íl$711. 

f>ala das HOs.~ile~;; 6 !,ui:;, drJ agosto do 1\lll'!.-Joao 

Anuo 
o .... 
"' s 
i 

____ , ___ _ 
1\102 J.i~l 

S. C.- 2:l 
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Transumpto 

Orça a receita e fixa a ~e.spe:.~a 
do g 8tado para o exer01e1o de 
1\JOl. 

Andamento e observações 

N." 

Ao art. 1. 0 n. XXX accrcscente-se: 

e) Ao Hospital de S. José de Além Parahy-
ba, em construcção, ;, : IJ()I)~I)I}r). 

Sala das ~;essões, 6 de agosto de 1\)02. -Ju-
venal Penna -Astolpho Dutra. 

N. \l 

Ao art, l " n. XXX- accrescente-se : 

Para as obras do Hospital de Uheraba, ....• 
'):\):)OS 

Sala das sessões. G de agosto de 1902.-De-
siúerio de Mello. 

N. lO 

Ao art. l." ,; 1. o 

Onde se diz- somma 8.:l·i4:V.7$00'J - diga. 
se - somma l:l.S:J.',:157:SOOO. 

Ao mesmo art. 1. o :l .2. • : 

Onde se diz- soruma \l.12'i:::llG$53~l -diga. 
se- somma 9.157:81G$.í3\J - o onde se diz 
somma total 17.471:97:l$:í3~) diga-se- som-
ma total l7. 1\1:2: ~l7:J$'i:l l, 

Sala das sessões, 1.\ de agosto de l\l02. -
Jnlio Tavares. - Del(lrn Moreira. - V a-
le rio de Re-::ende. 

N. ll 

Ao art. t.o :3 2." n. 3'), em voz üa palavra 
vinicultura - diga-se - viticultores e vi~ 
nicultoril~. 

Sala das sessões, G de agosto de 1<;;02. 
Jnlío Tava·res. - Valerio de Re:::encle. 

N. 12 

Ao art. L"§ L• n. ll : 

Onde se diz - e GiJ0$000 para o zelador da 
!lles~a - diga-se - liOO,SOOO para o zela-
dor da mesma - e accrescente-se - e 

·' ~ ; 
'.I 

I : ~ 
I 

) 

1 

' .;: 
-; 
/ 
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Transumpto 

Orça a receita e i' do Estado ' txa a dcspcza 
l~lO!J. pam 0 excrcicio de 

Andamento c observaçt,es 

1: nooso:.\() para lim . 
monto Inferior do ~,~za c asseio do pavi-

Sal orum, d<Jsta Capital. 
a das sessões G l 

.llll!o Tavares. ~ ',e , agosto de 1D02. -
lCI'tO de llr!~ende Dd(un 1Ho1·eira. - Tra-

Ao art. s " ;; 1. tli<>a- .' · i> .l. em vez 
"' se - ·10:0fl!l$1J00. 

Saia das se _ Ol' . . ss(Jes, 15 de 
./III[JW Mourrlo. 

N. 1-'t 

Ao art. \>, in-(ine : 

<lo 20:00J.sooo _ 

agosto de 1\Hn. -

Onde se diz "a · - somma 17 (J~') 1 "' -se - somma 1"' ll"" • t~:l l.GSOIJIJ - d' 
I. •J•J:Ol.G$000 l-

Sala das s - • · essoes r d Julio 1iwm·es , ' J ~ agosto de 1 VO'' 
lcrio rll' ].'o-e· .I- IJcl(trn Afo!'ci;·a · ~T.r ~ •v.o IU.e, • - •a-

N. lri 

Suh·cmenda da . _ . eomnnssao de Orçamento : 
Su~JShtua-sc a lett tlva 1 ra b d·t '' • ( a com missão, W•lo N ·" e?-1enda adth-
I<'ica , ~ se"umtc artlgo : 

o Governo au t . 
as nccessarias 0~~:.1 ~:~do desde já a fazer 
~n<!eda nacional ou r,tç(Jes de credito om 
Jt~tzo, encampar as e~n ouro para, a seu 
tenham contracto estradas de forro que 
estas. eom o l~sta<lo on novar 

As estradas oncam J' 
~l~s, arrendadas 1~d'\~ l~?derão ser vondi-
ta<.las pelo Governo~ trccütmcnte adminis-

Paragrapho 'l' 
;na r yor a~Ton~{::~~~~\ poderá o Governo to-
ptc Julgar eonvon· rt) as estradas de ferro 
.ts llCf'f'osa · tcn e l·•zcr1d · ~ "''' rias or1e , • ' " o para tsso raç<JOS de credito. 

Sala das . _ .J · ' SCSSIJCS f' d , /(lw Ttn·arr·~ ' ' 7 ° ago8to de IU!J~. S. R. "' . - T rticrio rle Rc;cnde. 

Armo 

ll!l 

\ 
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Transumpto 

Orea a receitn e fi:m a ~e~peza 
tio Estado para o exerciClO rle 
1\)'):l. 

Andamento e observações 

Encer.rada a uiscnssão foram approvados o 
pro,Jectos com as emendas da commissão e 
bem assi1~1 as de ns. ,1,_ ''. 3, "i, 10, 11, 12, 
13, 1·1 e 1:1, seu <lo reJeitadas as uemais e 
ficando prejudicados os artigos atl'ectados 
pelas emendas approvadas. 

Voltou o projecto á mesma commissiio que 
no dia ~ o apresentou redigido para 3.• 
disc.:ussão com as seguintes cmenrlas : 

~. l 

Ao art. 1." : 

Em vo" de 17.'l\J7: • ..;tS3:/.\:l- <liga-se ......... 
17.(hG:O'tlí$'1 H\, 

N. 2 

Ao art. ! . . " s L" n. 33, accrescente-se depois 
da pal;wra - ~ eventuaes » - o se"Lünte: 
,, inclu!itYé as dcspezas do installaÇ'ão do 
Presiden•o. )) 

N. 3 
Ao mesmo art. s 2." n. :1,1 - Em vez de 
1.001\:0.JOSOOO - diga-se : - G88:221'$\.l)l. 

Ao art. "/." Em vez das palavras « e seus 
paragraphos,» diga-se : « e paragraphos 
!.'\~.li, 3.o e 5.(1 ». 

Sala das commissões. 8 de agosto de 1U02.-
.Jnlio Tavares. - Delfim JY[o?·eira.- Vr~-
lerío rle Jle~enrle. 

J<:Jn teJ•cch'lt tliscussão no dia 11 foram 
ofl'erecidas as seguintes emendas : 

gmondtt modiílcatiYa- ao art. l." s 1." n. 
VII,- depois da palavra « expediente" di-
•'a-se --sendo de G:000$~100 o ordenado do 
Tiirector e de 5 :~>~J!JSOOJ, o do sub-director· 
d<t Secretaria. 

Sala das sessões, 11 de agosto de 1 \)}!. -
JutiO Lui~. 
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Andamento e observações 

-·------ --------------------------
14!1 Orça a receita e flxa a uespeza N. ü 

do gstado para o exercício de 
1 'JO:l. Ao art. ;, § l " · 

Ondr.' se diz- 10.200:000$1JOO - diga-se 
111. lO" :UJ'lSriOil-, alterando-se a som ma to-
tal <.ia receita de ac0ordo com a emenda. 

Sala das sessões, 11 de agosto de IDO.?. .Toao Lui:;. 

N. 7 

gmenda explil!ativa ao projccto n. H'J. 

Ao n. XIX do art. l." onde se diz : instru-
cção primaria, l.DOO:IIIJOS;Il;HI- diga-se- in-
strucção primaria, inelusivó as cadeiras das 
colonias de llollo Horizonte, 1. DO'J :OJ0$1Jil0. 

~ala das sessões, 11 tlc agosto de 1 !108 
Carvalho 1J1·itto.- Josd Gonçalve,,- Fer-
reil'a e Afello,- Xavi•:r Rolim. 

N. ·'-' 

Ao art. N.•· lettra -d- amplie-se: depois 
das l>alavras -mais convenientes- o a Jun~ 
ta Commercial do Estado de accordo com a lcgislaçào federal. 

Sala das sessões, 11 do agosto de lll02.-r:arlos Tolé~do. 

N. 9 

Ao art. 1." § l." n. :;o lcttra -c- do proje-
cto n. 11\J, em vez de ií e 10 contos, diga-
se : 4 o 8 conto;;, c accrcsccn to-se : 

Para o collegio de N. S. Maria Auxiliado-
ra da Ponto Nova, 8.001l81J<IIJ. 

Sala das sossGcs, 11 de agosto de I!YJ:.l.-
Del(lm :lloreirrt -. Valerio de lle::ende 

N. lO 
Ao art. 1." >i :! . " n. :;r,. 

Onde se dir. -l01):01H)$0()1)_diga-so -- l::rJ:OOO~ 
c corrija-se a somma de aceordo com a emenda. 

Sala daR scssiJos, li do agosto de IO.l:Z.-
Del(im A!o·1·eira.- Valer·io rle Re;enrle. 

Anno 
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Transumpto Andamento e observações 

------------------ ----------------------------------
't fixa a despeza Orça a rocei a e <; excrcicio de do Estado pnra 

l\11)8. 

N.lJ 

Sub-emenda á emenda da commissão. 

1 lo inclusive- ponha-se o Depois tlo voca1 nt1 ·i 0 mais como esUt na vocabulo - t esc e .J • 
emenda. 

, - "S 11 de agosto de 1\102 · sala das sesso~ • · d I' ··cnde Dal(irn Mo1·eira.- Valeno , e LI~~~ • 

N. 12 

. Olllentla arJresentada ao art. Sub-e•nenda a 
' 1. o ,; n. 21. 

Em I'OZ de 58'3:22781·'51 -- diga-se - .. 
7:í,;::227$ bil. 

.- . lL de arrosto do I \!02. Sala da~ sessu~~·., 7 , ·- Delf/111 1\foreira. Va/cno rle ''e"cnu" ,, 

. ~ foram approvatlos o Encerrada a drscussaolas indo elles á com-o). ecto e as cmen< ' · d' 1'' apre-pr. : - Redacr:iio, quo no H': . ·-
mtssao de tento redac<~iio fmal. sentou a compe , 

_ 1,, a redacçiio apresou-
Em tlis_c~u'it"oar~pro~'ada, sendo o projf~~~ 

tada, iot e a Senado com os rospect 
romettido ao -1 ly e por oflicio n. lGG documentos, so J n. · ~ 
do dia U. 

l Senado no dia 11, com I•'oi tlevoll'itlo pe d 8 que apresentadas 
as seguinteds· tem~~r~;~ a i~primir-se na mesma '' a, 

XI. ·\.o art. 1.' § 1.", n. 
" lal·'vt·::ts·- G'10SOOO para o se as I ' " '- ' · erha a· Supprimam- '' _ lteduza-se a v ' · :1 dor da mesma 

::: ~ . r,.H: 70:)>~,; lu O. 

, , ,, n. XVI lettra ,-: j .-- Onde 
Ao art · L §nn~u1Jr) diga-se :- :. : "OO$OOn. se lê : ;J:U - · ' 
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Transumpto 
Anuamcnt , 0 c observações 

Orça a reçeita e 11. . 
do Estarlo parn, xa ,t tlespcza 
1:111;. · ' 0 cxercieio de :l .• 

,\o art. 1.. ~ 1 , ~titlla-~o !~elo. , sn. X_XX, Iettra - ,. - "tth-'tl' ' . . Ü"lll t \ ·' '0 

' ICI!<l()~Ji; I[Q Diafu· ll .'-- ,\o hospital de 
de ltalllra r• 1, . anttna, :J:r:l)~.;lll}). _ aos· 

- ltt"' a •) 1 ., , ' · '' ~: JOJ~IIiill, --- ~ :lilll)$~li)O. 

:i.· 
Ao art. r ., ~ 1 - g • ~ .·, n XXX! 

- Collogio ri e· é - Acerescen te-so : 
· ouso Alegro- .):!liJI)$. 

li,• 
Ao art. l.o ~ I ., 

as. pala v!··~~:.:...: i~· XJSXp- Supprimam-sc 
]Jcza <le tnstal!a1·>clttstvo, dcs1lo j{t, a des-

R .M> de Presidente 
e<lttza-so 11. Vr'rb ' • 

' a de 1.1: OOIJ$000 a 10: O:lQ$1)1)1l. 

7.• 
Ao art. 1. ., ~ •> , 

ha do 2i:oi~osóor/; .~I- Reduza-se a Yer-
" .• IJ:OQ0$1)1)1), 

~/' 
Ao art 1 .. ~ ,, 

I;O"U .. ·' • ·" ~.'', 11. XX!- \ cl'"' .1u!l as palavras 0 " coroscentc-:>o em 
1. nstv<J Ví:ooo:;:;rHJO ~- bras Publicas:- in-
lllha tclegraphic<t I ara Prolongamento ria 

' para Grão Mogol. 

!l,• 

Ao art. 1 ., ..., ., . 
!>ala · :-, ~. • n XXX __ n vra .- vinicuit01:es · - Em seguida it 
,10 ~,,.mfts ~>orviço~ ,10 ·,1

- accrescente-sc : 
~' 1 o a;..:o~to Llo ·1.,11 ., ue trata a lei n. :;33, 

De · " 
po~~ das palavra.. , 

t-t l.tccrosecnte-se~·- Cachoeira rlo Calll}>O l< os n· l' · ·-c X·iJi'lll'•iJ rlo. ·. .t ~lll·opa ou · ~ 1111 par,'t cs-
Jnoblcma da ;)lcct ?nrlo for conveniente, 

l''lr• r o-ntctallur«ia ' -vn-se ,., . 
'' a vorha de l:l'l'IJI))', . . , ·~ o o a IH: oo:Jsorll). 

Anno 
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Transumpto Andamento c oi;serraçGes 

!Orça a receita e fixa a ~l~speza lO." 

Alterem-se as somma~ I 
do E.~tar.lo para o cxerctc!O de 
1D03. 

, emendas supra. 
I 

de acr;orllo com as 

11.· 

Ao art. 7:'- Substituam-se as palavras-e 
do art. ~l.o o§§ Lu, 2.u, :<u e:'."- pelos 
sccruinles·- C doR arts k o ')o ~~ 1 o 9 " 
:l.·"c :..·,in c 11.· ·· -·· ··' •· · · ... ' 

1'~ .. 

Ao mesmo art. 7."-- Accrescente-sc- Para-
grapho unico. Estabelecido o accordo en-
tro os Estados cxportadore~ de café pelo 
porto do IUo de Janeiro para cobrança de 
imposto de exporta1:.ão no aeto de embar-
que, nos termos Llo art. 10 da lei n. 3.2:1, 
de 1\101, ilca o Governo auctorizado a co-
brar a taxa de cstatistica, sob:·e cada sacca 
de café, de 1511 réis - quando o etcnero 
fôr acondicionado em fazenda de afgodiio 
nacional, c rlc 2 10 róis, quando o fôr em 
aniagem. 

13.· 

Ao art. ~~." - Aecrescente-se - A taxa de 
juros não exccder;í. de cinco por cento. 

li.,, 

Accrcscente-sc onde convier 

Artigo... 1~ taxa do i,mposto ~c e~t~ortação 
fica reduzida de :~ ';o no cxercwto desta 
lei : 

1." Sohrc os procluctrJs de canna de assucar; 

" .. :;obre os canos, telhas e outro~ produ-
~· 'tl~ ceramicos o de ferro de8tlnaúcs a 

~l;ras publicas da União, do;~ ~stados, ?u 
!los municípios, quan~o este fa,_o1: SBJa re-
clamMlo pelas respectivas allnmnstrações. 
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HG Orga a receita e fixa a d 
o Estado para o 1\XP.rc· ~speda W:Ja. " - leio c 

Andamento e ohservaçl,es 

15.' 
Accrcscente-se : 

Artigo... o Go , , . 
nar da rclayão vrno vodem manllar elimi-
riores a dms mi~ r6t~~os as dividas infe-

11).' 

Accrescontc-se : 

Arti<>·o \ 
l<3ttr~·~ ~ disposição do art. D.'', :i 3.", 
snhstituida ·p~lda .1?} . n · :: !:l, do 1'.l1ll, fica 
vanüo em cas a se,.,umto :-a; - Não ele-
r\e juros. . o algum o prazo da garantia 

17 ." 
Accrescente-so~: 

Artigo ... Pica al . 
nilo exccdentP JCI to ao Govemo o c:rcdit9 
ser despendid' de !IJI):I!Illi'SOIJIJ, (1uc po?~ra 
para constru .~~em mai~ u.e um exorciCI9, 
scssíJcs rio cg"'\0 do e<liflcw destinado as 

· ngresso lllineiro. 

18." 
Accroscente-se : 
Artigo ... l<'IC<t 0 , , . 

o credito su 1 Governo auetorizauo a ahrtr 
exectÍção' , 1~~p Y?.'Jniar atô :l•l:IJill)jii)OJ, para: 
n. :J•J 1 do ·1 ' lsposto no art lii da lei 
assim ~10 ~art d'i , s:t<3mbro de Ül1J1, e be~n 
de l'lill, uent;·o. !'i t.o, n: 1, da lei n. ;;!3, 
art. :.! da lei n .~.os lumtes marcados no 

· ., .. 7, do eorrentc anno. 

Par•o 1 8 ' ,. t 0 ~'Indo d I' Bello Ilo;.i;.ont, 0
1 ~stado de :Minas Geraos, 

Antonio i'.fa. y, 1 de setembro de 1~J0:2. 
dente 1 

1 tt?ls l<IJI'i'cira <lrt Si/V(! prosi~ c· ·-•gostmToC··"~ •. ()l'tes 1 o ' C8al'W de Figuctredo 
!la C'o"~t 11" '> .~o.crctario.- Manod 'D;ixeira 

• ~ · ~ecrotari 0 • 

Elll cli"'cu .-
ellas arp~o"';:t'd' ~10• dia l't, á. noite, foraru 
to da t 0 n. ~ g~ ?O.rn cxcepção da :.l. • par~ 
~r. Julio Ta ~VIdida a requerimento tiO 
.Jeita<la. 'vares, parto essa que !'oi re~ 

Anno 
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Transumpto 

Orça a receita' e fixa a despeza 
do Estado para o cxercicio do 
l\)1)3. 

Andamento e ohservaçi'íes 

J)cvolv~c~o ~to ~cJutd"o com as emendas 
por of~t?IO n. 1 :'l d~ 10 de setembro de 
J\J 1:!, 1oi rem:tttdo a saneção por aquella 
C_!lm<~r.lt no tha ~7: conformo <t communica-
ÇiVl tmta em oJllCIO n. l1 dessa data. 

S;tn<·ci" na elo 

Leí n. :l:~n. do 2:1 tle setembro de t\JCI;~. 

Fixa a força publica do Estado Ua Commissi'i.o ele For<:a Publi(~a 
para o exercício do 1\lJ:l. 

"\.prcscuta.clo ~m 21 ~\e j ulllo foi a imprimir-
se tendo tido 2 • leitura no dia ~5. 

Bm Jll'imc•ira. ~lis~ussii.o a :2:\ foi appro-
vado. e remcttitlo a Commissão do Força 
l'nhiiCa que ? apresentou para ·J. • no dia 
:! com o segumte parecer e substitutivo: 

A Commissão de. Força Publica, a que t'oi 
presente .o prolecto r.1. I'>!l, já approvado 
em 1." tltscussao, oilerece-o para ~. • com 
o substitutivo qu? a este acompanha e ó 
de parecer que SOJa o mesmo substitutivo 
approvado. 

Sala das commissões, -z de agosto de t:l'l'J.-
Vasco A;;ecedo.-Alves de Lenws.-Jayme 
Gomes. 

SUllSTITUTIVO A Qm1 SI•1 lt!WEHE O PAIWCER 
SUI'HA 

o Congresso Legislativo do !Dstado de Minas 
Geraes decreta: 

Art. 1." A forç:t publica do Estado do Mi-
nas Geraes flca flxada em l. !lO r) homens, 
inclusivó \l7 oiliciaes, formando o estado-
maior da Brigada, um esquadrão de ca-
vallaria o tluatro batalhiJos de infantaria 
os quaes serilo subdividi~os em lii com-
panhias com estados mawres e menores, 
eonforme o mappa annexo. (•) 



i I' 

,I 

~ 
~ -TI! o :e ;. o 
~ 
TI! .. ..• 
= .... 
~ 
o ...J 

"= ~ o 
~ 

rfl 
(jJ 

":i "'-1 .. p.. .. o .... 
'11 ~ 

~ ~ 

= 
p.. 
o.. 

"= -1'1 ...... ..., .. 
o .... 
~ .... .. 
= ~ 
... ,; 
:e 
~ ... , 
;. 
~ 

-~ 

.... 
o 
>:: 
(l) s 

-186-

1

-Jo op 0luupn Çu 0lti0U()J. I 
1 opuw.was-o11nctuo ! I I I ,..., 

- , IUJ.Wl I I . . . . . I I 

I 
um op. 0WalS!Ssu .rofuri_L I . ~ I ..... 

ll?OS I ,-1 I I ..... 

l-s0d op awalSJssu Jo fuii! I I i 
owupuummo:)-puo.ro~l l ...., 1 I ,..., 

I I 

o 
~~ .i V> 
~ ~ 
'-' C'Cj 

(:::1 .;_p ·;n 
"' ii C'Cj 

õ ro 
~ 

ro :a 
>:: ro 
P-. .... 

.8 
C'Cj 

s o 
'-' s 

I o 
""' .::l 
"' ~ 

·ro .::1 s s 'ê ' o c ~ r. rn g_~ 

s o 
'-' 

s s 
" ~r~ 

·..,j 
s s 

AA~ 

,,.., 

Anno 

o .... 
C) s 
;::: z 

-187-

Transumpto Andamento e obs J:, açves 

Fixa a força publica do E8tado B 
p~ra o exe 1·cicio tlC lU03· 

1." O estado maior da Brigada constará 
de um coronel-commandantc, dois majo-
res-assi~tcntes do pessoal e do material, 
um capitito-seceetario e um tcnentc-••ju-
dante de ordens. 

§ 2.' O esquadrão do cavallaria, que conti-
nué\rá annexado é\O 1.' lmtallliio, constará de 
um c<lpitão, um tenente, dois, alferes, um 
pl'imeiro sargento, quatro segundos sar-
gentos, um forricl, doze cabos, doze anspe-
c;é\tlé\s, l!L<arcnt<l e oito soldados e dois cla-
rins 

§ :1 ·• O est<1do-maior dos batalhves consütrá 
de um tonente-coronel-commandante, um 
m<\ior-fiscal, um capitito-l'irurgião, um ca-
pitão-ajudante, um tenente-secretario e 11m 
alferes quartel-mestre. 

§ 4."' O estado-menor do 1." h<ltalltiio con-
stará de um sargento-ajudante, um 8ar-
aento quartel-mestre, um sargento mestre 
Je musica, um sargento corneteiro-mor e 
trinta musicos. 

c; 5. • O estado-menor do 2. o. :J." e ·1." b~t
~ tallliJes constará de um sargento-ajutlante, 

um sarp:e~to qufirtel-mcstre e um sargen-
to cornete1ro-mor. 

~ 1;. o Alêm dos oíllciaes existentes no esta-
" do maior da Drigad~ c dos o!liciaes e pra-

ças dos estados _ma1o:·os e menores dos 
hatalhiJes, llaYera ma1s, em cada um dos 
mesmos batalhões. quatro capitães, quatro 
tenentes, oito alferes, quatro primeiros sar· 
"entos. dezcscis segundo~ sargentos, qua-
tro rorriois, quarenta ~ oito cabos de es-
ttnadra, ctuarenta e o1t~ anspcçadas, d.u-
:r.entos c noventa c do1s .:_9old::d?s. c o1to 
corneteiros os quaes sorao d!Vit!Idm; por 
companhiML 

Art. :? . " Para o c1!-rgo ~!e ~)ommandante da 
Uriaada que ser<e tlc mtC!ra coullanç;t do 
r~ 0v13md o Prcsitknte do Estado nomeará. 
j1ossoa i~lonea. o para o do capitiio-cirur-
giiío, um merllco. 

\rt ·l ·· o orflcial em diligcncia ou commis· 
' 8[ 0 ' ~lo Governo, tl<1 chefia de Policia on 

! 
; 
i 
\ 
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' 
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'rransumpto 
Andamento 0 

- -----------
Fixa a t . orça publica d E 

para o oxorcicio de t80'l, stado Ido;; commandantr"· d . hr;es tOJ"' d "' a llrJn·ai]a l)tl 1 t IT ' ~, urantr> t ,., ' ><ta-
~~~fc~31d:ia,. ou comr~i~sii;mpo .'lllü. durar a 

1a1ra assim r.,,.' ~~m.t ajuda de C I lSCilllll!Htda : 
o~nrnanclanto 1 . hSO JIJ· • 1 a Bn"arla , ' lllU.)Ol'OS ~;<:IJ'I"'· ·, , oy hatalhiJOS 
ncntos o alforr•C: . .-.. ,!r r'·' capltao;;, [;> lOIJ-. te~ 

... .,, d';)· J) 'jl ' 

Para"r''ll . ' ,., '" l 10 tlll!CO 1' verba _ IIC."."o··l·. •.ssa r1r•spos·• . ·.,.; u •• • "correr<t pela 

Art. 1 . E I i · mquanto cxi t· t r a;; da Bri ••a da o. 2 Irem claros nas fi-
.r.tetar [l<tbt~os . .. •OVorno poderá con-
~~~~~0nto.s lor~aP-s Ra\'~ 1171 18 ~){;ir;o rlos desta-

despesa pela v ·} J,lfJo~. eorrondo 
. _ ül J<t - pessoal 
Art. a o 0 1 , 1 tal ; · ' Jatalhiío tr>rr . · 

out;~ :J G,overno dctm·;ni~; }ü<lo n~ Capi-
r!o . JS, !:cndo em vista ar.t a srx!o dos 
· scrv1ço puhlico, as eonvonicncias 

Art. li·· Fic·t o • formar 1 ' Governo anoto •· 1 
formidarl/~~~~~amenlo da Bri "~~í;'ct~ a r o-, a presente lei? , con-

i\.rt 7 · c . do l ·. Ol!tlllllam ''lll . 
da. ols anteriores lJl~e VJ;:or ~s rlispllsições 
's por esta lei. n.to 1 orem revoga-

Art. k.· !to " lrario. vo"anH;o as <liSJlO'' .• -. · ,,Jç<>os em con-

Sala rhs Vr . ', eommissiJ" •> 
. -t.sr;~ .tLcverln ,s, ·INl do agosto de l'JO-J 
uiC G{)JJlC'\ • - L ves tle LeiJto•· . , . ..,.-.•. -. ay-

I·: lll 1"l'C • '' Cll"l \" s~~;uintc em~nrl: ~st·us.;ãe~, a 8 l'ür~ebcn a 

Ao art ·• .. 
li - · · ·. ' depois das 1 . 1 l<J<ls. aer•rc'-'r·cn·, , 1,1 avras - llll llat• r, - ., - ,e-s" . r. ..-
/spoetivo batalhão;, ~: • ."!'" da srldc do 
Igo. ' mais eorno no ar-

Sal;t lias r:ommissões 8 Vasco A.:;r;veJ,; _ · iz' .<.lo agosto uo l~J )') __ 
Gomes. ' " VGS 113 [,- uiOS,--.frt!};,IC 

gncorrar1·• ., 1' 'k '" I lSCUSS~ 1 f • 
vado com a omd~t!a\1 'H. o prr?Jecto appro-

a COillllllS~iio, 8ü!ldO 

Anno 

----

l ~).)~ j )I) 

t:íl. 
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----------------------------

Fixit a força publica elo J<}stado 
para o oxeruicio do 1\Jil:>. 

Andamento e o bservaçiíe~ 

rcmüítido á eommissão lle Jtetlvn;i\o que 
no dia 11 o aprcBenton com a oompotentc 
rerlacçi\0 ilnal. 

])ispcnslullt"', a rc(juerimento do sr. Vasco 
Azevedo, as formalir.lntldos re"imentaes 
ttfim de ser discutida o votatln. i7mnedi;tta_: 
mente a redacçiio apresentada, entrou ella 
em diseussil.~l o foi approva<la. sendo o pro· 
Jecto remettido ao Senado soh n. \1:\ por 
ollicio n. !G I li o l:l. ' 

Alli;ttlo no Scn·,.lo. por tempo imleter-
minatlo em w~s<lo do ll de setembro eon-
ronne a eomnlUnicat~i\o feit:t ern ollicio n. 
:l'i de ll. ' 

Fixa:>, dcspeza a fazer-se-com a J>a ~,omutbsão tle :!•'o•·ç1~ l'nhlil·a. 
força publica rJo Estado no ox-ercicio de l'.IU:l. t'\Jn·c,.;cntaclo •~n• :!'.:de julho. foi a im-priu>ir-se, tendo tido :~ .·· leitura no dia :!5. 

t;ut IH'iln••ir·a clist•nssi"no, em :~G foi 
approvado e rem<lttitlo á rnesma con;mis-
siio rtuo o apresentou par:t ·!.· no dia :z 
<!Olll o se:;uinte parecer e ;;uhstitutivo : 

A commissão de Força Publica. a que foi 
presente o proj.~cto n. J:-,1, já approvado 
em primeira discussão, olferece-o para :~ a 
com o substitutivo que a este acompanha 
e é de parec•Jr r1ue soja o substitutivo 
:lpprovado. 

Sala das commisslics. :~ tlo agosto de 1'1112.-
r·usco A~et"eilo.-"lli>!'S ,,,, l.e·oi'S.- Ja>jinl' 
ffOulc~·. · 

SUBST!'l'UTIVO A1l PlW.TECTO N. l~>i 
DI•;l~lt~ ' 

O Con~res~o Legislativo do Estado de Minas 
(Jer:ies üccrota : 

Art. 1." Fica o Governo auctorizado a des-
penr\131', no exercieio r1o l\l 1:l, com a força 
pnhlic<l. tio Est<ld?, ;;ogunr.lo a tabolla an-
nexa, r'; a quantia de:~. \iiX:.',,;:l-:;JIIil. 

Art. ·J." H.evogam-se as disposiçi18S em eon· 
trario. 

S11l:t r.Jas commissiJes. 2 de agosto de l\10!.-
Vasco .L::'.vedo.-Alvcs tlc Lemo~.-.Ta!)ule 

(; ()li}(~:; • 

.. 
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Vencimento 
1liario 

-----------1---
a) Pessoal <la Brigada : 

1 Coronel com mandante ............................. . 
~~ 'l'e!!ent.e s-coroneis c~.n;1?a,n.~~n.t:~ de b<1talhüe;; ... . 
G l>Ia,Jorcs, sendo :~_ flsc.acs e ~ .1ss1stentcs ........ . 
.~ Capitiios cirurgliJCS.: ................. : ........ .. 
5 Capitiic~, sendo .4 a.Judantcs de hatalh<Jc;; e l fie-l cretarw <la Brl!c;a<ta .. · . · · · · . · · · . · · . · ... · · · · · 

1/,C~tpitães, sen<lo J,, commanclant~s de companhias 
e l commandante do Esq uadruo....... . ....... . 

;-, 'l'encntcs, sendo .t secretar_ios dos l>atalhGe.~ c 1 
ajudante de ordens da llr1gada . .. .. . .. ..... 

17 'l'encntc;,; subalternoB das companhias c do Esqua-
drão .. . . .. ................................... . 

.í Alferes-quarteis-mestres ........................... . 
:].1 Alfc!'<:s, subalternos das companhias c do gsqua-

urã<• .•............. ·•········ ......... ··········· ~Sargentos ajudantes ............................. .. 
4 Sargentos quarteis-mestres ....................... . 

· 4 Corueteiros·móres .......................•.....•... 
l Mestre de musica ............•..................... 

10 Musico~; de 1.' dasse ............................. , 
10 Musicos de :2.• classe ............................ . 
10 Musicos de 3.• classe ............................ .. 
17 L. •• sargentos ..................... , ........... , ... . 
f\K 2.'" sargentos .................................... . 
17 1Forrieis · ......................... , ................ . 

:JfH Cabos de esquadra .......••.•...................•. 
20 1 Anspeçadas .••.••....•.•...........•............... 

1 :~tG Soldados ..........•.•......•.••....•......•....... 
:H Corneteiros, sendo 2 clarins ...................... . 

I)J Etapa para 1.~0:) praças a l~IfH) na media ... 
C) Far.dD:mento para l.t)<J:l pra<;as a 12iJ'S'J00, na 

mm!Ja. . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... . 
d! Gmtiflcação a J·eengajarlos a 2011 rrlis diarios 
e) Forragem, ferragem e medio:unentos para osJ 

animacs da Brigada c jlara os do.~ olliei<tes 
montados ....... , ........................... ·1 

f" ) Aj urJa de CLI.~Ü) a oJliciaes em transit<> ...... . 
0.1 ltm~w.nta dos animacs do Es<juadrão r~ dos 

oU1claes montados ....................... .. 
h) Compra c concerto de e<Jnitlamento urreios 

arm~l.HJCntos, munição c ínstrmnentos d~ 
mw;wa, etc. , . . •...... , . , , ................. . 

i ; Condnsão de obras e conservação <la linha 
do «Tiro Mineiro • .. ,..... . ' 

j) Artunrtelamento, cnt~rr<ttn8.nt~~," 'ô~i~~;ú~;it'o" c 
luz ...................................... . 

------ -- ------

I 

2$}1)() 
:~'SIOO 
1$~00 
2$i01) 
:~~000 
l$810 
lí>/'00 
:~$200 
:2$)1) I 

l~UOO 
l$fl00 
187001 1$51)1) 
l'Si'Oo 

[ 

VencimePto 
annual 

\ 
I 

:-3:01)0$ 'l))j 
.)::\0:)~')()1)' 
·l::liJI).';O'H) 
í-:20fJSIJ.)IJ 

:l:li01)3001) 

:l:GOiJ$ WJ 

:l:000$000 

:l: o l0$1~1() 
·~:4111)$()1)() 

2: 100$01)() 

Impvrtancia 

:-J: I):)U$0')1) 
:~t :2rlll:i;OOl 
:J.í:Kil'l:j;•)')O 
1 ; : 'i<)0Sil00 

u;:ooos lfl:J 
f)) :210$'JI)() 

l',:OOilf:OI)O 

:il :noo ;uoo 
~):lii)U~I)IJ() 

81: fif!'HOOO 
:) : ;)() l$0tJ0 
:);:)1).1$()1)0 
2:152:-;snoo 

871))000 
~:80%[)0() 
li:370':;000 
1):211.íSOr)fl 

l:l:G'Jl$000 
ti: (i 'c0$!)1)() 
11: i ~~l$5110 

1:H:ImS'J00 
12·>: :i8:~>;000 
7lll:Hb000 
21: o:liSIJOO 

1. í.O.í:718S300 

72:3:\JOI$300 

:Wi::: 10'3000 
::o:uo'l<; ;oo 

:?'1:0()1))010 
~.:1)')1)~1)1)0 

2::illil;OIIO 

;, : ')1)1)3<)00 

:í:Wlo3000 

:)!) : () Í~)~l)()f) 

:2. t'i':i: '; 3~1)1H) 

GO'illCS. Sala d<t~ commiss1ks, 2 do agosto r.l1J t!l 12. - Vasco .t:evcdo. - Alve.~ rle Lenws. -· Jayuu: 

:\ 
·1 
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Transumpto Andamento o ohservaç·iJc.;; 

----;------- ------------- ·t >referido o suhstitutivo, 
)ro 

a l~m 5 de a~l 0" ?>'. 1 tll·s·c·1-.··s'o c foi itJ>.r>r_o-a fazer-se c< ' lle em · ''' ~ -Fl·xa a desp1~~a ·'o T<'st~do no ex- entrou 8 . -·ttido i me~ma comnnssao 151 
b wa u "" " vado sendo reme ., . . 

força pul J'll]·' <jUC o' aJ .. n·esentou \Jara a "·. <t ''· ercicio te · · . 

.. . ~. .. cli~cul.s.~ão no ~lin._ :-:; foi ~p .. 
bau. tcJ.•<.t.ll.'J- 'ttiüo á comml~S<10 de he-

prqv<1dO c Iern~]Jresentou a 11 com "' com-decçao <JUC o ~ . 
petente rcdacçao lmal. 

. a requerimento cio sr. Vasco Dis}ten:->atl~"p . alidadcs regimentaes afim 
Azeveclo,_ itS roL~\, VOt<lrla immediatamentc 
de ser ti!~~ cu 1 '·es~nt'tda- entrou e !la em dis-
a re<~acça~ ~~1 rov~cla, pelo I[UC !'oi o pro-
cussao e 1~~- fPP ao Senado, com os resp~
jecto reme 110 t'oR sob n. \'ft. por omCJo 'ctivos clocumen ··, · · ' 
n. 151, de 13. 

_ 1 ,.. 10 St•mt~lo em 11 de setem-
l)eYoh'l< 

0 
I "Uintes emendas que toram bro com as se, 

a imprimir· se 

1." 

Ac,crescente-se : 

. . . a lU hlica constará dos oili-
Artigo · A lho r Çt l!J6es dos ao·gregauos, e de ciaes elos a a~ ' c,_ 

l. ~IJ!J pr<1ças. 

2.·l 

AGcrescente-se : 

• o· verno auctori~ado a dar 
Artigo. Fica. 0aç"'ã

0
0 ·í. Bricrada Policial den-

nova or;,1·~m~~es. traç'ados "nesta lei não excc-
tro dos 1m1 

1
. e' sa d~- so~ma fixada no art. dendo a c esp · • 

1." 

') .. ... 
Accrcscente-se : 

,. . ·ar"o ele eommanuantc da 
Ar ti o· o. 1 ar a.?· c 'Omeará o go_verno pes-

Ilrfn·ada PoliCial n lerá üemittJr rui, nn-S<Ja"idonea, quo por. 
!Uiit. 
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'rransumpto 
Andamento ,. 01 . , . _ , >.~crv .tç<J<).~ 

Fixa a tlespeza a ra· 
for9a. publicct do ~~[;~~ ~~u~ ~ l.• Cl'CIC!O lle [()!13. CX· 

.~.\ecrescen te-so : 

Emquctnto cxistirP 
Dr!gada Policial -m chtr<Js ll<ts fllciJ"ls da 
rmzanos para () ·~~,;:o.dcrtío ser cn<>aJ~dos 
ocacs · ' ' Vl<'o <los tl "' · · ' nao Pxcedor 1 ' · · estacamentos COITI' I " li O 'l [' · ' D ,· ,Jll<J a despe13 ·1 ,1 ' 

1 w.n;t tio :~$01111 o 
rrgada•,, ' pc a verba d'essoal da 

l\w.,~ d .. , • , , .. 
. . t"'cnsl'lao, no •li· t·• 
•t[>Iesentatlas rora1 · '\ ·•, ac; <Jmcn1lip 
renn ttillas co~n a 1~

1 0 ~a~ approva1hs' ~ 
~o. ~tcdacção que~~ ?.~1! 8 lçao á Connni~sã~ 
ses.~;w nocturrn es;,;c~ mesnJ<t thh 
1'e1\ae1;i\o flnal.'' apresrmton a comj1 et;J~~~ 

Dispensadas a r, , . 
!lS ÜJ • . [' I• O<jucrnnentrJ ÜIJ , J , . u·. Jtllla ll ades re,·itnPnt· sr .. o.to Lmz 

rscu ld1t e 'otath "·t . , .w: afim de se~ 
entrou ella em di:. , re~Jacl;<to aprcsonta:la sendo 1 , · ·oCliS)}itO o f · ' , n "·, 1 Plo.Jocto t'ernow 1 ?r approvada, 

· ·>I·, por ollioio 11 ., 
1

, 
1 0 " sanceàl> sr)b conmn · · ·• ' rl1• 1· ' ; . llllcou ao sona 1 ' . , '· o qne so 

•lllssa <lata. · '' 0 I)Jll 1lilicio n, ].<.;2 

Loi n ··-7 . ·>·> ' do ~n dl3 , setembro do Wrl2 

))OS "l'S V 
. . • nseo Az~:\'t'tlo ''·· outros. 

foi a impri-
no rlia :~ • 

l~an l'l'ilnt•ii•;t l' 
j 1 ' 1 I SI' 11 • ' .om n·o foi 'LJlJlr · 1 ssao <Jill l'l .1,. ''<'-• ...... ' < OV~\f () (\ • Uv ,.., '-" 
mrssao do g:stati1>tiea. , remottitlo á Com-

l'<Jntle do parecer para 
~. ·' discussão 

-

Anno 

1;)')2 

S. C - :25 
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Transumpto 

\uctoriza 0 PresiU.entc do J<;~tado 
' a conceder ao cidad_1i~ L~lz de 

Ite~ende c outros pnvrlegw por 
GO annos para a construcção ~e 
uma estrada do system~ «Cail-
let's ~Ionoraih que partmdo de 
Diamantina vá ent}-'oncar-~e na 
E. F. ç. do Brazrl, na. CJuaU.e 
do Curvello ou em outro ponto 
mais conveniente. 

Allllamento e observações 

Da, comJnis.,;iio tlc Oh1•as Publicas. 

A.p1•esentatlo ~m :2~l de ,julho, foi a impri-
mir-so tendo üdo :2." leitura no dia :ltl, 

Em pl'IlllCÍl'lt tliscnssão em :l de aorosto 
foi approvado e rcmcttido á mesma "'com~ 
missao que o apresentou para:~." no tlia 'i. 

E1n SC!JUiltla . tlis.eussiio a 7, foi appro-
vado c remettldo a mesma commissao que 
o apresentou para ;; . ·• no r lia J-J. 

Etn tel'ecir•u tliscu ... são a 11, recebeu as 
seguintes emendas : 

Ao art. 1." Em vez de - e outros ou quem 
melhores contliçues otl'erecer- diga-se :-
Anselmo Pereira de Andrade, Felisberto 
Dayrell Junior. Francis<oo José de Vascon-
ceúos Lessa, J oi\o Felicio dos Santos, An-
tonio Botelho Gama,. Nelsor~ F. Hempltrey, 
Vicente Gomes .Jardim e Mrguel de Almei-
da Telles ou á empresa que organizarem 
- o mais como no artigo. 

Sala U.as scssiJes, ll de agosto de 1\.lO:!. -
Vasco 1L:;eveâo. 

Encerrada a discuss1io foram approvados o 
projecto e a emenda, indo elles á commis~ 
são de Redae1,'1iO. 

Fez declaração de VIJto contra a emenda o 
sr. Jo[o Lniz. 

Em 12 de agosto, i~oi apresentado com a 
competente rcdacçao final. 

Dist•ens;ul:ts, a requerimento elo sr. Olym· 
pio Mourão. as formalidades regimentaes 
afim de ser discutida e votada immcdiata~ 
mente a redacção apresentada, entrou ella 
em discussão o foi approvada sendo o pro-
jacto remcttido ao ScnaU.o, sob n. \)2, por 
oflicio n. 1.)3, do 1:; U.e agosto, 

En• 1 tlo setembro, foi devolvido pelo Se-
nado com as seguintes emendas, quo apre-
sent;das no dia .J foram a imprimir-se : 

I ,, ,. 
i! ,, 
~\ 

:i 

.. 
) 
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l'ransnmpto Andamento o obscrvaç0es 

Auctorizét o Presidente do Estado 
a c"nccrlcr ao cidarlilo Luiz dc 1 

!~czcndc c unfros privilegio por/ Ao art. 1. •· Accres<Y.mtc-~o ín-;ill·' : - da 
·J1) armo~ p'l.r'il. a construcçilo de Estratla de Ferro Central do Brasil. 
uma estrada do SYstema «Cail-i 
Ic.t's HonoraiJ, rttlc partindo de 
Dramantina vA entroncar-se na 
E. I<', C. do Brazil, na cidade 
do Curvcllo ou em outro ponto An art. ~2. ", n. I. Ond•) se le - 30 - di-
mai~ conveniente. ga-sc : - 111. 

,\o art. ;!.". 11. :.!. Substituam-se a.~ pala-
vras ·- si o l'rcsidontc do Estado assim 
.i ulgar conveniente - pelas seguintes : -· 
por 15 annos. 

·1 •• 

Ao art. :). " Aoerescente-se : - Paragrapho 
unico. O contracto scr[t assignado dentro 
do prazo de um anuo. 

Par;o da Sen?-do do Estatlo da i\Iinas Geraes, 
Bello IIonsonte, aos ·Í de setembro de 
l.)IY2.- Antonio Jiartins Fel'rcira <!a Siiva 
presidente. - Dr • .Jos<J Pedi'O !J,·umutOnd' 
1." secretario. - Jia11or'l Tci:T.·eira <lr; 
Costa, ~.o secretario. 

Em clls~ussão, a ~~. as emendas apresen-
tadas, foram cllas approvaclas, sendo rc-
mettidas com o projccto, á commissão de 
Hedacçilo •1uc, no dia ll, apresentou n 
competente rcdacçi\o flnal. 

J)i.-I••·H"':ula,.., a rc<jucrirncnto do sr. Vasco 
Azevedo, as formalidades regimcntacs 
afim <lc ser discutida c votada immediata~ 
monte a rcdae<;ilo apresentada, entrou clla 
~n.1 <lisen~silo c !'oi <lpprova<la; pelo quo 
lor o projecto cnvwtlo ,,, sancçilo sob n. 
·'t-7. por ollicio n. 3·J~) ele 1:z de setembro, o 
quo se communicou ao Senado em ollicio 
n. l'i't- dessa •lata. 

~nnceionacla 

Lei n. :.\L:, do I~' rlc s<"temhro de l'JIJ:~ 

Anno 

l \)02 

o ;.. 
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:o 
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Transumpto 

Concede tre-. armos de liecnç<t ao 
eHladilo FraneisctJ de I' aula 
Sémtos, cserivrw do j utlicial e 
notas da eomarca do !llanhu-
assú. 

Andamento c observnçõcs 

~}a. CHlUlllÜ~!o;oiãO d~ .. ltepu·c~~~nia.c;õc-:!!; e 
ltettllct·imenlo!> 

Apresentado em :, de agosto, roi a imprimir· 
se, tendo tido :!." leitura no dia G. 

:·:n• J>ri.nll~ira •li,.ens,.ã.o :t " foi appro-
vado c rcmcttido á mcsm:t <~on{ulissilo <jliC 
o apresentou l•<cra ~.''a 11. 

I·:nt "C!Illll<ht tlhwu,..s,·to ;, l:J, foi ap-
provat.lo c remcttido :i. mesma commrss:w 
lJll'l o apresentou para ::." no dia 11 • 

l'm t u·cl'ir·;~ cliscnssão a 18, foi appro. 
vado c rcmcttido á eomuliHsilo de lteda-
c<;ão que no dia !D o ai·,re~crllon com a com-
petente redacção liu:.~l. 

tl·:m cli,_;(•n,.;sãu :t :lll, a redacção allresen-
tada. foi ella approvada, sendo o r;roj coto 
onYiado · an Senado sob n. ll'~, por ollicio 
n ]ii'!, tlessa !lata. 

It•·~eHatlo pelo Senado em L'' de se-
tembro, oolll'l foi communieado em olllcio 
n ~7 do dia 2. 

Con~eclc ao cida<)ilo Vicente Do-~ na counniss:io de ltep~·cscnt.açõcs, 
l nungues l\lartms, cx-collector Htlllllei·imentns c I•ctições 

I das rondas estadoacs no muni· 
oi pio de J anuaria, moratoria 
por einco annos para ell"ecttwrl Aprcscnt.;ulo em 5 de agosto, foi a impri-
o pagamento do alcance l!UC mir-sc tendo tido 2.• leitura no diét G. 
fi1r Ycrilicado em suas contas. ' · 

Em pt·imcira clh•cussào no dia 7, foi 
approvado c rcrnettido á commissilo de 
Ite11 norimcntos. 

["i~<Jram declaração de voto os srs .Astolpho 
Dntra c Juvenal Pcnna. aquellc a favor 
at<i melhor estudar a mato ria c este contra, 
tentlo o sr. Juvenal Penna rcr1uerido a pu· 
hlieaçi\o dos doenmentos em que se anima 
o prnj ecto. 

Alll'~·st•nlu•lo para :2.·• discu;;silo no dia 
I !:L 

I 
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Transumpto 

Conceuo ao cidadão Vicente Do-
mingues 1\Iartins, ex-collect~r 
das rendM cstauoacs no mum-
cipio de Januaria, moratoria por 
cinco armos para e1l'cctuar. o 
pagamento do alcance que for 
veri1icado em 1mas contas. 

1\Ianda compreltender nas disposi· 
çues do art. 21 c seus §§ ela lei 
n. 318, os lentos da Escola de 
Pharmaoia, cujas cadeiras fo-
ram supprimidaB em virtude do 
art. lO da mesma lei. 

Andamento e observações 

Ent ~··!fnntla. tllsenssão no uia !f~ foi 
approvado e remettiuo (c mesma com{nis-
sao que o apresentou para :J.a a l>:. 

1\m tc•·•~cira tliscnssão a 1!1, foi-lhe 
o1lereci,_Ia a seguinte emenda : 

A<? art. 1.", dr~pois uas palavras «respectivos 
JUros ·• accrescente-sc : «H i houver accordo 
com os co-devedores hypothecarios•. 

f-:allt das scss0es, l!r do agosto de UJO·!. _ 
.roao l.ní;. 

Encerrada a discuss:Xo, foram approvados 0 projccto c a emenda, indo clles á com, is-
:;ão de Itedac,;:Xo que no dia :~1) apresentou 
a competente rcdacção final. 

ni~Jwnsn•h~s, a ~·cquer.i·r,cnto do sr. Igna-
CI? J\lurta, as. 1orm!11Iclades regimentaos 
afnn ele ser Immcchatamento discutida ~ 
votaqa a r~dacçã'? aprcs,,ntada, entrou clla 
em discussao e foi approvada, sendo 0 pro-
j o c to cu vi~t!o ao Senado sob n. 10 I, eom 
os respoctivos documentos, em oflicio n. 
lf\2, di)Ssa data. 

Pende de dclllwra,;ão do Senado. 

HoN SI'S. Vnsco AzcnJtlo e outros. 

AI•rcscutmlo em ;; de agosto, foi a im-
primir-se, tendo tido :!.• leitura no dia li. 

1\nt JWhucirn tliscus~ão a 7, foi appro-
vado c remcttido A commissão de Lcgi~la
<;ão, que o apresentou para :!.· no dià x. 

Não tomou parte na discussão c yr,ta<;ão o 
sr. deputado João Velloso. 

l\111 ~Cg'UUIIU tJÍ,..CIIH~ÜO IlO uia 11, foi 
approvado c rcmcttiuo á mesma commi:l-
s;\o, I[UC o aprc:-;ontou para :J. • a U, 
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'l'ransumpto 

Manda comprehendcr nas uispo-
siçf>OS do art 21 e seus §§, da 
lei n. :J[.'i os lentes d~t Escola 
do Pltarmacia cujas cadeiras 
foram supprimidas em virtude 
do art. llJ da mesma lei. 

Andamento e o hservaç0es 

Em let•t·eira .. tlisen,..são no dia H foi 
approv<:do e remettido á eontmissil:o de 
Itodac,;<w. que, tendo obtido nrgencia, o 
apresentou na mesma data com a compe-
tent() redac•;iio final. 

Em •li~_c.nssilo a !G, a rcdac1,:iio apresen-
tada, 1.01 ella approvada, sendo o projecto 
remettldo ao Senado sob n. !li' por oJlicio 
I\. r;, i dessa data. ' 

ne,·ol dclo com emenda pelo Senado no dia 
!:l de setem.hro, foi apresentado nessa 
mesma data, mdo a imprimir-se a se"uinte 
emenda : "' 

Ao art. I." Substitua-se pelo seguinte : 

Artigo_. Os proi'cssores da Escola de p har-
n:acia,. d~s Escolas Normaes o do Gymna-
sio M!nOiro, em disponibilidade pela sup-
P.r~ssao,.d~s respectivas caclei!·as, que con-
t,tJem CIJ!CO annu.~ de e1lectivo oxorcicio 
P.ercol1erao .mct~tde dos vencimento~ a par~ 
ti r_ Lia publwac;ao desta lei, até serem apro-
veitados em outros. 

P<u;o do Senado Mineiro, em Dello Horizonte 
J:l elo setembro do 1\l 1:!.- Antonio Jfar~ 
tins ~ei'J'CÍJ:a r.lrl: Sill'a, presidente - Dr. 
.lgoslinl:o Cesano tle FiuudJ·cdo Ci!J·tes L·· 
secretariO.- 1\fan.ocl Tci~r>i1·a rln Costa' •> ,, 
secretario. ' ~. 

l~tn tliscnssão no dia JG, a emenda apre-
sentada, foi ella rejeitada, sendo o proje-
cto rcmottitlo novamento ao Senado i1or 
oll\cio n. 181-, ue l:i de setembro. 

Itemettido á sancção pelo Senado, sob n. 171 
em 17 de Retcmhro, visto ter aquella cor~ 
pora,:ão se conformado com a Lleci~ão da 
Camara, como foi connnnnicallo em o1licio 
n. -',', de 17 de setembro. 

Sancciouuclo 

Lei n. 3:>1, de 1"1 tle setembro de JU1,;2 
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Annulla os seguintes actos ela Ba c:omrni,..,;:i.o 
JHl.t.~~ · 

cit' C:nnaras ~Uunici-
Camara Municipal do Pomba: 

Gí resolução n. líti. 
!11) arts. ~!.'e :;.o d;t resolução n. 
I UI. 
Cj arts. ;-;.u, 0.~. 1.:!, li~, 
~.~c ~1 d<t rcsolur;ão n. 

Aprn,..o•ntaclo emt; do agosto, foi ~t i!npri-
:", 1:1, ·:o, rnir-srJ, tendo ti r lo :2." leitura no rlla ·. 
{~. '· 

Declara que as divisas entro os 
municipios do Sacramento e 
AraxfL siio as mesmas declara-
das no art. :li i da lei n. :lJ(l 
eombinarla. eom a lei n. J.li:l7 
de 1:: rio sc1erniJJ'O ele 1·'!71). 

I Eua JH'Ímeir;~ cliscn,;!'ião em J.··. do sr)-
1 t<JmiJro, foi approvadr> e ronHJttido a com-

missão de Camaras, 'JUO o apresentou para 
:!. • no <lia :z. 

.En1 "''!JUlul;t ditwns,;ão :1, .í, foi clla. en-
cerrada, sendo adiaria a vot:v;iio 1•or Jalta 
d'.l numero. 

:\'o dia .J, foi approvado c remettido it com-
missiio de Camaras, 11ue o apresentou para 
:J." no dia n de setembro. 

Eut terccJira cli,;cnssiio a !1, foi appro-
Yatlo e rcmettido á counnissão de ltetla-
cçilo tgw, tendo ohtitlo nrgencia, o apre-
sentou na mesma dat.t, eom a eompctentc 
rerlae<;ão fi na!. 

J~au cliscussii.o no llia lll, a redacção apre-
sentaria, foi clla approvada, sondo o pro-
jecío remettido ao Senado, com os rc~p?
ctivos documentos sob n. 10~ o por oJlJow 
n. 17:2, dessa mesma data. 

Hej citaclo pelo Senado om !G dt! setembro, 
como foi communicado em ollic10 n. -1:!, do 
dia G. 

Ho sr. Vasco Azc"cclo. 

i\prmwntaclo em (j tle <:gosto foi .a impri-
mir-se tl)ndo tido 2.· l1Htura no dia 7. 

Eua I••·imdt·a cliscn..:>~ii~• !10 di.a !~• foi 
apJ•rovado r; rcmr:tt.Irto a Commwsao rio 
E~tatistiea 

Penrle rle parecer 1•ara :2." diseussão. 
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Transnmpto 

Annexa á cadeira de meclmnica 
;1, de "eometria e trigonometria 
do Internato do Gymnasio 1\Ii-
nciro. 

AnüauHcn!o o rJbseryaçues 

l)a ~ ~otuJni~!',ão •1«~ ln~~tt•nt•t;:'co l>n-
hlka 

Apt•• senü~•lo élfl 7 do agosto, fui a impri-
primir-se ten elo ti r.! o :>. • leitura no dia ·"· 

Em prinwil•" ·~i·cnl'>si'io a ~~. fui appro-
r.lo c remott1llo a mesma Connnissào que o 
apresentou para :2.·• no tlia 1 ~ com o fiC-
guinte parecer c emendas : 

A commissão tio lustrucr;ilo Publica. tendu 
examinaria com a r.Ievit!a attcnçiio o 
projcoto n ~ t:,.'.l <1epois de apprnvado em 

.-·· rli?~ussa? <J rle _11arccer lJUC stlja submet· 
titio a ~- · rl!scussao c approvado eom a Bc-
guinto 

Ao art. :)," - Sulmtitua-se pelo seguinte: 

Art. :; . " Ficam clcYar.los a 

a; :\:ti'lil31l0il, a :;ratificação annual do reitor 
do Internato ; 

V' :l:IJ(J0Silll1) os vencimentos do professor de 
· r.Iosenho : 

c) ::::21l'l$')r)') os vencimentos do secretario . 

Sala das commissiJo;,, . 12 de ·agosto de 1()02. 
Cone:;o Xaviur RoliiJ/ .. - Padre .Joao Pio. 
-· Freita:< !'astro. 

}';nt ~ egmH1:~ diset~ssã'? no lli~ W, foi 
approvatlo c re:nettHio (1, Comnussão de 
Jnstrucqão PL1hlica que o apresentou para 
:\. · un dia 1 . 

Ent terceira discn~são a 1~1, foi appro-
varlo c :·e me ttiüo á . Com missão de lteda-
cção t(U'J, tendo ohtido urgcn<Jia, o apre-
sentou na mesma t.lata com a competente 
rotlac<;ão fln:Jl. 

En1 discnssfln no dia 21 a ret!aeção apre-
sentada, foi e !la ap];rovarla sendo o yro-
jr:cto remdtirlo ao ::::>enat!o soh n. lo:, por 
'ollicio n. Jti1 ele :::2. 

1,; 111 1 dü setembro foi liovolvido pelo ScnD-
üo com as sl·gnintes cmcn_Llas ~~u~, aprc-
~cn!nr.las no rJia :1 foram a lill]H'llllll'-Se: 
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'l'ransumpto Andamento e observaçi)es 

Annexa á. cadeira de mecllanka 1. · 
a d~ geometria o trigonometria 
<lo. ~nternato uo3 Gymnasio Mi-~ Ao a~t. :3," Accrcsccntu-so infiu.a : _ •ruo 
nen o· ti~ r a mais a gmtillca•,~ão d1; é J' J$ J, ''l por ser-

vrço;.; oxtraordinarios. 

Accrescent•J-se onde convier 

Artigo. Fica r~Jstabelecida a disposição do 
art. ;)," da ler n. li!, de 1 de ~:>etembro 
de I ~·.1 i. 

:}.·· 
Art!go. As <wlas do Gymnasio ?.lineiro so-

rao abertas no <li;t I.· de S•"tombro o on-
oerradas no 1lia 1:, de maio u·~ ca1la anuo. 

4.• 

Artigo. Est~ !ci ent~·ari_ em exeoução desde 
a daüt do i:>U,\ puhhca~;ao. 

P<tl{l~ do s~~n;~rlo do Estado do 1\linas Goraos, 
~~~l~o llorrzor.lto. ao:~ 1 de setembro de 
W.J,.:.- Antonw JI<o'ttJt~ Fen·eira da Silva, 
pr.?s.rdente .. - Dr . .fu>e Ped,·o Drltlltmond 
.t •. secretar~o.-Manucl Taiu;â,·a tla f'o\'ta' 
.!. ' secretano. J ' 

En1 cliscnss'õ.o a 'J .• tadas ·fc . · · • 1 .' ·' as emendas apresen-
d. . ·. n am I) ~as a P provarlM sendo envia· 
u.ts <:0 m o projocto a commissão de 1to-

aeçao, quo no dia ll o apres~ntou com a 
com pcten te rellacção llnal. 

J)~"'d!J~~~tt1d,as,, .a . I'?<J.Ilerimen~O do sr. JoãO 
·' ' . ts 101 malidades I'C"Jrrrerlt'tes ·tllrrl uO S<'r d1 'I' t d "' ' ' ' .1 r~tÍ·te _~; ,u 1 a o vot<ttla irnmediatamente 
•1 .. , ~,:;ao ap~·e~entaua, entrou ella em 
( li>CUSilétO O ÍOI ajljlrOV d , , , , cto remett' 1 : · a a, ~;1_ndo o JllOJe-
oJlicio n .~<1o '.\ sancção, sob n. íx, por 

· ., '· uo U de setembro. 

Cor:r!nunicotl-.~e ao Senado 
11 •·, da mesma data. em oJ!ieio n. 

Lei 11 :: 1' 1• do 1l de setembro Je 1~11):! 
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Transumpto 

Crêa uma cadeira de instrueção 
primaria para o sexo mascu-
lino no Alto Jequitibá., do mu-
nicípio de 1\Ianlluassú. 

Andamento e observações 

Do Sl'. J oãn Vclloso. 

At•t•cscntaclo em S de agosto, foi a impri 
mir-se, tendo tido :~. · leitura no dia \1. 

En1 prhnch·a. clis<•u,.são no dia 22, foi 
olla encerrada, sendo aurada a votação por 
falta ele numero. 

No dict 2 i, foi approvauo e rcmettido i com 
missão de lnstrucção publica, que o apre 
sentou para ·~. • no dia 1., de setembro 
com o seguinte parr~cer e substitutivo : 

A exame da commissão de Instrucção Publica 
foram submettidos depois de approvados em 
t.' uiscussão,os p~·ojectos ns. l·i~l e ,1)/,que 
cream escolas pruuanas nos d1striotos do 
Alto Joquitibá, no município de Manlmas 
sú e Ribeirão Vermelho, no de Lavras, 
instituídos pelas respectivas munioipaliua 
des. depois do anno de 18~J:l. 

'l'endo es:udado attentamente a materia, vem 
ella omittir o seu parecer. 

Entro as attribui<;ões que o legislador mi-
neiro conferiu ás Camctras l\lunicipaes na 
lei que regulou a organização e autono_mia 
dos municípios, cons~gnou. a d~ - dchl~c~ 
rar sobre a instrucçao prnnana c prolrs-
sional. 

No uso desse direito, q nc aliás lhes não po-
dia ser ne,>arlo muitas Cama r as M umci-
paes cm·ar~o desde logo de fundar, não só 
es•;olas primarias mas tambem institutos 
de ensino normal: Ollservando a tendencia 
das nmnicipaliuaucs para collaborarem 
com o Estauo na difl'usão da instrucção 
popular o ationuondo ás eircumstancias 
apertadas do tltesouro estarloal, oriundas 
da crrse economico-finaneeira - quo nos 
t~m assoberbado ·-· 0 Congresso Legisla-
tivo de .Y~inas resolveu que - ao menos 
temporanamonte' . . o Estado se encarre-
~~.sse ~c mi~~strn:r ao povo a instrucção 
rrr.marra n,as sodcs <los districios, om-
q u.w.to as _Gamaras l\1 unici pacs curassem 
([C dllfunt!rl-o nas povoações ruracs. 

Tal resolução se impo;r, tanto pela grave e 
inquietadora diminuição das rendas publi-
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Andamento e oh~orvaçiJeii ____ , __ --------
IGO Crôa. uma cadeira de . t. -primaria ara llls rucçao 

no rro 'lt p J ' 0 sexo ma~ cu li-" o equiti}y' d · nicipio de 1\Ianhu;J.B~t;·t. o mu-

--------------------
cas <~u.e. nos eolloeou , 
do tleftr~ll, como po no temeroso ~''"'imen 
a fls~aliza9ão do r s~r mais faeil e -~tllcaz 
voaçucs feita 'pelasen:smo nas referidas po-

, camarM ll!unicipacs. 
I<'oi o quo 

de sete bcstaholoeeu a lei n. 91'.'1,- <lo li', m ro de J."l~~. ·-·· 

A r~strieção estaholr> . 
~~I, Pelo qual se detg~~a. no art. 2." desta 
' e~c?las primaria e mou fJUo - "ltavo-

f~~Inrstr~tivos crea:f .todo;s os districtos 
d'. ·• •, foi motiv·tda os ate o anno dA 
d !Versas municipaúl1lo fa~to do crearcn; 0 termo do deconn1· ac es drstrictos antes art. 112 d c . o, contra 0 d' Esta 1 a onstituição p l't· Isposto no 

· c o_, ao qual ost' 0 ! rca do nosso 
~~t~n_cl1t do Poder ~u s.nl}ordlllada a eom-
d~v~~ao o suppressão niJipal! pa_ra crcação, 
. 

0 arou o art n , d ~ drstr~etos como 
Julho de 18Dt · · a 101 11 • lLO, de 21 do 

Mas, d~scto. quo as oa . 
c?nstit';lcronat o lo~yas mulllcipaos usolll 
f~f; ·:} dconforida fJ 0 

1~11~t~ da competon-
. · ~, o 11 do sot b 0 art. 37 da 
~na~;stionavol qu~ 0 °Ws{<d do 18:!1. parece 
miu or i!Uo tem o co~ a o. deve cumprir 
lorriÍi~e estabclcéor escg{~nusso q~c ~ssu-

"' amento creados, s nos drstriCtos 

Para o fim do 
lhos outorga eôx~r~olrcJdn as attri)miçõos ([Ue 
rece qu0 a. ;:; o citado t 37. 
cennio d ~' camaras <levem ar . . ' pa-a uata do · contar o de 'IUaos tenham s seus Estatutos -
~ão district~l ei1i~et~;~~. ou mantülo ;t' dl~~~ 

A consequoncia I . 
que ~>li a"ora folgdrca desta intorj)rcta .~ . em CUJ' 0 ,., n a 0 p .· . • çao o 
f·. termo pod, umcno dccennio 
<lzer nova divi~>ão ~Í~trT~t~l~unieipalidados 
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Transumpto 

Crüa uma cadeira de instrucç~o 
primaria para o .s?X? masculi-
no no Alto Jeqmtlba., do mu-
nicípio de Manhuass t"t. 

Andamento e observações 

ctos creados de conformidade com a le~is
lação mineira, sem esquecer as dilliculda-
dos financeiras de Minas, a commissão de 
Instrucção Publica tem a honra de sub-
metter ao esclarecido estudo da Camara 
dos srs. Deputados o seguinte substitntivo 
aos projcctos ns. lGO e 167. 

A Camara em sua alta sabedoria resolved, o 
o quo melhor lho parecer. 

SUBSTITUTIVO. 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Ger9-es decreta : 

Art. I." A os districtos oreados pelas c ama-
ras municipaes do conformidade com o § 
ll do art. ;,7, da lei n. 2, de .H de setem-
bro de IS.ll, combinado com o art. l\ da 
lei n. llO, de 2.1 de julho de L':\D!, fica ex-
tensiva a disposição do art.'!." da lei n. 
281, de H> do setembro de 1~\l~. 

Paragrapho uni co. Para que, porém, sejam 
estabelecidas escolas primarias nos men-
cionados districtos, c indispensavel o se~ 
guinte : 

a) que estejam ,inst!illados. ~e accordo com 
a lei de orgamzaçao mummpal ; 

u) que tenham ~dificios construidos. com as 
condições hygremcas - para funccwnarem 
os respectivos professores ; 

c) quo se tenha feito e remettido á Secreta~ 
ria do Interior o recenseamento da popu-
lação em edade escolar ; 

di que, para custeamento das mesmas, se 
tenha consignado verba no Orçamento do 
EBtado. · 

Art. 2 " Observadas a:s condições do para-
grapho unico do artigo ~ntecedente, o Go-
verno do Estado detor!!lm~rà o numero de 
escolas para cada drstncto, de ,accordo 
com 0 art. 8." da lei n. 281, de lb de llo-
temhro de IRQ(). 

i 
' ~ 
' .i 
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Transumpto 

Crôa uma cadeira d<> · t ~ • • v ms rucçao pnmana para o sexo masculi 
no no Alto Jortuitihá d :-
cipio de .1\Ianltuassú., o mum. 

Andamento e observações 

Art. :l." .Ficam revo<> d • contrario. ba as as disposições em 

Sala das c 
l O!)·.?.- ommissür.s l'í d ~ Xavil'r 1:' z'. · c setembro de 
pos. ~ ' 0 Ln!.-Lintlolpho Carn-

Pende do ·di seus silo di.t 
discussil~· do ll~oi c?crteoferen?i3: o de 2. • 

J pretendo 

Auctoriza o Presidente do Fstad 
be~~gceg;:lo~o d;n1{nhheil~o AI~ lht connuissào ele Obt•ars t•ublicas. 
quem molh 00 a, ou a 

Ap:w;ersentado em ll do " . . . 
mir-se tendo tido <> • la,osto, foi a Impri-,. eitura no dia 11. 

. _ores vanta"'ens otr recer, priVIlegio por "ls a o-
para a construcçilo d ~ nnos 
trada de roda"'e e uma es-
<•Caillet's Monorau. ~o tsystem.a 
~adc da 9ampanha ~ ~; ; c~- Em primeh•a clisc -bens do rio Sapucahy. lar- vado e remettido ;\, urs.~ao a 12, foi appro-

, 0 apresentou para 2~e~mf3.commissão que 

Ent rsegmula dirs - , 
seguintes emondait~ssao a lG, recebeu as 

N. 1 

Ao art. 1. ., Em 
armes, diga-se ::_ez ~e. P~ivilcgio por 25 
- O mais como r.s~~.lVllcgw .POr 50 armos. 

J '•
1 no proJ coto. 

SI a a das s<'ssões 1 .• d 
Alves de >ie,n;J~ 1> 0 ~gosto de 1802. -
Rennó. - Pad;. · - ,Dcl(m! ,Morcira.-Lniz 
dao Filho s?' JOUJ!Hin CaliuJto -Br·an-
-Assis r> i ma. tmcao SI!Jlila.- J~ao Luiz. 

N. 2 

Aer:roscente-se : 

Art. ·I." Itevorram-se a, l' trario "' ' s t Isposiç<1es em con· 

Sala das scssí'íes, In-H-' '> 
-Aql)stinho f<os: 1, :lrL.-.fa!Jme Gomes. 

· • 1
> ereo·a. · 
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Auctoriza o Presidente do Es!a-
do a conceder ao engenheiro 
Alberto Carlos da Rocha, ou a 
quem melhores vantageps oíl'e-
recer, privilegio _por :2;> annos 
para a construcçao de uma es-
trada de rodagem do systema 
,.caillet's Monorail» entre a ci-
dade <la Campanha e as mar-
gens do rio Sapucally. 

Andamento e observaçí'íes 

N. :~ 

Artigo. Silo extensivos os fovores desta le 
ao eoncessionario ou empresa <!UC pretcn 
der a construcçilo de ramal ferreo do sys 
tema a que ella se refere, que partindo do 
ponto mais conveniente da estrada de for 
ro ~logyana. passando pelas cidades de 
Araxá e Patrocinio, vá terminar na cidade 
de Monte Carmello. 

(S. R ) Sala das sessões, lr) de agosto de 
1~1!1:2.- Desiderio de Mello.-· L'opol!lo Cor 
nJa. - .Totto Lniz. 

Encerrada a discussM foram approvados o 
projecto e as emendas, sendo elles envia 
dos á mesma commissilo que os otferocen 
para :l.• a lx, redigidos conforme o Yonci 
do em:!.'. . 

Eu~ te1·ccira cli,.cnrssão a 21l,foi clla en-
cerrada sendo adiada a votaçilo por falta 
de numero. 

.\.pJ»rovnclo;no dia 21, foi remettido á com 
missM de H.edacçM que no dia 27 apre 
sentou a competente redacçilo flnal. 

E 1u tliscussiio a 20. a redacção apresenta 
da foi ella approvada sendo o rn:ojecto en 
viado ao Senado co:n os resr!e?tlvos d.ocu 
mentos e sob n. 10.>, por oiltcio n. 1()7 do 
:lO. 

Pende de decisão do Senado 

Crôa uma foira de gado no ~i~- J)os ,.rs. CaJ•vaJI•o lh•ilto e outros. 
tricto do Livramento, mnmci-
pio de Ayuruoca. AJil'esentaclo em 11 do . agosto, foi impri-

mir-se tendo tido 2: leitura a 12. 

J' primeil•a •liscnssão a 1-1, foi appro-
':~do e remettido á Commissão de Com-
mercio 0 Indnstrias, que o apresentou para. 
2 .. em ~l de setembro. 

,, 
•• ,, 
·~ 
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'l'ransumpto 

Andamento e observaçüos 

'Crêa unJ;t feira ele gado no dis-
tricto do Livramento, munici-
pio de A,Yu ruoca. Em scunutla cliscnss;l.o a J·~ de setembro, 

a requerimento do sr. João Luiz, volt~u á. 
Commissão de Estatii:itica afim de om1ttir 
novo parecer, em vista da emenda aprg~ 
sentada em sessão do 11 ao projocto n. 1 do Senado. 

Pende do parecer para 2. • discussão 

Revoga a Resolução n. ~~ ele ~::1 I>a coinntissào de Policia de julho de 18~19 que altera o 
Regimento Interno da Camara 
dos Deputados na parte refe-

rente ús emendas elo Sonado. Ar•t•esentado em 18 do agosto, foi a impri-
mir-se tenelo tido 2.· leitura em lU. 

Em J•t·intcia discns!ol;\o a ~0, foi appro-
vado e remcttido à mesma Commissão que 
o apresentou para 2." a :2a. 

Ent sc~ynncla cliscnssi'io a ~G. foi app~o
vado IJ remettido á Commissão de Policia-

Pendo de paroeer para 3." discussão 

Perdoa ao rdo Bclmiro Octaviano na' Connnissfí.o ele .Justiça. Civil c Gomos, ex-subdelegado de po- Ct·ilninu.I licia do districto do Bicas, a 
pena que lhe foi imposta por 

sentença do juiz fde direito da J\pl'«lsentaclo em ~20 do agosto, foi:a)impri· 
comarca _de Mar do IIespanha. mir-so tendo tids 2.· leitura no dia 21. 

Ent I•l·imeb•n tlls<mssiio no dia 2:í, foi 
clla. encerrado sondo adiada a votação por falta <le numero 

No dia 2,; foi approvodo c rcmcttido á colll· 
missrro de Justiç.a que o apresentou para 2.~~ a 2R. 

1\m "eguncl~t tlisenssã.o a :10, foi ella 
encerrada sendo adiada a votação por falta de numero. 

Anno 
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'l'ransumpto Andamento e observaçtíes 

r i ·tpprovaLlo o remoi-. ·ano Em 1.· .<lc sct~~1l~ro co J~Jstiça que o apre-. B lmll'o Octav1 t'do '"Commiss,to d .. ,, Perdoa ao r~~sul~dclegado ~~ po~ s~ntou para :l ,, no <h,t '"' Gomes, e:x ... · to üe Dwas, 
licia üo d]i{~ w foi imp.os~a PS~ 
IJena quo .. üe D1rerto entença do Jm~ lc Hespanha, s a <le Mal < Com are • ,,.. 0 em l do se tem-I ,, m tereei•·a chsc.~~<slas.~ sendo adiada a v o-' . f . 'lla encen" . 

bro_ Oi c falta de numero. taçao por ' 

d e remottiuo á Com-No. dia 5 foi appro;,_ao ~ ue no dia \) o a pro-
missão do .Red~~aiJCtJntc redacç.ão final. sentou com a c I 

. a ·equcrimento do . sr. As~ Dispcns~t~las, sI fi.Írmalidades regJmer.Jt~es 
tolpho Pmto, '!-· r tamentc <hscutld.t c 
~~fadad~ l:~~~t~0~c~~~c{:~~~~~a, ;~tr~~;~~ 
Am discussão e to.! afl remcttido ao Sena-
data, sendo o pro{~os documentos sob n. 
do co. m os rfi·~spcc I ril do di~ 10. 107 e por o 1cro n. 

·' deliberação do Senado Pende ue 

Reorganiza o .,.iheiro Juuquch•a. d Do Sl'• .,. serviço sanitario o 
Estado. 

·>~"de ~crosto foi a impri-l em :..;;; '"" · d' 9 3 Apresenlat o f do "•,. leitura no ra " . mir-se tendo J , .. 

_ 0 a <>5 foi ella en· ' rinulÍI':t. cli.scu!olsavotaÇão por falta 1~ m P da semi o adiada a cerra 
de numero· 

e remettido á Com-. 'li' foi approvad9 No ~ha_ .. ,l Sawle Publica. H\ISSCLO l e . 

·a 9 • discussão d l)arecer pai ~ · Pende e 

nos ~r,... , outro!<!, J;illtl(l}J;ho eampo,; c 

'>" acrosto, foi a im-d <'lll ~•> de .o a 9Je AJll'es.cnta o n•l~l tido 2: leitura ' ~· . pritmr-se, te ~ 

,. 

~ 
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!'ransumpto 
,\ntlamcnto 1 0 0 )S0rva,;ües 

---------
Declara l[UO o ]JrOces"o d l 't· mação do · ., e eg1 I-

l''st d posses em tcrrac• do ,, a o correr' ,, 
commum ,t perante o juizo 

f~lll SP::1tn ,J.l • 
enccrrarl:t .' tln·HJn~,,. à o a ''r, t' . 11 r· 1 ' ' . .~ondo ad ·. 1. . ., , 91 o a 
a ta do nurnJro. ·la, a ,t vot111;ao por 

Em I de ~ t · ·~~, em h1·o f · 
me~;I,do a con1n1issà:) ?1 . approvado c ro-
api csentou rxtra "J a <!c . Logu;Jação <[UO o 

· . no dta :!. ' 

]~Ul LüJ ~~Cil•· 
Epa · '1 •li"'<"llssi'io " , • illi!lOndas ütton· . ~ •, pelo sr. 
nq~cruncnto 1• f.01 apresentado um rn·0, , t · no sent•do 1 Jcc o a commiss~ 1• to enviar-se o 

.. elO r O 1'orras. , 

I';nt dlscn<~ .• 
8 • (J . Nll O OSSP • , :. arlos 'l'olodo f .. '. IerJuorimonto po1o 
~~~· <[no ~·oi approv~~ .tp_rcs'mtado u'rn ou-
JOct? onvJatlo "ls c ' 0•. •tllm do ser 0 pro-
Lo"I"la .~ ' · ommisstJo · 1 "' '' cao S<'r!rlo 11 ' 8 ' o 1'erJ·as o COI ',), ..... ' •- . O ü Oll ', d 

lll!llS.~ 1JOS 'lU<' . V!,l, O a Oi:iS'tS dU'lS 
no d1a 6 ' 0 .tpresont··1 .. ,m · ' · -~ • · " " para .), 

Ern tm•t•tlil•a . 
:rs Hü"Uinto's thsensslio " emendas : a 111, recebeu 

N. 1 

N ,, 

Ao art ,, ... 
· · · 111-(lne a zo Inaxitno de <1 -:-; _eerosconte-i:io-no ]11'11-

01~> .tnnos. 

vez rlc-Io, . · ~000-thgn-se-

Sala dM 81,~81-I . . • JO, JCS l ) l 
-mâolfiho Campos ·_ te setembro ,Je l:)ll2. _ 

. - Astolpho Pinto. 

Armo 

o 
8 s 
"' z 

---------
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Transumpto 

Dcnlnra qnc o procnsm de lcgi-
timnçi'lo <lc posses em torras r.lo 
Estado correrit perante o .i uizo 
COIJlltllllll. 

Andamento c obsorvaç0cs 

N • .1, 

Ao art 1."- Modifl<[ue-so: o proce~so de le-
gitínmção de posses será summario e cor-
rerá, etc. 

N. :\ 

Ao art. ?. 0-~Iodiflque-sc: nestes processos 
sedl arlmi ttido todo genero de provas. 

~- G 

Ao art. !1.·- ~Iodifl•1nc-sc : ela decisão quo 
julgar ou nã.o approvatla 11 posse, caberão 
os recursos lcgacs. 

N. 7 

Ao art. "·"-Ampliatiya 
da lei n. :!7. 

in-fine- na forma 

Sala <las s~ssiíos, 10 tle ~etcmbro de Hll2.-
Carl.s To:edu. 

Tendo sido arli~vla pol<t hora a discussão, 
J>ro;,;cguiu ella no dia l:J, sendo apresen-
tadas mais as seguintes emendas : 

N. 8 

Sub-emenda á emcntla n. 2. 

Accre~>ccnte-so in-(ine-·proro,..avel a juizo 
do Governo. " 

Sala das sessões, ll de slltGmbro d'l 1002.-
Pono I' r. mo. -Ignacio 11Iarla.- Carlos To-
leJo. 

N,!) 

Sub emomla á emenda n. 4. 

Ao art. !'."--Amplie-se : 

Dcpnis das p·1l<tVl'~S --l_cgitimaçfio de posse-
diga-se «o roYahtlaçc\0,,. 

S<tla (\as RCSSÕOS, li (]e S'ltcm]Jro de lGO:~.
Po1·to Prí ·t o. - Carlos Tvleclu . 
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Transumpto 

Dcclar:t q uc o rlroce~• ·' .. , ~· ,,. O u~ ('f r~ur;ao de po:ssc~ ~'111 t" .I?,_,Itl-
I~stado correrá pc ,' t e1 ra:s .do 
commum. . Jan e o JUIZO 

Crêa duas C"tl . · : " c1ras de' · t _ p~nnana no di t . , ms rucçao 
rao Vermell s rrcto tle llibei-
Lavras. lO, municipio ele 

·· ... "' -· .==zc_ 

Andamento e observaçGes 

~. 11 
Sub-omenua á emenda 7 n .• 

Depois da-lei n <>~ I' 
... • "' 1 • < lga-s.:~-art. 1. • 

Sala das scsscics 11 1 Pm·to Primo __;_; •. 1 .t ~). RCtornlJrO de l!l'J2.-
, .m 08 1 otedu. 

Encerracla a discnss' f projccto 0 M. 
1
,' ·.to oram approvatlos o 

a Com missão d~r~~2.;:as. _ sendo rcrncttidos 
apresentou 't com - t .tcc;ao quo no clia l:l 

' l•C ente rcdacção final. 
J)i,..I~ensa,lns, a . , . 

Ltm, as ror·m:tl'drcqt;c;ur:on1o do s1·. João 
Hor discntid:t e 1 adt'1

1 c;nncntaes allm de 
rcdacção a 1'rr•sr. vo :H a llnmediatamcntc a 
cussão 0 i·,L ~~ 1'n~a~_a, entrou, r~lla em dis-
rcmcttillo ao J !n?l .td.a, sendo o projccto 
n· 177 dessa da\1~:\t 0 sob n. IuD por oflicio 

Pende ele discussão do Senado 

Ho sr '\s~· . 1 . . . • .. ~ts •lllllt e onlt• os 

Apresent:lllo nTJl .,_ I ' ·· ~' < r. a "OSt f ' ' ' n11r-sc tendo tido ,, • 1- .'t" · o 01 a Jmpn-
. ~. 01 ura a ~:-;. 

Em pJ•imd,·:t 1· ~ cerrada llc>and~ ts~~.nss:to a 3~ foi olla en· 
de numer~. adJatla a votac;ão por falta 

Em l." de setcmbr f · do á commlssã 0 01 n.pprovado e remctti-
que no dia 1 ~,· 

0 
° d.c. lnstrucção Publica, 

cussão cou . aprcs~ntou para ~. • dis-
l parecer c suh~titutivo. 

Vide as notas do projceto n. l()r) 
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Anno 
'l'ransnmpto Andamento e observaç0cs 

!f58 1D)2 
!~stahelcce novo proce>Sso pat·a o no !"I". 
dc~p8jo de predios urbano:; ou 

;\slolpho I'into t•. ontJ:os. 

1902 

I 
I 
I 

lG~J 

rusticus. 

Anctoriza o Governo a conced~r 
dnis annos Lle licença ao cscn-
vão do L." o !li cio do juclicial e 
notas da comarca da Viçosa. 

Ain·e-cutaclo em ~:J Lle a"'OS1o foi a impri-
mir-se tenclo tido :!.· loittfra no dia :J'J. 

E1n Jll'inteh•a clisens"•ão em 2 de setem-
bro foi clla encerrada ficando adiada a 
votação por falta Llc numero. 

No dia I foi appro1ado e remettido á Com-
missão tle Justiça Civil e Criminal. 

Pende ele parecer para :2." discussão 

Da Co111.tnis~ão ele ~tepl.'e~ci~ta .. f;õcs 
lteq ucri 111 eu tos 

,\Jn·esenta.•lo en1 1. • de ~eiembrci foi a im-
primir-se tendo titlo ;di~pcnsa ;tle 2.· lei-
tur;L e,m virtude de I"C<!ucrimcnto do sr. 
F. Peixoto. 

: ' 
Ent Jll'ilneira cliscnssão em '?l de setem-

bro roi clla encerratlru sendo adiada a vo-
tação por falta de mn?cro. · 

;>;o dia 4 foi a.pprovatlo :c rcmctiido á com-
missão de I~equcrimcntos <1ue o apresentou 
para 2.· a G. 

E 1n s<'<lnucht •liscn-são a \l foi ella en-
cenalÚL sondo adialt~L a votação por falta 
tle nuwero. 

No dia 1() foi npprovatlo e rcmettLio á Com-
missão rle ltequcrimcntos que o apre en-
tou para 3" no dia ll. 

Pendo de 3: discussão 
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Transumpto Andamento c observar,,õcs 

Approva o balanço dcflnitiYo <las Da Conunissão de Orr:ruu:~nlo e 
contas do exercício de 1\lO 1, ConlllS 
processados na Secretaria das 
Finanças. 

Al•rcscntndo em :; <lo setembro foi a im-
primir-se tendo tido~-" leitura no dia G. 

En1 prinH~h·n cli,.enssão a fl, foi appro-
vado c rcmett do á mesma commissão que 
o apresentou para~-" a W. 

En1 sc!Juncltl cliscu"'"''io a 11 foi appro-
vado o rewettido á mesma com missão que 
o apresentou para 3.• a 12. 

En1 terceira cliseus,.;ão a J!l foi appro-
vado c rernettido á commissão de Iteda-
eção que o apresentou na mesma data na 
sessão nocturna, com a competente reda-
cção final. 

Hispcnsnclus, a requerimento do sr. João 
Lub:, as formalidades regimcntaes afim de 
sm· dis•:utida e votada immediatamente a 
retlacção apresentada, entrou clla em dis-
cussão c fui approvatla nessa mesma ses-
são, sendo o prujccto remettido ;10 Senado 
com os respectivos documentos. suh n. 110 
e por oCilcio n. J7 1 úc H de setembro. 

Pende de decisão do senado. 

= 

! 
{ 

L r 

PROJECTOS INICIADOS 

TIA 

CAMJ\,RA DOS DEPUTADOS 
EJYl: 1901 

QUS TIVERAM ATIIDAMENTJ 

1802 
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Transumpto Andamento e observaçl1e;; 

~Ia !li la denominar-se <<Cidade ~lc Ent pt•in~~ir:t •liscnss:lo em 15 de julho 
João Pcnido> a cidi\dc de 13om- de l~J I~ ío1 ella encerrada sendo adi;ula a 
fim. votação por falta de numc1·o. 

Apln'on~.<to no dia 17, foi rcmcttido á com-
missão de Estatística. 

Pende <le parecer para a 2. • discussão 

Itcstabr~lccc a disposição do art I:m ~~ de agosto de 1())2 foi <lcvolvido pelo 
J:lS da lei n. lO> sohre condu- Scnatlo. com. a~ scguintt•;; cmentlaB que fo-
cção aos avaliatlores. ram a llllpnnllr-se : 

1.' 

Accrcsccntc-se ao art. 1 " · 

Parag-rapho unico. '!':os invent<J.rios judi-
cíaos, havendo menorc8 ou interllictos, na-
d;t perceb(;rilo os avaliatlorcB, a titulo de 
contlucção. 

Accrcsccn te-se : 

') " ~. 

Artigo. Pel1t avaliação <lo bens que fizeram 
par<t deposito, no., tem10s <lo art. ;, l <lo 
Decreto n. l.:llli, <le :~ de .ia neiro <lc l~:no, 
terão os avaliadores direito á. metade <las 
custas legaes respectivas, percebendo a ou· 
tra metade pela. avaliaç.iio que se seguir á 
penhora, de confomlitlade com as lCis do 
processo, quer sejam os avaliadores os mos· 
mos, quer sejam outros. 

• 
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Trammmpto 

I 
Andamento o oLserraçGes 

I 

Ra.,taheleco a di' I"' I ção do oct. ! I' """"plw. A '""·""' cog•·a ,,.,. o b'"''''" da 
1:11) da le1 n. 111~, sobre conduc- <JUanto á condue\'ào e estada. 
ção aos avaliadores. 

3.· 
Accresccn(r)-SC : 

ArtiL;o. Dos actos e dili:;cncias, a que forem 
ohrizatlos os c~sr)l'iViir,.~ competente~ para 
CJXlHJoiir;ão UC rCfjiiÍSÍtOrias UO dinheiro UO 
orphãns ou intcnlictos, recolhidos por em. 
prcstimo aos cofres do I•:s1ado ou da 1 :ni<1o, 
não haverá custas, a titulo ele huseas. 

Arti:;o. .\. disposi<:ão da ultima parto do 
art. li I da lei n. 111\ referontü ao proees-
;;o Ut! hal;ea~-co>'JlUs, () extensiva a todos 
os prnccssos el'iminaes, <Juando estes, em 
segunda instancia, forem annullados por 
culpa dos funccionarios que nelles inter-
vierem ; e os Jli'ocessos civeis, de confor-
midadl) COIII a rüspectiva lr)gislar·;lo, assim 
entendido o art. [., ria lei n. l', Í.lo l\!ul. 

rl.· 

Arti!;o. ~o j nizo do inventario ô dosneccs-
saria a citaeào da mulhei' casada, <JUer 
seja c lia hc!·doira, quer seja o mar i tio. 

('. '· 
Arti;;o. O juramento do inventariante pode 

ser prestado por procurador com poderes 
espcciaes. 

I'ar;o do SorHvlo do Estado do l\Iinas Geraes, 
llcllo Horizonte, 21 de ag<>sto ele l~ll!.
Antonio Marliit.~ Ferreira tlrt ,S'ilva, prcsi-
dcnte.-Josd [>,•t/1·o Drnlllillf)){d, 1 ." secre-
tario. -A!}ostinho Cesurio }IÍIJll''ÍI'I] 'o ()ir-
tes, :!.· scr;rctario. · 

l'•n cli ... cm ...... ão, ':JO dia ~\ aR emendas 
apresentada~. fo1 clla encerrada, sendo 
adiada a votar;ão por falta de numero. 

No dia ~li, foram approvadas as emendas ns. 
J, :l, 3 c ;,, sendo rejeitadas as do ns. ~' e 

Anno 

HJOl 

H)(Jl 88 

S. C.- 2>3 
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Transumpto 

Restabelece a disposição do art. 
1:38 da lei n. 105 sobre condu-
cção aos avaliadores. 

Andamento e observações 

6 pelo que foi o projccto enviauo nova 
mente ao Senado em olllcio n. lG i dessa 
data. 

Tendo o Senado eonflnmtdo sua decisão an 
tcrior sobre as emendas ns. ií o G, as do 
volveu de novo i Camara, com o projeeto 
respectivo, no dia ~2 de setembro. 

En• discn,;s:io a ií essas duas emendas, 
foi encerrada a discussão, scnd.o a votação 
adiada por falta de numero. 

No dia n, procedendo-se á votação, foi no 
vamcntc rejeitada a emenda n. 5, sendo 
approvada a de n. 13. 

Foi o projeeto á commissflo de Itedaeção 
quo no dia 12 o apresentou com a compe~ 
tente redacção flmtl. 

Dispensa.cllts, a r.equerimcn~o do sr. João 
Luiz as formalidades rcgimentaes, aflm 
de ser discutida e votada immediatamento 
a redacção apresentada, entrou ella em 
discussão e foi approvada, sendo o proje-
cto enviado á sancr;ão sob n. 511, por ofli~ 
cio n. :;12, de 13 de setembrf?,. o que se 
communicou ao Senado em ollimo n. 17G, 
dessa data. 

Lei n. :lW, de 17 de sotemhro de 1!)02. 

Auctoriza a Mesa da Camara a Apresentaclo para 2.·• discussão em .1, do 
fazer a reforma da respectiva julho de 1')02, foi a imprimir-se. 
Secretaria, 

l~Jn sc,1nntla tllscussão no dia 8, foi 
r~jeitado. 

Archivou·se 
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Transumpto Andamento o ohscrvaçiJes 

________ , ______ _ 
1()1Jl 8H 

!H 

10'Jl 100 

1()1)1. 101 

Fixa as divisas entre o districto Ht•jeitndo Jlclo Scnatlo em sessão do 2:; 
de Ilhoox e o de Alvinopolis. Je julho do 1\JO:!, como foi communicado 

em oflicio n. 1t do dia 2."í. 

Revoga o art. :l." da Resolução 
n. :J do lD tle maio d0 18D! qno 
alterou o Itcnimento In terno da 
Camara dos Deputados. 

Isenta de impostos ostadoaos as 
. ~ociodatlcs l[tle so fundarem no 
Estado para proporcionar a ven-
da dirocta do caft\ no extran-
geiro por conta do productor. 

Em }Jrirneit•u cli~euss;io, em 7 do julluJ 
do i(J l:J, foi ella encerrada, sondo adiarla a 
votação por falta de numero. 

No dia 8 foi rejeitado. 

Arc!tivou·sc 

Subntettitla á votação, em 23 do junho de 
1\JOZ, a emenda do Senado já rejeitada pela 
Camara c sustentada por Z/3 pelo Senado, 
foi clla do novo rejeitada, subindo o pro-
jooto [t sancção, sob n. :JS, por o1lioi? n. 
27:í de 2:i de junho, o que !lO commumcon 
ao Senado em oflicio n. I:l!l dessa data. 

Snuecioutulo 

Lei n. :3!1, do 2G de junho de 1())2 

Crea a matricula das minas c ter-
renos minoraes de domínio par-
ticular situados no torritorio 
do E.stado. 

Ent se!jnncla cliseussti.o em 13 de agosto 
de 1011~, foi rcjoitallo. 

Auctoriza o Governo a conceder 
aos cidadãos Carlos da Costa 
Wigg o dr. Domingo.'3 José da 
Hoclta privilegio por 2fJ annos 
para explorarem ouro e outros 
mineraes no leito do rio das 
Yelhas. 

Fez declaração tio voto a favor do projecto 
o sr. Assis Lima. 

Archivou-se 

Em dismrssão, em 2:í de junho de Hl0:2, u. 
emenda do ~cnado, foi clla approvada c 
remcttida com o proj ecto A commissão <lo 
Rodnc,;ão CfUC a H do julho apresentou a 
competente rodac~,~rro ilnal. 

His}Jenstulns a rdr[uorimcnto do sr. João 
Luiz, as formalirJa·Jes rcgimontacs aflm de 
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Transumpto 

Auctoriza o Governo a ooncetler 
aos ddadãos Carlos da Costa 
Wigg e dr. Domingos Jose da 
Rocha privilegio por ;?.í annos 
para explorarem ouro e outros 
mineraes no leito do rio das 
Velha.~. 

Annulla os arts. 1.·> c 2." da re-
solução n. 3 i't d~t Camara Mu-
nicipal_do Pomb11. . 

Andamento e observaçiJes 

ser discutida c votada immediatamentc a 
redacção apresentada, entrou ella em dis 
cussão c foi approvada sendo o projecto 
remettido á sancção sob n .. {0, por ollicio 
n. 28:l, de \l, o que se communicou ao Se 
nado em ollicio n. 110 da mesma data. 

Sa.n<~ciontulo 

Lei n. 32G, de 12 de julho de l\J02 

Ent se«JUIHlu cliscnssão em 25 de junho 
de Hl0.2 foi approvado e rcmettido á com 
missão de Camaras Municipaes que o 
apresentou para 3." no dia 21). 

Em tcJ•ceii•It. •liscnssão em l." de julho 
ficou ella encerrada sendo adiada a vota-
ção por falta de numero. 

No dia 2 foi approvado e remettido á Com-
missão de Redacção que no dia 8 o apre-
sentou com a competente redacção final. 

I·:m discussão a \J a redacção apresentada 
foi ella encerrada sendo adiada a votação 
por falta de numero. 

:\'o dia 12 foi clla approvada, sendo o proje-
oto remettido ao Senado sob n. 18, por of-
flcio n. U;!, de 15, acompanhando-o os do-
cumentos que lhe serviram de base. 

Pende do decisão do Senado 

Crôa um ollicio privativo do rc- Em l. • tlc julho de lUOZ foi. apresentado 
gistro geral c de hypo_thecas na pela commissão com o segumtc parecer : 
eomarca de Juiz de Jróra. 

A oommissão de Constituição o Legislação a 
que foi presente o projecto n. lU do an-
no passado, é de parecer que seja submot-
tido á 2. • discussão c approvado. 
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Transumpto Andamento c observações 

Crêa um of!icio privativo do r e- Sala das commissõcs, 1." de julho de uoz.-
gistro geral c ~e llypothecas na .José Gonçalves.- Carvalho Britto. 
comarca de Jmz de I<'óra. 

Enl SO!Jlllltlu cliseussão no dia a foi clla 
encerrada sendo adiada a votação por fal-
ta de numero. 

No di<t 4 foi approvado o rcmcttido á Com-
missão de Lcgisla<;üo. 

O sr. Celestino Soares fez inserir na aota 
uma declaração de ter votado contra, por-
que cntcnllC que ao Congresso do Estado 
falta competcncia para legislar sohrc a 
ma teria. 

I~nt G do julho foi apresentado o redigido 
para a.·• di8CUSS50 Indo a imprimir-se. 

Ent. tot•cciru clhwu,..;são em !! de julho 
fo1 e!la encerrada sondo adiada a votação 
por falta do numero. 

No dia U foi approvado o remottido [t Com-
missüo do Itodacçüo que o apresentou a 
n com a comp1)tente redacção final. 

lün cliscnssiw a 17 a redacção apresentada 
foi olla approvada ~endo o projocto re-
mottido ao Senado soh n. 'i'D por otlicio n. 
lt:l do lfldejulho. 

Em !. '" do agosto foi devolvido pr;lo Senado 
com as seguintes emendas, quo foram a 
imprimir-se: 

1." 

Ao art. 1." 

Substitua-se pelo seguinte : 

Art. 1." O cargo de ollicial do registro ge-
ral, da comarca do Juiz do F<irá, croaclo 
por decreto n. ~8. do 17 do março de 18~), 
fica desde já desligado do o!licio do escri-
vão do judicial e notas. 

Anno 
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Transumpto Andamento e observações 

Crêa um ollicio privativo do rc- 2.• 
gistro geral c de hy potllccas na 
comarca de Juiz do Fóra. 

Accroscente-se : 

Art. 2.'' Nas outras comarcas de :l.· e '1." 
entraciil. poderá osso cargo ser dosli"ado 
tlo oJlicio de escrivão do judicial e n~tas 
ao qual estiver annexo, quando este vaO'ar' 
e provido privativamente, si o exigir ~ 
afllucneia tio ~erviço a cargo. do respecti-
vo sorvontnarw, precedendo mformação do 
juiz do direito. 

3.' 

Ao art. :2. •· 

Substitua-se pelo seguinte : 
Art. 3.o As primeiras nomeações serão fei-

tas· indepemlentomente de concurso • 

I.' 
Accrcsccnto-so : 
Art. 'c." As oxocu<i">es civeis correrrlO pelo 

cartorio do escrivão do judicial e notas 
qne não~tiver a sou cargo o registro ge-
ral. 

Paço do Sonatlo do Est:ttlo de l\Iin as Go!·aos 
Bello Hori~onto, n de agosto de HJ02.~ 
;l·ntrmio Martins F13rreira da Silva, pre-
sidente.- José Peéli'O DrumMond, l." se-
cretario.- Fnuwísco Ferreira Alves. 

Em cliscus~ão, em lfl agosto as emendas 
apresentadas, em virtude de requerimento 
do sr. Astolpho Dutra foi destacada a de 
n. -1 para constituir projecto em separado, 
sendo approvadas as· demais ; J?elo quo 
foi o projeeto enviauo á Comm1ssão do 
Redacção quo o apresentou a 18 com a 
competente redac~ão final. 

IHspmtsa~lus a requerimento do sr. João 
Luiz. as formalidades regimentp.es afim do 
ser discutida e votaua JmmedJatamcnto. a 
rcdacção apresentada, entrou, ella em. dls-
enssão c foi approvada sendo o prOJ coto 
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Transumpto 

Cr•la um ollicio JJrivativo do re-
gistro geral e e llypothecas na 
comarca de .Jub~ de F6ra. 

Anctoriza o Governo a entrar em 
accordo com o Governo da União 
c dos outros Estados producto-
res de cafó, afim de promover 
a propaganda do consumo des-
se producto no extrangeiro. 

Andamento e observaçücs 

rcmetticlo á sancção sob n. 21Z, por otlicio 
n 2:w, de, ID, o que se communicou ao Se-
nado em oflicio n, l;)D dessa data. 

Sancciomulo 

Lei n. :l:JO, de 21 de agosto do UJ;)2 

Em :!a ele Junho de l!l12, foi approvada a 
rcdacção apresentada sendo o projecto re-
mettido ao Senado, soh n. 7G, por ollicio 
n. 13!1, de ~:J. 

IIm :!U tle julho, foi devolvido pelo Sena-
nado com as seguintes emendas, que foram 
a imprimir-se : 

Accreseente-se onde convier 

Artigo. E' o Governo auctorizado : 

~ 1.'' Emquanto não entrar em accordo com 
os Estados productorcs de cafó, a auxiliar 
pelo modo que for mais conveniente aos 
particulares ou associaçües que se incum-
bam de fazer conhecido o cat'ô mineiro nos 
mercados extrangciros. 

s 2." A conceder isenção t!o imposto de cx-
porta<;ão do café que, em pequena <luanti-
dadc, fôr destinado a cxposiçücs em paiz 
extrangeiro; c a roduzil-o rawaYclmente 
quando o café f<lr exportado por p;trticula· 
rcs ou associações agricolas para venda 
directa nos mercados cxtrangciros. 

§ 3;' A nomear pessoa habilitada <Jue, vi-
sitando as re17iõcs agricolas e pastoris dos 
Estados Uniuos da America do Norte, do 
Cuba, do Chile o da Rcpuhlica Argentina, 
apresente rclatorio eircmnstanciado sobro 
os processos de cultura dos vcgetacs, c 
criação de animaes adaptados á nossa. la~ 
vou1·a, salarios, fretes, transportes, prepa-
ros, preço e acondicionamento dos produ~ 
ctos; commcrcio interno c externo dos 
n~osmos; ensino pratico, systcma ~lo cre~ 
dito c outras quesWcs que possam mtercs-
sar á lavoura mineira. 
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Transumpto 

Auctoriza o Governo a entrar em 
accordo com o Governo da União 
c dos outros Estados producto-
res de café, atlm de promover 
a propagamlu do eonsun:o dos· 
se producto no cxtrange1ro. 

I 

'j 
• I 

Andamento c observações 

§ J:" A organizar na Capital um laborato 
no de analysc de terras e adubos, tendo a 
seu cargo aconselhar aos lavradores n 
(jUe diz respeito ús culturas mais vanta-
,iosas. 

A analyse poderá ~er feita om amostras, ot; 
'in sitn, quando ü'•r nccessario. 

§ 5." A nomear até tres proflssionacs que 
em excursões pelo Estado, estudem as mo · 
!estias que mais damno causum ao gad o 
vaccum, muar, cavallar c suino, cnsine11 
o modo de comhatel-as, aconselhando tam 
hem o que fúr conveniente para o pro 
grosso da intlustria pastoril. 

.ti ll." A estabelecer a plantação de um vi 
nhcdo experimental nas proximidades d, 
Capital, o qual servirá de viveiro de mu 
das, e de escola pratica parD, a aprenlliza 
gem do cultivo, p6da e enx:ertia de uva O· 
tratamento das molestias a que está su 
j eita. 

a s 7.' A adquirir machinas proprias para 
lavoura, pequenos apparclhos para o fa 
hrico de vinho, pulverizadores, saes c adt l-

e bos para o tratamento da vinha, afim d 
serem cedidos aos lavradores, pelo custo 

§ 8." A adquirir utensilios c machinas par 
o descnYolvimento da scricicultura. 

Artigo. A despesa eom os serviços ITlf'T1ci 
nados no artigo antecedente nii:o cxcedn1 
á somma que fi>r flxada no orçamento. 

Paço do Senado do Estado de Minas Gerao 
Dcllo Horizonte, 2~J de julho de 1\J:l2.-Jl? 

s. 
!-
i-
o-
e-

toniu "Vartins Fer1·eirn da Silva, pres 
dentc.-Josr! Pedro DntiJI nwntl, I. o secr 
tario. - Manoel Tciu;eira da Costa, ;!.o s 
eretario. 

I·:m tlis('nssão, em 18 do agosto, :tS cmc 
tlas apresentadas, foi clla óncerrat!a, scn 
allialla a vota•;ão por falta llo numero. 

No dia l!l, foram as emendas approvadas 
roJll1.)t!idas com o proj e c to á commissão 
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Tmnsumpto Andamento o observações 

Auctoriza o Governo a entrar em 
accordo com o Governo da União 
o dos outros Estados producto-
res do café, afim do promover 
a propaganda do consu~o dos· 
80 producto no ox:trangCiro. 

Retlacção <1uo no dia 22 o apresentou com 
parecer e redacção final, indo a impri. 
mir-se. 

Em disoussiio, a 2:l, a rodacçao apresentada 
foi e lia approvada i-lendo o proj ceto renv::t; 
tido á sancção soh n. H, por ortlcio n. :l!J:l 
de :2:í do agosto, o r1ue se eommunieou ad 
Senado, em o meio n. lii"l da mesma data. 

DispiJo que os districtos do paz 
crcados nos termos do art. 112 
da Constituiçao poderao ser in· 
stallados sem dependencia do 
prazo prescripto no art. :l7 § 11 
n. 1 da lei n. ;~. 

Auctoriza o Governo <.1 mandar 
proceder ao estudo dos meios 
do combater a febre apltthosa o 
outras de caracter opidomieo 
quo atacao o gado s~lin_o o ]J(J-
vino do 'l'riangulo Mmmro. 

1'ransfere do uns para outros mu-
nicipios, di versos districtos <le 
paz jft installatlos. 

Sa nccioundo 

Loi n. :J:l:J, de 2!i <lo a(ioCJto do IJ02 

Hc!citndo pelo Scnutlo em SCS8ilo dr' 3 
de julho do l!JIJ2,como Jói communiea<Io ~n~ 
offleio n. 7 de J desse moz. · 

ltc!ci.tatlo J•clo StJJUttlo em sessao do 25 
de JU!11:o do !!!O:!, como foi communicado 
em ofhciO n. 9 de 21) do.~se moz. 

B1n J•l'irnciru discuss:'to, em 7 do julho 
de lUO.!, foi clla cnccrra<la sendo adiada a 
votação por falta do numero tendo o 8r 
Assis Lima declarado <ruo votaria contm: 

No rli<J, fl foi rejeitado. 

,\.rchi vou-se. 

Declara que Pél:ra os fins ~o r~a- Em 12 do julho de 1\)IJZ, foi apresentado para 
gamento do Illlp<lsto terntol'lal 2." discussão com o seguinte parecer : 
não se comprehende no valor 
venal das terras o dos machi-
nismos destinados á in<Justria A commissão de Orçamento o contas apro. 
manufactureira.• senta para ~3. • discussão o projecto n, 12:1, 

> 
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Transum pto 

Declara que para os ílns do pa-
g~mento do imposto territorial 
nao se comprcllende no valor 
v~nal das terras o dos machi-
msmos destinados á industria 
manufactureira, 

Andamento e observações 

do anno passado, que manda descontar do 
valo1· venal das terras, para o e{[eito do 
i·mposto territorial o dos machinismos e 
predios destinados â inciustrict manu(actn 
reira, é de parecer : 

Quo SeJa o mesmo projceto submettido á se 
gu_nda discussão e approvado com a se 
gumte emenda: 

Ao art. 1." accrcscente-se in-tlne - .:que 
forem determinados e definidos em regu 
lamento.» 

Sala das commissões, 12 <l;c julho de 1\J02. 
Del{lrn Moreira.- Valerw de Re::eruie. 

Jün l"lC!Jlllltllt lliscussão a 17 recebeu a 
seguinte emenda: 

N ')) . ~-
Art. Não se comprehenderá, egualmente, no 

valor venal das terras para os ílns do im 
posto territorial a propriedade cujo valor 
não exceder de 200$000. 

Sala das sessões, 17 de julho de l\)02. 
Carlos Toledo. 

Em seguida foi approvado um requedmento 
?o sr. De~ílm Moreira pedindo fosse o pro 
Jecto enviado á. Commissão de Orçamento 
para. esta emittir parecer sobre as duvidas SUSCIta das, 

Indo o projecto á commissão indicada esta 
o apresentou em 30 de julho com se~uinte parecer : • o 

Ao exame e estudo da commissão do Orça~ 
monto c CC!ntas, para consultar com seu 
parecer, foi. submettida a emendo apresen-
tada ao proJeoto n. 123, pelo sr deputado Carlos 'l'olcdo. · 

O referido projecto determina que seja des-
coptado do. valor venal .das. terras, para 08 eflcitos do Imposto terntorml, o dos machi-
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'l'ransumpto 

Declara quo para os fins do pa-
gamento do imposto territorial 
não se comprehende no valor 
venal das torras o dos machi-
nismos destinados á industria 
manufactureira. 

Andamento c ohserva':;;,;s 

·nismos e preclios dcslinado~ 1i inclustl'i 
tlutrwfi!~tureira ; a emenda aprescntad 
em 2.• drscussão manda excluir dos z,wi:a 

a 
a 

111Cntos do. im11osto territorial ~~s pJ'OJ>~'Í<J 
da.des, .. cliJO valor fllt' inf(n-ioJ· a du.:;ento 
m~z .,.e,s. 

O projecto vem attonder ás necessidades ti 
dc~onvolvimento do um:t fonte de prod_u 
cçao de renda, ampara uma industr.r, 
adapta-se ao meio ccut1,m1h·o consulta ill 
ter~sses gcracs da prodnc,;ã,;, justitlca-;s' 
portanto, como medida protcctora c tcn 
dente ao progresso oconomico. 

a, 

A emenda, porôm, longo do incluir o pensa 
m<;_nto do P.ro.Jecto, vem abrir urna exce 
pçao .ao Jl~Incipio geral, dominante n 
theorra do 1Inpr1sto. 

" Todos srio oDrigados a cont,·iúui,· par'' 1 
de.~pesas L'ltb/i,:as e .,w rn:;au de seus hi 

!I' 
l-

veres_;- o iuttJ1JS/o ti IWlil tlicida comutlll dos culallaos. , I/. 

E' a lei int.lcxivel da e11 ualdade c pcran 
ell!l s? pod.c servir do titulo rl'o isompção 

te 

!e a zndtgel!cza, a impo~sibilidatle absoluta' pagar. 

A emenda attonta contra esta lei c vem iz.l 
plantar. no s,ystoma elo imposto territm:J 

l-
ai 
la 
o-

a d~mtrma do ·ndniuzuM tribnwvel, devH 
ao rz:tluxo das itlóas socialistas n;t 00 
nomra financeira do Estado. -

Do facto, alguns escriptorcs principalmcn 
rl~ escola socialista, snsti;;Jtam que o J)l 
nm1p elas necessidades deve ficw· i.~~~mp do nnposto. 

te 
i-
to 

Companheira tio im1H,Sio pro 1; 1 ·c~,ivo, t 
eomo .. a ontcndmn . alguns cseriptorc~, 

al 
a 

n-
io 
·i-

<~.ou~: :na r lo lntl~tmum it·iúutavcl represe 
t.'1 0 ~~a ten~cz:cta de roacção do operar 
contr,t o c.tprtal, dos pobres contra os I 
eos, a '1 uo se refere A. J otmlan. 

« Antigtm~nte o.~ ricos não p·to·avam impo 
~os; .. 101°. a l>,rcton.ção ô Ízrtoiramente 
l!IVCISO- lS(o I)- que R<i ellcs I!CVCill C< 
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Transumpto 

Deelara que para os fins do pa-
gamento do imposto territorial 
não se comprellende no valor 
venal das terras o dos machi-
nismos :!estinados á industria 
man ufaetureira. 

Andamento o obsenações 

regar o pesado fardo das despesas publi-
cas. >> Não esqueçam, portlm, diz judicio-
samente o mesmo escriptor, que esse su 
pertluo do rico, que querem acabar, repre 
·senta a economia, o augmento do capital, 
o espirito e meio das emprezas e os sala 
rios abundantes. 

<<Se l[uerem esütbelecer o equilibrio das ri-
quezas, isemptando de impostos certas 
classes c tributando pcsadamcn te outras 
chegaremos á unica conse'l ucneia possiveÍ 
- o Cuipob't·ecimento geral do todos c da 
Nação. >> 

A theoria. pois, exposüt e, portanto, a emen 
da apresentada, tem contra si argumentos 
valiosos,- assim resumidos : 

L ·• Gosando todos da protocção do Estado e 
participando de .s.u'!-s alternativas de <>ran-
deza o de sacrrflcws, devem considerar 
como um dever honroso o pa<>amento do 
imposto. Nas nações modernas, todos os 
lwmen~ at~ultosyodem tomar ,Parte, graças 
ao sullragw umversal, na drrecção o ad-
ministração do Estado, devem-se conside-
rar solidariamente responsaveis pelas suas 
necessidades e infortunios (do Estado). 
« Quem governa e quem administra deve 
pagar; o imposto universal deve ser o eo-
rollario logico do sull'ragio universal. » 

Ninguom poderia responder pelos destinos 
financeiros de uma nação, cuja soberania 
eleitoral a mais volumosa ficasse isempta 
dos impostos, c cujos legisladores não eo-
nlteeessem os efl'eitos praticos do respecti-
vo pagamento. 

2.' O Estado garante a todos protecção para 
suas pessoas e seus bons e a maior parte 
dos serviços novos, que vieram dar maior 
elasticidade ás funcçõos e attribuições do 
Estado moderno. foi constituida principal-
mente em bencflcio c no interesse das 
classes mais numerosas o monos ricas da 
Nar;ão. 

« A instrucçfio publica gmtuita, a hygiene 
publica, a assistcncia dos infantes, os 
asylos, hospitaes de todas as ordens, etc .. 
são instituições custeadas em amparo dM 
c! asses operarias. » 
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Transumpto 

D~:lara que P'!-ra os fins do pa-
b~mento do rmposto territorial 
nao so comprehende no valor 
V?nal das torras o dos machi-
msmos destinados á ·industria 
manufactureira. 

Andamento e ohservaçiJes 

3·"tl~o~~~;~~na d~ um minímum tríbutavâ, 
des d 'Jl' , clndted msuste_ntavel, oJTcrecc nran-

. 1 wu a os praticas. " 

« Seria urna porta f· .. arbítrio. · ranc,t . para o ahuso c o 
somm fi ~mtos Jlassarrarn por não ter a 
tros paa x~ a, trJ~ o-a muito superior· ou-

. garram o Illl[Josto 8 I'· ' suir 0 mínimo legal. ~ ' em a ras pos-

As dilllculdadcs · t' 
m · pra.10as snro-iriam a cadit 

omcnlo e a ci·ssifl" - !"' tPs t . " ·. cc~çao los contribuin-" ornar-se-Ia mstav I .. a sort<> d · 1 . ·-' 0 e SU.JCit/:1. a toda 
tos a <Íefr:a:~j~~. 1~1??'J 0sde ahu~os, tendcn-, azcn a puh!Ica. 

L•· A applicação da d t · 
imposto territori~l o :r ~!~a ao. regimer.t ~o 
nmr considoravci mu~cu o, alüm de drmr-
gundo ealculo a l 1m

0.1.1 0.- I um torço, se-
imposto viria /c~ roxun,tdo 1 a remia desse 
da lei, 0 dnria I10 ,;~~·1JaJ•J tol~O .o sy~tc::m 
novM dclon"'as {fc I .a". no\ a mscnpçao, 
ent'io as · "' ·' Jvos I cgulamentos · e 

'l' 

. ' ' · mscn pc0cs f· d 1 · ' • tJplicariam pelo 1:pt·~!l 1 au u ontas se mul-
rr:a propriedade 01;1' ~~~;cnto de uma rnc~
nm!o. para 0 flm d,Y~1 .cclla~ do valor nu-
do un11osto A . ' evitar-se o ]Ja<>amcnto · . air" · 1 ,~ o to scna anarchizadc,daçao .d? no r? impos-
contemJll·•r , a, e, qmça, torramos de 

I "' o sc)u des~Jl · v c -o reduzido : 8 •• ·"' parccrmento ou . a. mmunas proporçves. 

aes são em resumo , . -a commissão ont, f8 razoes, pelas quacs 
sr. dcputêtdo Carlc;nl 0,, quo a emenda do 
ao projccto n l'l" 8 

1 I olcdo, apresentada 
Camnra. · ·•'• c cvc ser rejeitada pela 

Sala das fWss0es "0 d . flm Mor~im'' ·'J 1? Julho do U)l)2.- Dr>l-
de Rezende .. - u,w Tavares.- Vale1~io 

Continuando em - d 
l ' '1 e a"'osto d' -rclcc JCU mais a SO"'t!'irlt"' · , a rscussao, ' "' o ~~monda : 

Acercscontc-sc : N. :: 

Artigo. Para o efl' 't 
posto territorial,~~ 0 . ,J~\ ?Ol~ran,;a do im-
de terras 0 lwm!'Pd m;_crqH;ao das partes 
u!lla· ou mais f~zor{ 1 o nus, l'ossuidas em 
JliO, será feita 13,. •1~~8 ~ em um sri munici-
rccahirá sohrc 0'P~.1•1 d,tmentc, c o imposto 

' or total dessas partos 

Anno 

lDOl 

o ... 
"' s 
=" z 

10'' 
~·' 
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•rransumpto 

Declara que para os fins do pa-
gamento do imposto territorial 
não se comprchende no valor 
venal da.s terras o dos machi-
nismo.s destinados A industria 
manufactnreir1t.' 

Andamento e obscrvaçiJes 

-salvo o disposto no § 1. 0 • do art. :2.", 
da lei n. 271. 

Sala das sossiJes, 'i do agosto de l;Jo:!. - Ve-
lestino Soares. 

Procedendo-se ii. votação foram approvados 
o pro.i ecto e as emendas ns. 1 e :3, sen<lo 
rejeitada a de n. :!. 

Foi clle enviado á Commissão de üreamento 
qnc o apresentou parn :1." em U. , 

E1n tcreeil•:t. tliscussão a 1'1·. foi appro-
vado c remettido á Commissão. do Rcd<teção 
quo no dia 2G o apresentou com n compe-
tente redacção final. 

1~111 tliscussão a :8, a redacção apresen-
tada, foi elht approvada sendo o projeeto 
romettido ao Senado, so h n. \J8, por oJlleio 
n. [.-,(), de l!l. 

Era .1 de ~>etembro, foi devolvido pelo Senado, 
com as seguintes emendas, que foram a 
imprilllir-so: 

l. ,, 

Ao art. 2. • Substitua-se pelo seguinte 

E' permittida a inscrip<;i\o em sopara<lo das 
partes de terra~ c b.olllfeitorias p~rtenoon
tes a um propr.retarro no mesmo rmmoveli 
cobrando-se o rmposto sobre o valor tota 
dellas cxclnidas as de valor venal inft~
rior a' dell mil róis. 

Accrcsccntc-se onde convier 
Artiao. Os lançamentos_ para arrccadac;iio 

do0 ituposto prevalccer<LO yor dez annos, 
salvo si durante ~st? J?eEwdo occorror o 
augu1ento ou a drmrnnJ<;ao do valor das 
terras. 

Paço do Senado do Estado do Minas Gcracs, 
Úello Horizonte, aos 1 de setembro de 
1;)1)~.- .lrUonio Mm·tin~ J?err!Jir<G <M, SiliJU, 
presidente. - Dr . .Jose l'ed_ro. DrurrWJOJLd, 
t." sccretar~o. - 'Mauoel Tet:J:mrrJ da Costa, 
:~. ,, secretarro. 
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'l'ransumpto 

Declara <tue para os Hns d 
g~mento uo imposto terri~oR~i 
n,w se comprehende no valor 
v~nal <las terras o dos machi 
msmos destinados {1 lmlt~stri; 
m0nttfactureira. ' 

Restabelece a disposi('~ 
K." da lei n. 2'll ,eLO do art. 
funccionament;' das referente ao 
marias do J<;stado'.' escolas pri-

Andamento e observações 

-

Ent cliscmssão n d'· 
s:ntadas foram ~li· l~t 11, as emendas apre-
tldas com 0 proje .f' _?-PP!'ovad.as e remet-
daeção, que 0 ~~.a Comrmssão de Re-
competentc red·•c,) ref;~entou a l:Z, com a " ,,to mal. 

DisJ!CUstttlas, a l'C< u .· Lmz, as formalid 1 cum~nto do sr. João 
ser discutida 0 v~~eJ reíi11nentacs afim de 
redacção apresentad a tmmediatamentc a 
cnssão e foi ·a a, entrou clla em dilii-
projecto enviad~p;.ovada ~pelo que foi o 
oilicio n. :n1 de i~ s~ncçao, soh n. ft9, por 
communicou 'ao 8,..., f setembro, o <tu e so 
dessa data. ,na, o, em oflicio n. l/6' 

Sanccionado 

Lcin. ;JW, d r c ·l dcl fletcmbro de I'J02 

Elll ao ele junho df1 
para :.l." discussão.· ' l\lo2, foi apresentado 

Pende de <> " d' ~. ISCUSsão 

ltClnc•tt• 1 · 2'l ' H O a SltllCI'ii, , ~ de agosto de l<JO:! ? pelo ~onado, em 
cado em ollicio n 'Jo' cdomo fot communi-, ~ , essa data. 

Sanccionallo 

Lei n. 3!31 de <>- d 
' ~·J e agosto de l<JO;J 

Annulla 0 § •> " 1 n G'J da C~- 'o ar.t. 1 ,, da lc' s' · ' amara M 1' 1 l~m lll'hlttlit·.·• 1- . _ · .Jo~ti do Par"· un cipal de de !Oll2 1. . t ~scussa" ,,tzo. , 01 rc.1 cttado. "" em. 2~ do J ullto 

Arcldvou-se 

PROJECTOS INICIADOS 

NA 

CAMARA DOS DEPUTADOS 
::aM 1900 

~ 
( 

QUE TIVERAM ANDAMENTO 

EM 1902 

I 
I 
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l 11t•ojectos inicitulos na Cantara tios J)cputatlos mn 1900, e que 
tivct•arn andantento en:t 1 H02 

Anno 

1901) 

HJIJO 

1\)00 73 

s. c.- 00 

Transumpto Andamento c observações 

Crêa na zona da matta trcz cam- Em p1•in•~~l'a tliscnssão em 7 de julho 
pos do demonstração agricola. de 190:~, lo1 essa encerrada sendo arliada t\ 

votação por falta de numoro . 

Altera as disposi,iíes das leis ns. 
18 o 72 na parte referente á con-
cessão de provisüos de advoga-
dos. 

Auctoriza o governo a contractar 
com quem mais vantagens of-
forocOI', a construcção de uma 
estrada do ferro quo ligue Po-
ços do Caldas u S. Jos<i dos 
Dotelhos. 

Em 8 de julho, foi approvado e remettido á 
Commissão de Agricultura. 

Pende do parecer para 2." discussão, 

AJl1"esent:uln para :~. • diseussão em 15 do 
julho de lü02, foi a imprimir-se. 

Pende de 2. • discussão. 

Apt•1'ov;uln em l. · discussão em :lO de ju ... 
nho de !\lO>, foi romettido á Commissão do 
Obras Publicas quo no dia 7 o apresentou 
para 2. • com o seguinte parecer e omondu: 

A commissão de Obras Publicas, Viação etc. 
a que foi presente o projecto n. 73, de 1\JOo: 
já upprovado em 1. • discussão, auctori-
zundo o Governo do Estudo a contractur a 
construcção de uma estrada de ferro que 
ligue Po1;.os do Cu!Uas a S. José dos Boto~ 
lhas, <\ do parecer que clle seja submetti~ 
tido á segunda tliscussão e approvado com 
a seguinte 
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Anno 

1'.)00 

• 

o .... 
o;) s 
::l z 

73 

' 

I 

~ -

Transumpto Andament 0 e o hs<•rva -' ' < Ç1JOS 

- -
Auctoriza 0 Go , . com quem m v~r no a contraet ar 

ferecer, a 00~~~ru~~~~ag3ns o f- E)! E:'( DA 

estrada dp fer o un 1a 
ços do l;ald ro que ligue 19 o- Ao art '' , . 
llotelhos.-'' as a S .. Jose d os d', · · ·•· ' ~n-(in(' a · .1<'11 e.Jtos quo po.~sa''t, , C_?r,oscrmte-so: «e os 

,strada de I<'orro M~~~~ ÍC!na a companhia s I . m)Jnho.» 
aadMco. Jm · , mmrssiJcs 7 d, · !Juw Cromes.-F·' , .C JUlho do l'.JO'Z.-
nlw Jos,J Percir".1 anl,lm JJotelho.-il;Jostí-

·~111 !-1 · egnntllt r· rehou mais as ', tsc~tssão no dia 'l r c-
. . sogumtcs emendas: . ' 

N. :2. 

Ao art. 1." e 
~1° CaldM'.a s. -~~~) de: «que ligue Po,;o;; 
d.Jlle, partmdo de p do>J llotclhos, di<>a-se: 

0~ r0r S. Jose dos 0~0·{ go Caldas o p~ssan-
arnpostrc,>> 0 0 tos, vi terminar 

Sala das se - . - · · ssues 'l d . ~~? Filho.-.tÚ~~s tfeJ~l~lO do rarn.-JJnw-
~r.a.--Padro Jo . 1.mos.-Del!im ,\l,J-

Assts Lima.-L1~·'IItj_?~ Cali.t;tu,-Jos'! A. d~ 
lv •ennri. 

N. 3 

Ao art " .. d : · ~. :-accresr•e t . e r,: dar garanti~ don. e-so-m-tine : e po-
do b · í., caso 

0 
t Juros ate ao maximo 

en enda conveniente 
Sala das . · · sessões m , JJJ·a:u!,~io Flll:o'.-rlz.J,~le julho de Hlll2.-

:1101 etra T · ves de Lemos D / j' R· · .-. · <1 i• · .- (' '"' um,,, · l e Assts Lima.-Lui~ 

1~ncenada . 
por falt· ~ dr~cussão foi a votaçiio allia1l;t 

' •1 o numero.' 

No dia I·> f. v ~, 01 approva I das emendai! senti< , ' 0 t;om as rospecti-

3 
° Obras Publica J rcmcttrdo á Commissão 
· • a lli. s, que o apresentou par<'· 

F ,Jn tcl'cllh•u J• pr d 1 Iscns -· ov~ o o remctt· 1 s;w no dia tx foi ap· 
dacçao quo 0 ap;~~)r. á Commissão 'do ltc-
petente rodacção fir{,~y_ou a 22 com a com-

Anno 

UlOO 7B 

1900 14 
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Transumpto 

Auctoriza o Governo a eontractar 
com 'lumn mais va~ltagens of-
ferecer, a construcçao . de uma 
estrada de ferro que, l!gu~ Po-. 
cos de Caldas a S. Joso dos 
Í3otclhos. 

Andamento e observações 

El'I.J. tliscttssão a 23 a rctlacção apresen-
tada, foi ella encerrada sendo adiada a vo-
tação por falta de numero. 

No dia :~l foi approvada a referida redacção 
sendo o projecto enviado ao Senado sob 
n. 8~, com os respectivos documentos por 
oilicio n. 1'1"> de 25 de julho. ' 

l'emle de decisão do senado 

Dos
,
1

·,na 
0 

dia 21 de abril de ca- Em :lo de junho de 1~102, foi apresentado "' d !.lar a 2.' discussão com o se"'"uinte parecer: 
da anno para a ahertm:a . as 
sessões do Congresso J'llinotro · 

I 

A Commissão de Com1nercio, Estatística In-
dnstrias e Artes, a r(UC foi presente o 'pro-
jecto n. 71·, depois de apreciar devidamen-
te o mesmo projccto; c 

Considerando que a unica justificativa a in-
vocar-se em seu beneficio seria a de so-
lemnisar-se com a installação annual do 
poder Legislativo de Minas a gloriosa data 
de :~1 de abril, consagrada [t commemora-
ção cívica· da Inconfidencia i'.Iineira; mas 

Consider<wdo que egualmento gloriosa e di-
ana dessa solemnisação c a data de 15 de 
junho que representa o inicio da organiza-
ção d~flnitivamcnto politico-republicana do 
Bsta<lo de Minas, pela promulgação de sua 
Constituição; e, alum dtsso; 

considermlllO que a 21 de abril por coincidir 
a reuniM do Congresso em css?- .epoca com 
a estaçi:í.o chuvosa do al_lno, drlliculta, se 
ni:í.o inllille, o co1~1parceu:ren.to dos Con-
crresshtas que restdcm prmmpalmcnte mt 
~ana-norte do gstat~o c em ?utras longín-
quas da Capital c nao servrdas por vias 
i'erreas; e 

Finalmente con~ídorando ~1uc nenhuma van-
ta"em ou utilidade publica resulta. da ado-
pÇ'io do. project?, mas, <~O contrario, del!<~ 
rcsultarram os mconvenwntcs apontados • 

• I 
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Transumpto 
Andamento o observaçtíes 

Designa o dia 21 do abril de ca- 1.\' a commissão de 
da· anno para a abertura das 
sessi'jes do Congresso Mineiro. 

Auctoriza o Governo a contractar 
a construcção de uma estrada 
do forro que, partindo de Pi-
tanguy ou outro ponto da E. F. 
O.e~~c, .P~rt~ dessa cidade, ~;e 
diriJa a Capital passando pela 
cidado do Pará, 

1'.\HECEI\ 

I{UO o projccto goja submottido á :~. • discus-são c rejeitado. 

Sala das CornmissiJes, :l 1 do junho do 1!>02.-
.Jnvenal Peana .-Padre Joaquim Cali;;;to. 

Eul ISeguntlu tli~Scnssão om ;~ de julho foi rejeitado. 

Archivou-so. 

Em !lO de julho do l~lr)~,foi apresentado para 
2.· indo a imprimir-se. 

I~m ~Seg-uu.rn tliscnssão em 1." do agos· 
to recebeu n seguinte emenda : 

Ao art. 1." 

Em vez do: " que passando pela cidade do 
Pará ligue a Capital do Estado a Pitan-
guy ou ao ponto mais conveniente da E. 
!<'. Oó;to do Minas nas proximidados dos-
H a cidade» diga-se: -«quo, partinllo dos-
ta Capital ou de ponto mais conveniente 
da E. I<'. de Bol!o Horizonte, a Gonçalves 
I<'erreira, ~;e dirija á cidndc do Pitnnguy, 
passando pela llo Pará •. 

(S. R.) Sala das SIJSSõos. L· de agosto <!e 
l\JIJ2.- Vasco A~cvudo, 

Encerrada a discussão foram approvados a 
emenda c o projecto, voltando este á com-
mis~;ão do Obra~> Publicas que o npresentou 
para 3. • no dia 3. 

Eut t' t•ceiru tli!'lt•n;;são a 7, foi approva-
do o remottido á Commissiio de Hedacção 
CJUe o apresentou no din 8 com a compe-
tente redacçiio final. 

=--
o ... 
<ll 

Anno s 
::i z 

- _,_ 
l'JO(I 

-
\ 
I 
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Transmnpto 
Andamento e ohservaçõee; 

-
t d sr VM-- 1-

. ·o( uerimen o 0 : • 
. • •rno a contra?tJ~· Disp .. nsatlas, a. forkalidades r:gim~~t~i~ 

co Azevedo, a:~ 'd , votada 1mme Ia 81 A uctorit.a o G'""ovde uma estia .a 
fm de ser lllsc:_utJ a. ,e ntada entrou ella '1 construcç,w al'tindo de PI-

a J d cc·Lo aprese ' c! o pro-Jc ferro quo, t P0 ponto da E. F· ment? a re" a lroi approvada, sen o !lO por 
em dtscussa? i o Senado soh n .. ' tanguy ou ou fossa cidade, se 
jeeto reme!~H ~ a 'l Oé~!e, feto i tal, p~ssando pela 'ollicio n. h~, 1 0 • • diriJa a ap . ' 

cidade do Para, 

• )elo senado, sob 
ttitlo á suncçao I forme a com-Iteml~/0 em 1'/ de setemh~J?' .con n •12 de;:;sa n. ·t m o ICJO • municação fel a e 

1lata. 

S~tnccion~ulo 

'''\ 1 de li de setomhro de l~lO'~ Lei n. ,), ' 
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PROJECTO INICIADO 

NA. 

CA.MA!lA D.OS DJ~l:JTJ,-ri\_.DOS 

EJY.r 1898 

E QUE TEVE ANDAMENTO EM 1902 
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P1•ojecto inicítulo na V:unara tios Deputados em 1893, e tlne 
teve audatneuto em i 902 

o 
~ 
<J) Transumpto Andamento e observações Anno s p 
z 

1898 :J40 Auctoriza o Presidente do Estado ltejeitado llo.;Senado em .J de setembro a auxiliar, com a quantia de de ~\31)2, como foi communicado om ollicio rs. :J:OOOSIJOO annuaes, á Santa n .. lO de 1 desse _mez. 
Casa do Mizoricordia de Ube-
raba, 

S. C.- 31 
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PROJECTOS INICIADOS NO SENADO 

E REMETTIDOS A' 

CAMARA DOS DEPUTADOS 
EM 1902 
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Pt•ojectos iniciatlos no Sena(lo e l'emettidos {t Camal'a 
«los De1ntt:ulos em 1902 

Anno 

191)2 

o ... 
"' s 
::ó z 

128 

P roccdcncia 'l'ransumpto Aml<imento e observações 

-----·-------· -----------------------·---------------
Senaclo Rc"ula o exercício da proil~- En1. I•:t•imeha cliscussão 

8
'[0 de pharmaceuticos d1- em :~2 de agosto, foi appro-

plomados V!ldo e remettido á oommis-
sao de Saude Publica que 
o apresentou para 2 " em 2;). • 

Em !'leguncla, cliscussào 
em •n, flcou ella encerrada 
e adiada a votação, sondo 
approvado em 2fJ e remet-
tido á commissão de Saude 
Publica. 

Apt•cscntn.clo para 8." c!is-
cussão em 1. o de setembro, 
c dispensadas, a requeri-
mento do sr. João Vclloso, 
as formalidades regimon-
taos, entrou em discussão 
em ;: , sendo adiltda a vo-
taç.ão por falta de numero. 

Appro v a do em 4, foi remet-
tldo á sancção, em :,, por 
ollicio n. 3J7 e sob n. 41i. 

Sanccionaclo 

Lei n. 838, de G de setembro 
de tDn 
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Anno 

1D02 

ProccJencia 

1!() Scua1lo , 

130 Senado 
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Transumpto 
Andamento e obscrvaç0es 

Crêa cadeil'a~ primarias no~ F . 
municipios Jo Pot·anlt~ sa' ' 111 }ll'lllll~it·a lliscussão 
cramento, Palma '0 Art/J Ri~ 0~ ~3 Jo agosto, foi appro-
Doce. VV: o_ o rcmottido ;i, com-

m:ssao de lnstrucção Pu-
blica, que o apresentou 
para 2.a em 15 Jo setembro. 

Pondo Je 2. • Ji~;cussão 

Cri~a U}na feira Jo "·ado na . E . 
r~roxtm!dades da c~tação d s 111 J!l'I:Rneh·t~ lliscuss~o 
Sapucam, municipio de Ma~ ~m ·l Jc setembro, foi adw.-
de IIospanha, ' 1 ua a votação por falta de 

numero. 

Arlpr~vaJo em ~1, foi romctti-
Jo a. commissão de Com-
mo;:c1.?'.. quo o apresentou 
par,t '"· <1L~cussão em 10. 

Eln se:,:-!llUllt 1liscussi'io 
en: 11 .de ~ctomhro foram-
lhe 0 flerectdas as sc"uintes 
emendas : " 

N. 1 

Ao ~rt_. ~ '' Em vez do « nas 
r;toxtm!daJos da estação de 
·'='1apucma >> - dirra-se· «I10 ocr·tr "' · · o' <ruo o Governo j ul-
gar mai~; conveniente., 

N. 2 
Acoroscento-so onuc convier: 
Arti"o p· 

1 ,., · 'Ica crcada uma feira 
~o gado no llllmicipio de 
Gyuruóoa no lorrar que o 

overno iulrrar 'lnais con-
t,·eniento,' á ~arrrem da os-
rada ·' , f' . "' 
1 uc erro Sapucahy ou 

I l 
0 ~;ou traçado do a eco r do 

com a legislação em vigor. 

~. B 
Accrosce t . n o-se onde convwr: 
·\rtirro l'' • 1 "' • 'roa croada uma Jcira (c ""td · ,, o no municipio do 

o ... 
"' Proccclencia Anno s 
::l z 

wo:~ 131) Senado 

' l 

i 
' I ' l 

! 

I 
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Transumpto AnJamento c observações 

C.',. ma feira de gad~ nas Leopoldina, no Jogar que 
1 ~~~~imidadcs ~a. e~ta<:a~/': Governo julgar mais con 

veniente, de accorJo com Sapucaia, mumclp!O de ar 

o 

a 
de nespanlla. 

I 

legislação em vigor. 

Sala Jas scss0es, ll de se 
tcmbro de lD02. - Ribeir o 
Jnuquei1·a.-Ignacio 11Iurta 
- Jlstolllho Dutra. - li'rei 
tas Castro. - JosJ Gon(:al 
ves. 

N. '~ 

Ao art. 1."- depois Jas pa 
lavras - Estação da Sapu 
caia - diga-se " e outra n o 

o, districto do Livrament 
municipio Je Ayuruóca». l o mais como no artigo. 

l (S. R.) Sala das sess0es, 
1 de setembro de l\lr\2.- Jor 

11 
!lo 
i-
o-

I Lnio. - Lnü &nnô.-S 
'íl/et?o Stylita. - Carlos T 
ledo.- Raposo ele Al11u.:id 
.Julio Ta1)ares. - Alves r 

a . 
lc 1 Lemos. - Assis Liilla. 

I 

'Na mesma data foram appr 
Yados o projecto e as eme 

0-
n-
elo das ns. I, B e 1, fican 

prejudicada a do n. 2. 

Rcmettido o proje!:to _ c 
emendas á comrrussao 
Commercio, esta o aprese 
tou para a'" discussão 

as 
do 
n-

em 
as 1'.1 do setembro com 

emendas rcdigiJas, conf o r-
utc o ycncido em 2.". 

Eu• tei•cdi·:~ disctu•~; to, 
ap-
om· 
uc, 
on-
das 

em 1~1 de setembro, foi 
provado e remeitido á c 
missão de ltedacção q 
obtendo urgencia, apres 
tou a redacçfío final 
referidas emendas. 

n i spensu1ln.s as form 
dados regimentaes a req 

ali-
uo-
pllo 
sma 
ndo 

rimento do sr. Astol 
Pinto, entrou na mo. 
data em discussão, se 
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Anno Procedencia 

130 s~ntttlo 

Hl02 131 Scnatlo 
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Crôa uma feira do . 

proximidades d·t e2tad<?_ nas Sapuca· · . ' .. , acao· da 
de ri m, munwrpio l{o 1\Iar· 

· espanha. ' 

auprovada a rct'erirlit rerla· 
~çao <!UO foi romottida ao 
Senado por ollieio n 17:3, 
de 1:: de setemhr~>. · 

'l'endo o: Senado coneor(!ado 
com as emendas da Cama-
r:a, rmnetteu o projecto. á 
sanoçao em U Jo referulo 
mcz, sob n. li':~. conforme 
con~>ta do ollicio n. /,3. 

~anccionado 

Lei n. 5:3 de :W do ~>otcmbro 
do l~Yl~ 

Incom]J''t'J .1. " I J! rza p·tra gos do momJ . ' , os car- 1,. • _ so 111 in,. Jiosdo Conrrrcs- ' 111 l'l'•meh·u dbwussao, 
juizos c~ro o~ promoto~·os' c om ll de setembro, foi ap· 
mar~'as 1uhs~rtutos das ~o- Jn·.ov<:tdo c romotlido á com· 

' <o Estado. mrs.~ao do Le~islação quo 
o apro~ontou para 2.· em 
U, sendo disprm.~adas a ro· 
querimonto (lo do sr. Ca~
valho de Dritto as formali-
dades rcgimentaes, atlm ~e 
figurar na ordem do dra 
seguinte. 

Ern sc~·tnllln 11iseu!'!s:io, 
em l:l de ~;ctombro, forarn-
llto o!l'orccidas a~ seguintes 
emendas : 

N.I 

Accr?scento-so onde convier: 
« Excoptnados os que ex.?r-
ce_rem sous carr;os om drs-
tneto eleitoral difl'erontc 
daquolles por onde foreJll 
candidatos. 

Sala das scssiícs, 1:: de sc-
t~:nhro do HJ 1:~.- AstolphO 
1 tn.to. - E[l'lli!Ínrrmlas Ot-
tom. · 

Anno 

1U02 

o .... 
C) s 
;:l z 

131 

S. C.- i32 

Procedenoia 

Senatlo 
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Incoropatibiliza para os car-. N. 2 . 
"OS de membros do Congres-~· 
so Mineiro os promotores c 
juizes substitutos das co-,Colloque-se onde convier: 
marcas do Estado. I \Artigo. As disposições con-

stantes do art. 1. ·, § i3. • da 
lei n. J.U, do 2:l de julho 
de 1.~\JS, ficam extensivas 
ao reitor do Externato do 
Gymnasio Mineiro, desde a 
data da publicação desta 
lei. 

Sala das sessuos, 13 de se-
tembro de l\JO~.-Jnlio Ta-
va1·es. 

N. :l 

Accrescente-so onde convier: 

Artigo. A disposição da ulti-
ma parto do art. 25 da lo i 

1 n. G, de lG de outubro do 
li:J'.ll, comprollendida a au-
sencia por motivo de servi-
ço publico applica-se á sub-
stituição do Chefe de Poli-
cia, mediante a metade dos 
vencimentos deste cargo. 

(S. R.) Sala das sessões, 13 
de setembro de 1\)02 .-João 

I 
Luiz. 

Na mesma data foram appro-
vados o projecto e as emen-
das ns. " e :J, sendo roj ci-
tada a de n. 1. 

Rcmettido á Commissão de 
Legislação, esta apresen-
tou-o para 3. • discussão na 
mesma data, em virtude da 
urgonoia requerida pelo sr. 
Josó Gonçalves. · 

E1n sessão nocturna do 
mesmo dia 1:1, foram dis-
pensadas a requerimento do 
sr. Carvalho de Dl'itto, as 
formalidades regimentaes, 
afim de figurar o proj octo 
na ordem do dia seguinte. 

I' 

' ' 
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I __________________ ] __________________ __ 
Incompatibiliza j gos de memÍlr para os car-·J~nt t . ~o.Mineiro osos~oCongrcs-1 em ct•cetra cli~m~..:são 

JUizes substittrlo~no;or•3s cj otl'or~~· !·noctUI:rm' toi-lhe 
marcas do Estad0

0
8 (as co~1 11 't mms a :;cguinte 
. I 

EJIE:'>DA N, .'t 

Ao art, }'!' D"rr • zos• e 1oa-se. «tres me-
l ' · m vez de sois. 

( s~; 'ia;; scssue~, t:l de se-
111~ ll'o de 1\HU.- Assis Li-

.- Astolp/,o Pinto. 

Bnccrr"d . "' a a rhseuss'ío foi 
~~~provado o p~r;ject'o c re-
Jeitada a emendá. 

Rcmettid · Red ~ <c commissão de 
urrr;cç~to, esta por meio de 
· ;', nCJa, apresentou na 
~ei~ma data a red<tcção !1-
v~t~d~~ J~nenr!as que, em 
form 1:d dispensa das 

a I alies rorrirrlentaes 
re1!Uür"d 0 

' 
1 

.. 1 a pelo sr. João 
'~ 12 • entrou em discussão, 
~i3do approvada c devol-
ofli~i ao Senado em 15, por 

o n. 181. 

Sondo a, •t 
a

, cem as pelo Senado 
' s emendas f · · remett"·' ·. OI O prOJCCtO 
ar u luo '' saneção por 
cJnill.a Camara, sob n. 16í, 
n. 4~~mc consta do oJlicio 

As emend•s I C ~ ram "'· r a amara ,o-
destacadas para for-

marem Jlro . ~ 1. t" ctas t ·' pOSIÇyOS .liS Jll-
J "d , , enuo a prunmra su-
~1 °.~' sancção sob n. 1(5(1 

a segunda sob n. 170. 

Snnecionnclos 

Leis n;. ill7, :Jí8 c 350. de 17 
do setembro de 1D02 

=-

.Anno 
Procedencia 

1~02 1•).) 
·'~ 

'!'Scmulo 
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Auctoril:a o Governo do Esta- Em ln·iuleh·~., cliscussão 
do a conceder á «Lcopoldi- em n de setembro, foi ttp-
na Railway Company, Li- provado e remettido á com-
mited•>, ou a rtuem maiores missão de Obras Publicas 
vanüv.,ens oll'erecer, privi- ltne, ohtendo urgcncia, o 
lc(fio "para construcçiiü de apresentou para%.'' discus-
estradas de forro, sendo são na mesma data. 
uma do ponto mais conve-
niente d<1 linha do Traves-
são a Silveira Lobo ácida-de da Leopoldina, e outra Ent ~;eguuula cliscussão 
da estação da Vista Alegre em 1:1 (nocturna), foram a 
on suas ímmediaçõ~s :J:O ra- elle ofl'crecid<1s as seguin-
mal do Alto Murialtc, na tes emendas : 
estaçi'ío de Cysneirosou suas 
proximida!les. 

N. 1 

Ao art. 1 '·' 

Depois das palavras ~«vanta
"ens ofl"erecer" accrescen-
tem-sc as seguintes «Si jul-
"<tr convenientes aos inte-
resses do Estado». 

s. S., 1\) de setembro de 1\Jil:!. 
- Jorio Lui;;. 

N. ;~ 

Arti"O addítivo.- Fica o 9-o-
ve~no do Estaüo auctonza-
do a cnca!l1par a Est_radtt 
de Ferro Oeste de Mmas, 
ou a entrar om accordo 
com a 01uprcz!1 !l~1e, em 
condiçGes üe vJabihdarle e 
capaz de reger seus neg~
cios, se orgD.nizar yara di-
riO"il-a c nonnallzal' seu 
tr~fego, podendo, si julgar 
conveniente estabelecer a 
garantia de'juros, ató 5 "/o 
sobre um capital que o Go 
verno fixar e por praz( 
nunca excedente ao da con 
cessão primitiva, ficando 
garantido o reembolso da 
S!Jbvonção o garantias rea 
llzadas na fórma do contra 
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_,_ 
Anctoriza (' ----------

tado '~ coorlc~r'lNOJ:no do ER-d' •; or ·t L I!Ja Railway C ' « eopr>J-
mrtrJd ou a ornpany Lr' '' quo ' -var!tagcns oll'er ,'m maiores 
logro para ., ocer, privi-/ 
estrada I c mstrucção I s . 8 r e fen ' 0 • • 1:> l · I U?Ja do ponto maÍ' sendo .ru'iio 1~ e sotom!Jro do 1·, 
~;ente ~la linha rios ,c.?nvc- ava,·c~. 
SctO a Srlvcin L , ~IcíVos-
dc rh L ' OoJo 'í c'd N d ' eopolrlina ' 1 <t- a mcsr . o~ cstar:ilo da Vi~ta c outra V<trlo~ r~,\ da!n foram appro-

llUas imrnedia '"', Alegro 'lHO i·o Jll'r:Jcetu o onwnlla~ 
~~Y! '!0 Alto Mtiri~~r;.o r a- ( Jbra:, íft~Y 1 ~~ cunnuissiio de 
: '.çao do Cys .', e, na r lo ol t. I 1 rcas, a qnal tcn-
suas proximirlat!o~~l!o:-; ou scnírJ:1!,\ 0 ~lrgonein, aprc-

para 'l , 1
1!•1 mesma ri11.ta 

. ' ' ( II>Cl!Se>i\r). 

Na rnrJsma r!· . . do urrrpn __ ,\t..t, em vrrtudo 
Cama~á ~1 '-!- concoriirla pda 
l·c I· ' ' 01 <~I>rc-·crlt"d' ( ar·ç'to ll ,, " cÍ a 
rla!':. ' ' na! das cmcn-

Dispcn.~arlas . do sr -1'·.1 a. requerimento 
as f;rm~1

1

1 ?e1 rro .Junqucira 
t ' u ali<"' · ' . aos, fJ!ltrou , ,, r?~rrncn-
lllllllediatar un drscussão 
quo r0 · . ncntn a rodacção 
tida c~n~tt;provar!n, c rcmct-
nacio. > )lroJccto ao Se-

'l'endo 0 s 
com 1\s ·I'Olla!lo concordarlo 
I"\ 1' • ,mcrHlas !h C"Ill'' ~ (_ ' 01 o 1)1'0. l \t . ( l\o {\<" 

a sane,,, .J o c o rcmcttirlo 
mara ~;~j> por aqnella Ça-
Notornb.ro J n · llir:, <Jm 17 do 
llltmicn,r•,J conformo com-

' ,.to J>Or I!' · mesma dat· o ww da 
c\, .~<Jh n. 'tl. 

Sunec~innuclo 

Lei n. !l~-•• do 
:~•l dv setombro 

rlc l o:~ 

Anno 

o ... 
O) s 
::I z 

Procedencia 

Semulo 
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Determina que as execuções E~>te pl'<>Se~'t" resulírJu de 
c i vois deverilo correr pelo num cmonr.lil. do ~ena<lo [ 
cartorio do escrivão do ju- proposição do lei n. 7\l d< 
dicial c notM; que não tiver Garoara e por esta destaca 
a seu cargo o registro gc- du. em face da Rmwlução 
ral. n .. ~~. de :?R do julho ri< 

]8.-~)' • 

I~In )n .. •iJnciJ.•a d..iscuJ~:stio 
em lD do agosto, foi appro-
vado e romettitlo á com-
missão do Justka Civil e 
Criminal fjUC er'Í1 :2:2 apre-
sentou para :2." ciiscussão 
eom as seguintes emenll<l.s: 

t.· 

Ao artigo unico : 

Diga-se: -att. 1." em vez •le 
arti~o unico. 

Ao mesmo artigo, depois das 
palavras ,, registro Geral , 
accresccn to-so: «rcspei tados 
os actuaes provimentos•. 

Accrcsccnto-se : 

Art. ~!.'' Revogam-se as r.lis-
posi•;ues em ·contrario. 

Sal<t das sessvcs, 2:~ de agos-
to do \~JO:Z .... Joao Lu{:;.-
Lui:: Bcmu!. 

Eut se!jUlltla tliseusstw 
em :2\ ficou adiada a vota-
rão por falta do numero, 
sondo approvado com as 
emendas em ~,\ e remcttido 
.~ commissão do Ju~U(;a Ci-
vil o Criminal quo o apre-
sentou para B. · discussão 
em I} de setembro, sendo 
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Seuatlo 

-

!
Det.ormina que .18 ctveis dever~'. oxeeu•;ões 

oartorio do ao .correr pelo 
dicial 0 nota~~cnvão do ju-
a seu 1')<1f<>o · 't;w ~ão tiver 
ral. " n I og1stro ge-

Andamento c observações 

dis[lüllS" rl·ts 1 forrn ·."' ' · pe a Camara as 
aflm a}t,dades rogirnentacs 
dom J~ s1~:· tlall? para or-

t ta segumte. 

Ent tere . rJm \J de ~·.•·u tliscussão 
mais .

1 
~>Ct?mbro, recebeu 

da :' ' segumtc su!J-emen-

N. 1 

A' ~ ·' d <lr: . 0 mesmo artirro -
-pois das 1 " peitad . · pa avras- res-

mrmto~s 0J. actuaes pr~vi
tivos. · - tga-se: -pnva-

Sala rlas se -bro ~ r' . ssucs, \) do sctc!ll-
letlo.t e 1\10:2.- Carlos To-

Na mesr · prov~ n.t data foram ap-
P.lll cn dos o projeeto c a sub~ 
1'niss~da, que foram á com-

. · .w de Rodacção. 

AIH'CS(' t na! · ~ 11 adu. a rcdacção 11· 
do s cn; 11 elo rcferielo mcz 
. . etcmbro o eliS!lensadas 
as form r· I ' t• , . a It aelcs re"'imcn-
"es a req · "' Ribdi • ucrm.10nto elo sr. 

Jl
., ro Jun<tuetra entrou 
" illf'''lll l ' . ~'lo "' a t ata em dtscus-

~et't·s,ondo approvada c rc-
Iua ao "' ·' 1'' por f!' , LJC!lUuO Clll ~ o 1010 ll. 17i), 

'l'cndo st'el . ~ · o aeecttas elo se~ 
nado as t P . rocida · res emonelas oJ!e-
·1 ' s pela Camara subiU 
" sancç"'O . ' 7 do ·~ O prO)OCtO CUI 1 

mesmo m' . " IG.: conf oz, sou n. :J 
fr•ihorme a commtmicaçãO 
' ' em oUicio n . . 1:2. 

Sunccionudo 

Lei n. ''ll ., ~ ' elo lo/ ele sctcn1bro 
do 190:~ 

-

,'' 

PROJECTOS INICIADOS NO SENADO 
E ltEnm'f'l'IDOS A' 

CAMARA DOS DEPUTADOS 
:EJY.C ~90~ 

E QUE TIVERAM ANDAMENTO EM 1902 
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Projectos inicitulos no Semulo e ••emetti(los á Q'."amat-a etn 19011, 
e ttne tive1•am ~uubltneuto ent 1902 

Anno 

1001 

o 
1,) 
s ::s z 

124 

s. c. - J:3 

Procedencia 

SCJuttlo 

Transumpto Andamento c observaçües 

Crêa o pe_culio obriga~orio .ou I~m 9 de agosto do corrente 
mon~ep10 dos fun~ci?n3!'rios anuo foi devolvido do Se-
p~bhcos em substlttUç~o ao nado com as seguintes 
a1sposto no art. lOb <la emenuas : 
Constituição do Estado. 

EIJ?. seg!lida . ás palavras -
íunccwnanos publicas -
accrescente-se : -- sobre as 
seguintes bases : 

§ 1 .' A subvenção do Esta-
do, que será fixada annual· 
mente, em caso algum ex-
cederá á contribuição do 
funccionario. 

A esta subvenção accrescerá 
30 o', das custas judicia-
rias. 

§ 2." A taxa de juro abona-
da .Pelo Estado sobre o pe-
cuho, quando o tomo por 
emprostimo, não excederá 
de \\ "f, ao anno. 

§ 3." Cessad, a suhvenç1í.o do 
gstado desde quo o poculio 
do funccionario possa ga-
rantir-lhe pensào corres-
ponuente á terça parte dos 
seus vencimentos. 

§ to A renda resultante do 
capital formado com as 
subvenções do Estado apro-
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lDDl --1.?1 Senatlo 
Cril<t o J•cculio obri"<ttol'io 

montepio dos fun~oio .ou voitará ao funccionario uo P~Iblicos em substit . ~~r10~ ca~o de invalide" provada d!spo~to no art ur,~~o ao o a sua viuva fllhos me-Constituição dr~ E~t ?'' da norc~ ou inua[lazcs e filhas .... ac o, 
so!tctras, rcvertondo para a 
~aJxa geral do pouulio, na 
talta destes interessado~;. 

~ h o Serão deJinidos os ca-:-) .). 

l ~>os rcstrictos em que a par-
to do peculio resultante das 
00!1trihuiçõcs reyerterá ft 
eatxa geral, nilo podendo 
essa reversão ter lo~·ar sen-
do decorridos tres armos 
d~po!s da inscripção do in-
sütmdor. 

;:; f)." ~ subvenção do Esta-
<lo nao se estenderá aos 
ltmccionarios interinos, nem 
~os '(IIO exerçam simples 
COmllllSSiJes, 

J :i 7. •· O poculio poderá. ser 
lac\Iltati v o para os fuuccio-
nar1?s que contarem mai,; 
do cmco annos de serviços, 
([uantlo f<lr promul"ada a 
presente lei. "' 

§ 8:" 0::; funccionarios men-
cwnados no paragrapho an· 
teeedonto, insercvcndo-se 
rara a forma<'iio do pccn-
1,0, poderão gosar do ma-

;~~~lo d:t pensão prevista no 
:s •>.", desde <p1e se tornem 
~bsolutamcnto incapazes pa· 
1,~ o serviço, fornecendo o 
,stado os meios para com-

plotai-a si fôr insuflicicntc 
0 pcculio para essa flm. 

gsta parte supplemcntar da 
rCf.!são cessará com O fal-
CC!mcnto do instituidor. 

Pa<;o d? Senado do I<:stado 
ll.o Mmas (1cracs. Dcllo fio· 
rtzont~, !J do agosto de 1~02. 
.1ntonuJ Mm·tins F'er,·cira 
1~1 Silva, tn·csidcntc.- Jos,: 1 edro DJ'ltii!lltond 1 o se-
(~reta rio. "' · 

l~m Pl•hn · ,. · \ . Ctt•n t JSeltS!il:tO, 
em ld de agosto, foi appro· 

Anno Procedencia 

--------
1\JOl Scnatlo 

I 
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Crêa o pcculio obrigatorío ,ou vado con.iunctamente com 
montepio dos fun~ci?n~no~ 1 as emendas o rcmcttido á 
publicas em subsü~m.ça? ao

1 
commissiio do Legisla<;ão 

disposto no art. !Ih da Con- que o apresentou para :Z.· 
Rtitni<)ãO do gstaüo. I discussão em U do mesmo 

mcz. 

: Eln scgnn1la tliscnssão 
i em U, foi approvado e re 
! mettido á mesma commis 
l são (!UC o nprescntou rcdi 

gido com as emendas para 
'1 :l." discussão em 2~. 
Ent fet•cch•a tliscussão 

I 
em 2~l do reJ'erido mez de 
agosto foi o1l'erocida a se 
guintc emenda : 

IAo § 6." ilt-(ine, acorcscentc-
i se: « caso em que não se I comprehenclem os collecto-
; res com mais de cinco an-i nos de exercicio. ,, 

Sala das SOSSiJCs, 2:) - i) -
190.'!. - RtbciJ·o .!muJ uciJ'((, 

Approvado em 2fi, conjuncta. 
mente com a emenda, roi 
;í, eommissão de Redacçi\o. 

AJ•t•cscnlatla, a rodacção 
Jinal da emenda em 2 d(; 
setembro foi approv<tda em 
.1, sendo remcttida com o 
projecto ao Senado, em :., 
por ollicio n. 170. 

ncvolvitlo elo Senado, em 
11 de setembro, yisto . ter 
sido rojeitatla <t emenda, 
entrou esta em discussão 
de novo nn Camara, em 12, 
sendo l'(ljeitad<t c rcmettidn. 
com o projccto á ~~ommis
são de lte<lac<;ão. 

A Jll't!scnü~th~ a rotlacçflo 
em H·, roi approvada em 
15. 

:'-i<t fl>rma tla Constituição do 
Estado foi promulgada pelo 
Congresso, sob n: .\., como 
lei adtlicional a onstitui-
çito do I~stado, aos W do 
setomhro de 1\JIV~. 
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PROJECTO INICIADO NO SENADO 

E REMETTIDO A' 

CA'MARA DOS DEPUTADOS 
EM 1901 

E CVUE 'TEVE ANDAMEN'TO EM 1902 
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Pt•ojecto inichulo no Scuatlo c t•c)}lcttitlo {t Cama•·~t tlos :OC])U" 
tmlos ent 1 HOl e ctne teve ~uuhtrotmto cnt 1 !>0:.! 
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Anno Procodencin 

-
12(i Scnatlo 

'l'ransumpto 
Andamento e observações 

AUcto<i'a 
0 

G<><''"" ,, ooJSnhonottiolo ' votação om 
correr p;tr<t :t organização :l." üiscu7são <:m 2:1 de ju-
de um servieo do estatisti- ~ho de ~-10:2, ~o1 approvado 
ca da producç~o do cafe no ~-remett1do., a ~>ancG~~· em 
territorio nac10nal c em ~~·. sob n. ,9, por oll1C10 n. 
paizes extrangoiros, e a on- .. 'h. 
trar, para este fim, em :~c-
cOI·do com o de outros T~s-
tatlos prodnctores. Saucciouatlo 

Lei n. 325, de 27 de junho 
de 1\lO:~ 
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PROJECTO INICIADO NO SENADO 
E RE.MET'l'IDO A' 

EM 1898 

E QUE TEVE ANDAMENTO EM .1902 

s. c.-31. 



li I, Pt•oiccto inici:ulo no Smm(lo c t•em.cttitlo á <U~ull!.at•a dos De}nt• 
· ta«los mn. ·_u;9S c «tnc teve a.Iu1a.Inmtto em 1902 

o .... 
<V Proccdoncia 'l'ransumpto And11m•mto e observações 

Anno ;:l 
~ z 

lf::\J8 107 Senado Declara nulla a dcliboraçã o i\Jm•csent<ttlo com pa.rcccr 
da Asscmbléa Municip11l d o das commissões reunidas 
Caratinga sobre as conta s do Constitukiio c Camaras 
do Agente l~xecutivo Muni - Municipaes [l<tra continuar 
eipal. em 3. • discussão, em :!i\ de 

j u~llo ~e .j ulllo de 11)0~, fol 
a tmprtmtr-se, 

Eu1 tcl'ccil•a tliscu.-si'io a 
2G do mesmo mez e anno 
foi approvado. 

:'\a fúrma do Rerrimento de-
veria subir á ~~ancção este 
projecto. independente do ir 
:í commissüo de Redacção. 

Tendo-se, porôm, veriflcatlo 
~n~ engano na redacção SO"-
ltcltou-so permiss:.\o do Se-
nado para altorat'-f!C a re-
dacção e tendo aquella ca-
mara conmrdado em alto-
ração proposta, como se v<) 
do ofílcio n. l•l do 80 de 
.i ~!lho1 foi o 1~roj ecto rcmet-
tHlo <~ comnnssão do Rod<~-
c(;ão . 

. \.JH'CSCU llttla <t rodacçtío 
~m ~~ de agosto, foi :tppro-

l 
;ada em -1, I'Wndo remottirlo 
a ~-:ancção na mesma data 
sob n. -U, por oftlcio n. l4H. 

I 
Sancciotuül.o 

Lei n. <),)""' de tl de agosto .,,,.., 

l 
de 1\) J:~ 
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Procedcncia 'l'ransumpto Andamento e ohsorvar;fícs 

Un, counnissão Opina, p~lo arcllivamento do clp}wova1lo r~m :~ rle julho, 
tlc .J .Isliça C i- requemnento do deposita-
vil c Ct•ilninal rio publico de Além Para-

llyba, solicitando modifica-
ção nas porcentagens que Archivou-se 
competem a essa classe de 
funccionarios pela~; leis em 
vigor. 

Da Conunissão Indefere o rortuorimonto do "-lliJJ.'ovaclo 
tlc ,Justiça Ci- primeiro tabelliilo 

em 2_de julho. 

vil c CJ.•intiunl da comarca de Araguary, 
cidadão Silvestre Barbosa 
de Mello, solicitando per-
dão da pena que lhe foi 
imposta pelo juiz rJe direi-

Archivou-~;e 

to da mesma comarca, em 
processo üe responsabili-~ 
dade. 

Da eomrui""" Opinn polo n<ehi'"mootn ,J\ppro nulo 
tle Justiça Ci- petição do bacharel Nela-

em 28 rJo .i ulho. 

vil c Cl'imintd ton de Moura Rangel, pe-
dindo interpretação dtt lei 
sobre concursos üe magis-
trados, visto já ser materia 
attondlda na lei o. Blt), do 

Arclnvou·se 

lli de setembro de lDOl, 
art. lG c respectivo regula-
mento. 

na Conunissão Opina pelo archivamcnto ~o App:~.•ontclo emStl rlo junho. 
ele Justiça Ci- oflicio n. 2,, da l." sec_çao 
,,il c Cl'iminal ua Secretaria r.lo Interwr, 

do :25 junho do lDOO. acom- Arollivou-se 
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Anno 

- -
1()02 

l~J02 

175 

176 

-= 

Procede nela 

-~------

Da c . onntussão 
tl~ Ju,.tic;a Ci-
''11 t~ Crilllinal. 
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----------------------. -
]lanhando a 1,0 ,·. 
tos !'<~lati vos". llct do~ au-
d i r O ' t ' ct 1!1le~(ii() d, 
I' 

1 o controv , ·t· c ~~~ren·io 'r .. 1 c1 1da no 
,.' ,.., 11 nmal <h 1, ,1 çcto, em h<·" l , ,c a-

;, de )·un!Jo' ""1 '
0 Ace. d'' 

· · l e 1 () " ndo ~os t<;rmos d ·' I~rl)fe
da le1 n , ,. 1 o a1 t. ·-:' 
:317 dl' 'J)~/ 0 1·"'l1_e :::íÕ 
li:l'..l:~. " n. '>''~, de 

-
Andamento c observaçõeS 

-

.1\rchivou-sc com os doeu·· 
monto~. 

I 

I 

Anno 

FJ02 

o ... 
"' s 
;::! 
~ 

!TI 

1002 178 

S. C.- 35 
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Da Cou11.mis!Jão Opina pelo archivamonto da Approvado em 2 de julho, 
tle CommeJ.•cio, representação do Conllelho 
Es t1~ tis ti ca, Disttictal de Aguas Virtuo-
In tlns tt•hts e sas, solicitando a ereação 
Artes. de um município, composto Archivou-se 

dar1ucllc districto e do de 
Lambary, visto satisfazer 
as .i ustas aspirações da-
quella corporação, a lei n 
3t(J, de lG do setembro de 
1901. ,, 

nu. Connufssão Opina pelo arehivamento das Approvado em 4 de julho 
tl e Ca 1n.a J.•rts segumtcs peças, umas. por ~ 
l\lunicipacs. inoportunas e outras por 

escaparem i compctencia 
do Congresso: Arohivaram-sQ 

a) umit reclamação do conse-
lho distrietal de ltabira do 
Campo, contra uma delibe-
ração da Camara Munici-
pal de Ouro Preto, sobre 
pagamento de impostos. 

b) um ollieio do presidente 
da Camara :Municipal do 
lUo Novo, sobre interesses 
dll. administração publica 
municipal; 

c) uma reclamação de Egy-
dio Ferreira Dornas, con-
tra uma deliberação da Ca-
mara Municipal do Uomílm, 
sobre carnes verdes; 

d) uma reclamação do :;.~eJ!.
tc executivo do roumc1p1o 
de Carancrola, contra actos 
da Asserrrblóa Municipal ; 

e) uma reclamação de con-
trilnlintes contra uma rc-
solnçfto da Camara Munici-
pal de Monte Santo ; 

n uma reclamação de con-
tribuintes contra um acto 
da Camara Municipal Lle 
Bom Snccesso. 
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Anno 

l!J02 17ü 

180 

1())2 181 

190.~ 18~ 
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--------
lht c . ~ - ------------

1 
onnntss·;o o11 • (e Justic•a c· lna j,cJo arch'. vil c (' ·' u- l'i)fJUel'im na monto do \. -l'uuinal mentos ,1~to ,? m~is doeu-" pprovudo em 8 de julho. 

":ntonio da 0~,~acl.cto Bento 
carcereiro da ?ns:ca, ex-
tan~uv l . c,tU.üia de !'i-resto (!: 1 oumclo pord'ío d Archivaram-se 
i~post·~ pena que ll~e fooJ. 

' ]lO!' Cr!u .1 ponsabililladc . le ue rcs-
achar cxtino' VIsto já se 
mna"iío lO ta a conde 
pena' 1 r cxccuc'íll - I • )·< (a 

Da c 
I 

OlnJnis~"io 0 . 
1 e ltept•ese,· ' pma para f u . c;íie!l J• tln· taU.as . t'l c SO.Jam soli,. ~ ' •llllllel'i s m ormaç-, Ci- "·Jll•t·o · I m .• entos e 1~ - ocretario 1 1 ues . do dr. 'lU o em 17 de julho. 
c:oes eU- r?laçiío ao 1:;l nt~rwr com Soli · f,;ll~.ll~o Anto;n~cK?Tlt? do doc~~;r<y~1-s,e as informaçiJcs 

C li eu· a, J•ral!•s ar mwno to ri · 1 
• Secretario do In-

~n,nastica da ~~~ ;8j:· do gy- lf:l Jr por of1lcio n. 28·i do 
e Ouro Preto co,·'. Normal 0 mesmo mor.. 

gamcnto de o'. podmdo pa-
ples t!P"dr• 1 tlenado 81111 d "' ' q llC 1' • • -
. 0 sua cadrJira ~\ privado Vide .Ja aproveitat'aequese- parccern "l'í dcHido 
da lei n. :n ~to, na fúrma sotcm'b~o· ' 
tembro tle Hl~l.de W de se-

na c d ,ouuniss=- :'vi ~ Jnstiç.a' · ~~o,. an_rla quo . . 
Vll c Crimi Ct- missão dd~c remetta á com A uni. tomal-o naOrç~m~~1to par~ N•l'ovlulo em 17 de julho. 

'll!C merecer corJ.~idcrar~ão 
t~ do escrivkoo rc'JuerimÔn-
~'JOS Cl'iminar.s das execu- Rem ti? ~Iariann:~ da 0 ?1ll<trea dieettou-se á commissilo in• 
cre.a\'ao de or i • ~lOdllldo a ada na mesma data. 
cargo '!Uc o coe cnudo para o 
~amento intc,;~Pa ou o pa-
e,m IJUe J'r'IJ• ".Ial das custas 
Estado no. condcnmado 
minéles 8 Jll'ocossos cr·.O • 1-

Da (' ele -onnnissão l\I . J nsliçn c· anda que se' 
VI} e Crhuin-r por já se; .}am ~rchivadM \ 

<\ • da por um~Jat<ma attendi' . I•In•o,·a,lo 
spoctiva oom~l·I?n_;la da re: 

em 17 de julho~ 

I 

C! da ao 
1

• • Jssao ofl'er, 
I'Ojlrcsr•rltl·I ~~eeto n. 1:)[ ?-
1 .. - c\''"~'s J· • • as numclparJs rÍ~ J a.s camaras r da do Onro p :I!Z do I<'<ira 
c\!ldo a amwxa I ~to, solid-

go ilc O"" . ~- <;ao <lo e"r ,,nvacs · " -· pnvativos 

Arehivaram-sc 

Anuo 

1\)02 

l'JO~ 

o .... 
O) s 
::l z 

182 

181 

185 

Procedcnei<t 

D:l Counnis;~:i.<> 
tle .Jn,.,tiça Ci-
·dl e CJ•iminal. 
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das e:s:ecuçues fiscacs do mu-
nicípio ao do escrivães pri-
vativos do crime. 

Andamento e observações 

D:t Conunis;oão Opina pelo arcllivamcnto dos AI•provatlo em 17 de julho 
ele Jnstii~u C i- roqucrüuentos dos escrivães · 
vil e CrinJ.iunl do !." e do :2." ollieio da co-

marect do Bcnufirn. por .i á se 
achar attcnüida,quanto pos- Arellivaram-se 
sivel, a rcclam<tção dos re-
querentes pelo projecto n. 
131 do corrente anno. 

Da Couunissão Manda que se remetta á com- .-\.ppt•ovallo em 18 de julho. 
1le .Justiça Ci- missão tle Itoprcscntaçues, 
vil e Ct•iJninul Requerimentos c Petições para tomal-a na considcra-··ão que merecer, uma poti- Remetteu-se a petição á eom-

Ção do citladflo André Ave- missão ·indicada 
lino de Figueiredo, pedindo 
relevaçilo da multa que llle 
foi rmposta como jurado 
faltoso na comarca de 'rrcs 
Pontas. 

l}:t Connuis.,ão Opina para I(UO se.]am archi- AN•t•ovaelo em 22 de julho. 
tle Connuct•cio, vados, em face do art. ll2 
E~ ta ti~ ti ca, da Constituiçã.o, as seguiu-
In dtts tl'irts e tes rcprcsentaç()cs : Artes. Arclüvaram-se. 

a) Dos cidadãos Francisco 
Pinto Lara, lteynel Pinto 
Lara c Lafayotte Pinto La-
rlt pedindo passltgem de 
suh fa~cnda dcnotflinada 
" Peroba », do distncto do 
lUo do Peixe, município de 
Entre Rios. para o üistri-
cto de Piedade dos Gcraes, 
município do Dom fim. 

/1) Do diversos cirJauãos resi-
dentes no distrieto de S. 
Vicente do Gramma, do ~:n~
nicipio de VIçosa, solici-
tando transfercncia .t19s~e 
tlistricto plwa o mumc!plo 
de Ahro Campo. 
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Anno 

1902 

1902 

1902 

1002 

1002 

186 
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Da CoJnlnissilo c) Doil 'habitantes do distri-
cle Cominel•cio, c to do Aguu Suja, do mu-
Es ta tis ti cu, nicipio do Monto Carmcllo, 
In chts tria s e pedindo tranf>f'erencia do 
At•tel!! referido districto para o 

município llc Elltrella do Sul. 

Andamento e observações 

Da Commissão Opina para que, em face do Appt•ovaclo 
· etc Con'l ti tni- art. ll:;l da Constituição do 
!ião, l,e!lislu- Estado, sejam archivadas em 24 de julho. 
!ií'ío c Podc1•cs. as representaç(íos do crm-

sellto distrietal o da popu-
lação de S. Josô dos Dote-
lhos, pedindo seja esse dis-
tricto elevado á cate;,;oria de villu. 

Archivaram-so. 

187 Da Co1n1uissão Manda~que se remetta á com- Approvado em 21 de julho. de ltcJlt'csenta. mi.~c>ão do Orçamento, o re-
ções, ltct{ueri- qucrimcnto da superiora do 
mcutos c l~eti· collor.io da Immaculada, 
ções. desta"' Capital, pedindo um Rc.mettcu-:sc ~ o.rer;tucrimento 

auxilio para quo PO~>sa man- <t comn11ssao Illthcada. ter osso estabelecimento, 
onde ministra ensino a •1rJ 
alumnas pobres. 

188 Da Conut1i~sào Opina para que sqja consul- AJIOl'ovndo orn 24 do julho de !Ui nus. tado o Governo, sobre oro 
querimonto err1 crue a Com 
panhia do Mineração do 

18U 

Morro Velho, pede a con- Oilioiou-~>o Mil s1·s. drs. Se-oos~Jão ~e privil?gio pm;a erotario das I<'inanças o 
exploraçao do l01to do rio Profoito da Capital, solici-
Paraopeba;, bem como P<~ra tan~o informaçiíos ern data 
a navogaçao do mos mo no. de :2'J (ollw!os ns. 12:3 o 230). 

na Cotnmissão [ndcfcre o requerimento em Alllll'OVaclo om 31 do julho~ de Itetjllei·i- quo o cidadão Andr<) Ave- · 
ntentos, Itcxn•e- lino de l<'iguoiredo podo 
scn...tações e l~c. 1:o~oyação da multa r'ruo lhe 
tiçoes. 1oi Imposta, como jurado Archivou-sc, 

taltoso, na comal'ca do 'l're13 
Pontas, cabendo ao peticio-
naria o direito de recorrer 
ao poder j ttdiciario, 
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- ---------------
----,~---- ~----'------- . Go- Appl•ovuclo em;~ de agosto 

• ,:- Manda que se envie ao a 
Da ConnuJ.ssao verno, para tornai-a n. . 

100 do Orçamento , n"idnmçãn '1"' '"''"?'• Rmnotton-" o nogunnme~to 
1902 

1902 101 

1002 1\)2 

oo , petição de Joaqm~ dr Sccret<1no das '1 
ure;;dos da Silva, ex-a~Jlll- ~~n ·a's IlOl' oilicio n. 2\l:í, 
l'r. t ·aáor da recebodonp. ge do 4" d~ mesmo mez. ms.I~ de Guaxupó, p~dm ~ Doi~ .. ·ão da quantia que 
rcstltu~ç . d 'damentc co-
lhe fo1 m1 e~isoo a titulo 
brada pe 0 ' de re-de juros, pelo atrazo em 
colhimento de saldos 
seu poder. 

. ·' li- AJIJH'OVatlo em 1" de agosto t · 1ta dias ue Da Connuls'!lão Concede ~~.\ tratamento t~e 
s ~n cença p, ' . deputado Luiz hecimento ao pe-ctlaccõ~;~I~~;p-1c: sc~~~?·n~o ~làrtins Pereira. o;[~f~n~~~ por oilioio n. 12G, 

Y I" . ,tssia de 11 do mesrno moz. 
rimentos c c• 
tlçõe~. 

, ·\.p111.ovado . , ,.. Manda que se ar_clli;ot;'l,ns1f r 
D;t ColnJniss!~o face do art. 11:2 ~-t. ?~, in 

tlc ConunercJ.o, tui ão do Esta~o,as. se"'u 
Estatistica, In· tes \epresentaçoes · 

em :31 de julho. 

duslrias c Ar- ' 
tcs. 

1 h. tan tes do distri-
ct) dos Ia losó dos AlcgFes, 

cto de ~·. lio de Christma, 
do ~u mct ~l nsferoncia des~o 
pedn~do ra ,' 0 municipiO 
distrwto pai a ·'a Vargem de S. Caetano u 
Grande. 

. t do distri-11) dos h1J:bitan cAs ntonio do de "-anto . . · cto . ~, do !DUIIIC!piO 
Rio ~CJmaova de Lima, so-
de VI !la N ferencia para 
licitando. t~anJ Sabará, do 
o ID!Jni.?IJlidaq~clle distr~
torritouo , margem di-
ato situac1~ adas v olhas. roita do 10 ' 

- Antonio Joa· . dos cida.daos- Antonio 
C) quim . GuAl;~~e~, Scba~tião 

Joaqu!m AI 08 propriCta-Joaqmm v '' 

Archivaram-se 

I 
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Ba Conuni!'lsào 
cJ e Conuncrcio, 
Estatistica, In· 
dusll·ins c ,\1'-
tc:.~. 

rios da fazenda do Dmity, 
do município do l'rata, pe-
dindo passa~cm do~s<t !a-
zcnrh para o município da 
Vilb da Platina. 

d) do!l cidadãos :\Innoel ller-
narrlino do ,\ndrarle, Er-
nesto llrmriquc de Paula, 
A! vim, J o~>ó de Paul:t c 
Evaristo Bernardino de ,\n-
dradc, proprictarios das lit· 
zcnrlas r_lcnominadas «Agua 
Limpa> c dJoinlto t!o :IIor-
ro do Chapr;o,, pe,lindo 
transferoncia para o muni-
cípio do Turvo, ondn resi-
dem, das partes das referi-
das fazendas, situadas no 
distrieto de Ibortioga, do 
município de Barbacóna. 

e; do cidadiio .Joaqurm Coe-

I lho dos Santos :IIont-:iro, 
proprictario d;t J'azenr.Ia de· 
nominarla - Sobrado-, do 
município de Bom Succosso, 
pedindo pa.~sagem da mes-
ma fazenda para v distri-
cto da Lagúa, do município 
r lo 'l'iratlcn tos. 

:f'l elos cirlarlfios .José SeYc-
riano Franco, Jo:1o Antonio 
Teixeira c outros, residen-
tes na fazenda r.lrJ Douradi· 
nl!o, do munieipio do Pra-
ta, pedindo transiercneia 
da referida fazunda para o 
munieipio da Villa Platina. 

u1 dos cidarliios Ananias Bue-
no de AzcvrlJo, J\IarHH3] 
Francisco drl ltezcnrle e ou· 
tro.~, morarlorcs das ützcn-
•las rlenominarlas «:', Do-
mingos, Guariü o Cahecei 
ra do Hobcdouro.,, do mn-
nieipio de lllnzambinho,so-
licitando a trans!'ererwia das 
me.~mas fazendas J•<tra o 
rlistrieto ele Monte Hollo,rlo 
município de Cabo \'rm.le. 

Anrlamcnto e observações 
Anno 

l 
I 1\JOZ 

' 

19:) 

l\H 
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Ih, connnissão h) dos cidadãos João Candi-
;lc Commc••cin, do lltHJllO, Antonio Candirlo 
J~sta,t.istica, In· rla .Silva e outros, proprie-
elustrias c r\1·- tarws das fazendas deno-
tes minadas - Formcnto, Paios· 

tina e Grama, do districto 

I 
da Villa Nova de Rezende, 
solicitando passagem des-

i 
sas suas propriedades para 
o tlistricto de Monte Bello, 
do munieipio do Cabo 
Vcnlc. 

Andamento c observações 

na connnissão Opina Jlll;ra IJtW .Rej3t enc~mi- .<\.plll''n'a.clo em() de agosto 
ele Jtr)H'C!4cn- nharl~ta comm~ss.ao de Com· 
taçõcs, Hct1ne· m~rcw, EstatlstJCa,. I?dus-
l'imcntos (l J•c· tl'la e Artes a rcpr.cse~lta-

tiçõcs. ~~ão do Conselho Drstnetal He~nc:ttcu-sc: a representu 
de Dúres do Aíterrado, pe- çao ~t eormmllsiio indicada 
dindo a mudança deste no-
me para o de «Ahatira•. 

nu connnissão lllanda (1118 o rerJUCrimcnto do E1u eliscnssão em 12 rle 
' ele ln!'itrtuwão professor Pedro do Amaral agosto, voltou á. eommissão 

I• I•nhH~n.. ' Bamhirra, P?dindo p~bliea· d~ Instrucção Publica, em 
Pão de um llvro << Arltlrme- VIrtude do um rcquerimen-

,1·~ Úc<t pratic<L e tlreoriea "• to do· sr. Xavier Ro!im, 
seja archivarlo e devolvido approvado pela Camara. 
o original ao seu auetor 
afim de ser melhorado 
emendado, ordenado c eor-
rigido. 

H·t. ('Olnlnissã.o Opina para que se rer~retta ao '\l•tn·ovatlo em 18 de agosto. de or,·nmcuto. :3cnatlo, onde se aulla p~n 
' clentr. de di~cuss::ío, ?. pro.] e 

cto de Or~amcnto, .J<t vot~ .. . . 
r lo na Cama r a, ·o requer~- Na. l'!_rmtt reeJu.errda, fo! a pe-
mcnto em que os engcnl1e~- tlçao rcmettlda ao Sem:do, 
ros Hseaus r_la o.cstc d~ llh- na n:~sma data, por o!lwio 
nas per.lcm cqlllparaçao de n. 1<18. 
vencimentos. 



Anno 

1902 

1\!02 

1D02 

o .... ., 
~ z 

1\JG 

l\J7 

1\JS 
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na conuuissão l\Ianda que se archivc o rc- "'-Jlllrovatlo em 21 de agosto 
tlc Instl•ucç:to l(Ucrimcnto do cidadilo AI 
Publica. horto André Dclpino, pro 

fessor de desenho do Inter 
nato do Gyumasio l\Iineiro, Archivou-sc 
reclama!lllo contra. a redu 
cção de seus vencimentos 
em face da lei n. 318, de 1G 
de setembro do anno pro 
ximo findo, visto já se achar 
attondido o pedido no ar-
tigo H. o do projecto n. l.í!J, 
do corrente armo. 

J)u t~onuuissão i:\landa quo se rcmetta ao Go- AI'l'rovado em 21 de agosto, 
dt~ lnlltl'ucç.iio verno para resolver, confor-
publlca. me a lei c justiça, o rer1ue-

rimonto em que a Directora 
do Collegio de Nossa Se-Itenwttcu-so o requeri .. 
nhora das Dores de S. João monto á Secretaria das F'i-
d 'El-Hey, fundado para nanças em :12, por oJiicio 
educação do sexo feminino, n. BOl. 
pede para o referido esta-
belecimento as prcrogati-
vas do que gosam as Esco-
las Normacs liiunicipaos. 

na connnfssão Manda r1uo so romotta ao Se- "'-l'I'l'ovuelo em 21 do agosto. 
elo 0I'Çttmento nado, onde se acha em dis-

cussão o projocto de Orça-
mento, uma representar;ão 
da Companhia de Lactici-Itmnetteu-se 11. represonta-
nios, com sede em Uarba- ção ao Senado om 22, por 
cena, reclamando sobre im- oilicio n. lG:J. ' 
postos a rg10 está sujeita. 

Da connuissi'í.o Manda quo se rcmcttam ao .\t•p•·ovttdocm21) do agosto. 
de InstJ•nc!;ito Senado de cuja deliberação 
l'ul•lica pondo um projccto já ap-

provado po1· esta Camara, 
o~ rortuerime~tos de. autr!- Foram as rcprosentaçlios ro-
rHla~es .c cheios, do tam1ha rnettidas ao Senado, por of· 
tio dzstneto de Santo Anto- f! cio n. lliG da mcsnnt data. 
nio da Columna, municipio 
do Pcçanha, c S. Simão 
municipio do ~Ianhuassú' 
pedindo a creação de osco~ 
las primarias,uma para ca-
da sexo nas referidas loca-
lidades. 
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lht t•oJninis,..ilo Opina pelo arehivamento da 
. ele Iu ... tt•neçii.o representação de professo-

At•px•ovatlo em l. • de se 
tembro. 

l'uhlicn. rcs de instrucçéJcs primaria 
da cidade da Viçosa, redu-
mande> contra o art il do 
regulamento das escolas, 
promulgado 1 elo doc .. n. 
1.:\ !:'. visto ter sido resta-
beleci da a 1!isposição do 
art. H." da lei n. 2~1. de 
1,1 de setembro de 1 97 pela 
lei n. :>3t d~ ·,r> do agosto 
do corrente anno. 

Archivou-so 

na counnissiio Opina pelo archivamcnto de 
de I n!itrnc•;ão uma rcprescntaçã::> do cilla-
Publica dão Emygdio Joaquim de 

Oliveira Quites lembrando 
ao Congresso Mineiro di-
versas medidas nccessarias 
ao desenvolvimento do en-
sino primaria. visto já ter 
sido feito com relação a 
esse ramo de serviço pu-
blico o que era pcrmiiudo 
em face da crise economi-
co-flnanccira porque passa 
o paiz. 

A!li'1'0Yallo om I de setem-
!Jro. 

nu coJnJni,.!óião Opina parn. que se rcmetta A 
de Commercio, commissào do 11tinas uma 
Estati!!!tic .. , In· petição do cidadão João Ca-
eln,.trias e .i\.1'- millo do Oliveira Pereira, 
tcs solieitamlo privilegio para 

explorar os rios ~ip(> c Pa-
rauna. 

Archivou-sc 

I~ ste parecer acha-se junto 
ao de n. lGO ao qual i'oi of-
ferccido como emenda pela. 
commissão do Estati8tica. 

nu con1·nissào Opina pelo archivamcnto da ,\.ppx•oYaelo em 1 de sotero-
ele Conomc1·cio, representação de habitantes !Jro. 
l·:!'ltatisticn, In· do di~>tricto do l'áu Grosso, 
dustl'ias c Ar- de Santa Luzia da ltio das 
tes Velhas, protestando contra 

a transfürencia da fazenda Archivou-sc 
do «Rotulo, daqucllc tlistri-
cto para o de Jaboticatubas. 

• 
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Procedencia Transumpto 

Da ••oJuJni!ol:são Manda que se solicitem da 
de lteJH'e,.;entn• Secretaria do Interior as 
ções, ltt"Jneri- necessarias informaç<Jes so· 
•nc11tos •~ t>eti- bre o requerimento do ci-
~õcs dadão Antonio Juvencic> 

Balbino tlc Noronha, ex-
porteiro da cxtincta :::>ccrc· 
tariu da Agricultura, em 
exercício de continuo da 
Secretaria dafl Finanças, 
petlindo pagamento de ven-
cimentos · eorresponJentes 
á<tuelle cargo, desde a data 
em que llw roi designado 
o logar de eontinuo, 

' 
Das eornm i~s•>•·s Indefere o rcqtHJrimento tio 

J'etmitlas ti e Pe· cidatlilü Francisco Angelo 
tiçt>es e Ins- Coelho, professor puhlico da 
tJ•uc•;ão l'nllli- Conceição do Rio Grande, 
ea município de Lavras soli-

citando licença com IÍlCtade 
dos vencimentos, afim de 
diplomar-se na E. Normal 
de S . .João d'El-Itey, visto 
tal concessão estar explíci-
ta no art. :~.l da iei n. 77, 
de l~J de dezembro de [.).·3. 

On t•oJnini,.são Manda t!Ue se remetia. ao 
ele ln!o!tl'ncção Senado, de cuja deliheru-
l'nhllca ção pende a propO$ÍÇãO n. 

\J'J, desta Camaru, nma rc-
presentução de ha.bitantes 
da cidatle de !IIontcs Claros, 
solicitando a crcuçilo de 
mais uma cadeira <lo instru-
cçiio primaria para o sexo 
feminino. 

Andamento e observações 

,\.J•provado em '! de setem-
bro. 

Rcmctteu-se o requerimento 
á Secretaria do Interior, 
pedindo-se as informações 
na mesma. data, por o11icio 
n, :J1JG. 

c\ ppl'O\'Utlo em 4 de Eetcm-
bro. 

Archivou-se, 

"\.Jl}ll'Ontclo em ·1 de setem-
bro. 

Itemettcu-sc a representação 
ao Senado em r,, por oJlicio 
n, lG~J. 

D1~ connuis .. i"io Manda 11Uc se archivc a re- l'cnclc de discussão. 
tle CtuHnwrcio, prcscntaçào das auctorida-
Esla tistica, In· dos do d1stricto de D. Vi-
cln!!itl'iiLs c Ar- çoso, município da Christi· 
tes na, peGinJo nova d<Jmarca-

ção das divisas da<tnelle 
districto. 
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Procedencia Transumpto Andamento e observações 

D1~ roJntni,.,.ilo :\Ianda que fle rcmcttam ao Pmulc de discussão 
tle lnstJ•nec;:io Governo as representações • 
J»uhliea em que os conselhos distri-

ctaes da Conceição do lUo 
Acima, municipio de Saba-
rá, e de Barreiros, no mu-
nicípio de S. João Baptis!a, 
pedem a creação de escolas 
para sexo masculino,visto 
pender de sanc\ão um pro· 
jecto que transitou pela Ca· 
mar a no corrcn te anno e 
que disp<Je so!Jre o assum-
pto. 

Da 
tle 

na 
de 

connuis!Oão Manda que se archivcm as Pc1ule de discussão. 
Or•;antento reprcsentaç<JtJS das Camaras 

Municipacs de Ouro Preto 
e Cataguazes, pedindo au-
ctorizaçã.o para que o Exe-
cutivo possa entrar em ac-
COI"do com a Cai::r;a Econo-
·),zica Parliculw· acerca dos 
meios de liquidar os cm-
prestimos munieipaes uma 
vez que tal auctorização já 
foi dada. 

connuissão Manda que se archivcm. yor Pcmle de discussão. 
Orçunu·:lto já. terem sido atten~1~as 

pelo Congresso, as petlçoes 
em t[Ue o provedor da Santa 
Casa de Misericordia de 
Sabará e o director das 
" Escolas Dom Dosco » pe-
dem um auxilio para a ma-
nutençrro de tacs estabele-
cimentos. 

nu ,.cnn•ni,.;•ão Manda quo se remetia ao dr. Pentle de discussão. 
ele Instrncç;io Secretario das Finanças . 
Pnhlicu para tomal-a na considera 

ção que merecer, e fúr de 
cquidade, uma petição da 
professora da l. • cadeira do 
sexo feminino da Leopol-
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lü.)Z 211 

1()1)2 

lü02 213 

1902 211 

Ha Clllllllli..;são 
ele Jn, tl•ueção 
Puhlic.a 

dina, cl ~Iaria Darbara da 
Conceição llledciros, pedin-
do rclc,·amento dl) que con-
sidera- mult<t imposta pelo 
Secretario das Finanças do 
pel'iotlo presidencial que 
expirou. 

Da contn1hsào Opina para IJUe, em face tlo J»cnclc de discussão. 
de Couuncrdo, arti!<o 11·~ da Constituição 
Estn tlstica, In- do Estallo, sejam archiva-
•lustrius c Ar- das as representações da 
te,.. Camara Municipal de Sant' 

Anna dos Ferros e de habi-
tantes de Sant'Anna do Pa-
raizo, protestando contra o 
disposto no art. 13, da lei 
n. :Jl~), de lü de setembro 
de l~JIJl. 

na •~onHuhsão Opina para que se remetta 
de JUinus ao Governo para tomal-as 

em considera~~ão c resolver 
de accorclo com a lei, os 
requerimentos de diversos 
cidadãos, solicitando privi-
lcgios para cx\lloração de 
terrenos do aLuvião c de 
leitos de rios do domínio 
110 Estado. 

Ent tliscussão em Hl do 
setembro, o ~r. Ferreira o 
l\Iollo pela eommiBsão de 
Counncreio, E~tatistica, In-
du~trias o Artes. mandou á 
Mc~a uma emenda, accres 
contando depois das pala 
v r as oltiboirão do Carmo' 
as seguintes: •João Camillo 
do Oliveira Pcnna, sobro 
os rios !::iipó c Paraúna» 
assumpto de que trata o 
parecer n. 2112 · 

Na mesma data foram appro 
vados o parecer c emenda 
c rcmcttidos os requeri 
rnentos ao dr. Secretario 
das Finanças, por ollicio 
n. 3:Zil. 

n~~ <•cnnntiM!'lào 'landa que se archivc a rc- Pcuclc de discussão. 
de Cumnu~t·cio, prescntação do conselho 
Estatistie:•, In· districtal de Dores do Attcr-
tlostl'ias c .i\r· rado, município de Santa 
tcs Rita de Cass1a, solicitando 

mudança de nome dalJUCllc 
di~;tricto, por julgar ser 
assurnpto da alçada das Ca 
maras Municipaes. 

-285-
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lüOZ ll:í Da conuuissào Indefere o requerimento em J»cmlc de discussão. 
de Hcpt•cscutu- que o cidadão Antonio l\far-
çõcs, Ucqucrl- tinia no Ferreira, ex profes-
mculos e Pcti. sor da E. Normal do Ouro 
çõcs Preto, Rede pagamento de 

ordena o simples, desde 
auc foi privado de sua ca-
t eira, ato que seja a pro-
veitatlo, na fórma da lei 
n. 318, de 113 de setembro 
de 1901. 

I 

l 
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DE 

C O M ~1 ISS 0 E S PER M A N E.N T E S 
APRESENTADOS El\1 1901 

E QUE T.IVERAlY.I ANDAMENTO 

EM 1902 
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Pal'CCCI'C8 das cornrnissõcs 1•crrnancntcs aJn•cscnt;ulos cru '1901 
c «Jnc (j,·cram and:uncnto cnt 1902 

o :... 
Anno o P rocet!cncia Tramumpto Andamento o observações 8 ::; 

~ 

ll l Hl!l I) a COIUIUiS•ltO Manda que seiam archi\·adas, AI•Jn•onulo em :6 de junho 
ele H•·c;amento urnas por já t~rem sido al- de Wv~. 

te1·adas. outras por não te-
rem mais razão de ser e 
outms por não poderem ser 

Archivou-so doeu~ attendidas, por circumstan- com os 
cias conhecillas, as seguin- mentos. 
tos reclamações : 

a) OJ!icio do Prcsidentt) da 
Camara i\Iunicipal de Cara-
tinga, reclmnando contra 
a aJopção do projecto n. 
18 '· do Senado ; 

IJ) lndica~ão da Camara l\Iu-
nicipal de S. João d'El· 
ltey, no mesmo sentido ; 

c) 'l'elcgramma do agente ex-
eeutivo de C:1taguazcs, no 
mesmo sentido ; 

(!) H.cprcsentação de habitan-
tcs de Ont'<l Fino, Pon>o 
Alegre, Chl'istinn, Santa lU 
ta, ltajubá. Bonl:t da 1Iat-
ta, Jaculinga c 'l'res Cora- . 
çõcs do Rio Verde, pc1lin-
do a aboli<;ão do iwposto 
sobre o :-;a! ; 

c) Iteprcscnta<:ão 1lns Asso-
eiaçiJcs Comm('rciacs de 

~ 

S. C - 3.i' 
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. 
I 
i 

l 
Da couunisM:to BeiJo Horizonte, pedindo rc-; 

(lt! Or•;,uncutu duc~à' da ta~a do impo~tol 
de novos e rellws dircitos.j 

I 
I 

!'; ~Iensngem do poder cxecn-1 
ttvo do anno de lli'' I, rcfc- 1 
rente a contas do exercido 
de l\)a~; ; 

i 
I 

!!) l\Iensagcm do mesmo po-\ 
dc1·, referente ú, approva-
çilo do um crellito supple-1 
montar aberto a 1:! do mar-: 
ço de 18~3; 

h) P.eprcsenta~·ão do Institu-
to de. Protecção ;í Infancia, 
d~ It10 _de ,Janeiro, pedindo 
a Jscnç_ao do imposto de ex-i 
P,Ortaç-ao sobre o leito dos-
tllw.do ao seu dispensaria ; 

R EQUEPtllVIENTOS APRESENTADOS EM 1902 

i) ltcprcscntação de habitan-
tes de Pouso A logro solici-
tando um aux1lio em favor 
do . respectivo hospital tlo 
candade ; 

;) Ollicio do agente executivo 
de I~ ratlos, pcd indo scj a 
mantida a escola normal 
de S. Joilo d'El-ltcy. 

Da (!Oilllnissão 1 Ianrla que se 
de lnllltruc~ão 

archivc uma \ppr•o, n•lo em .:r, de junho 
rep1:c~entaç~o de pnes de · 

I•nhliett larmlta rcsulcntcs em La- do l',JO:!-

gôa Santa, pedindo 0 ros-
tabelccimento da 2, • cadc.i- Archivou-sc 
ra. d~ sexo HH\Hculinú, sup-
pr1rn1d;t pelo dec. n. I.::CJ., 
de 17 de janeiro de 1000. ' 
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Auctores Transumpto Andamento e observaçues 

no sr. Hellim l\lo- Requer que a Camara, por i\ppl'O\'tulo em 211 de junho 
r .. ira ., unii'o"' intermedio tio Governo do 

Estado represente ao Go-
verno 1\a União, sobre a 
necessidade de nova redu- Deu-se eonhecimento ao sr 
cção de tarifas para o cafc, dr. Presidente do Estado-
nas estradas de ferro Ccn- em 27, por oflicio n. :!77. ' 
tral do Drasil o 1\linas c 
ruo. de modo a estabelecer 
uma tarifa proporcional ao 
valor 1\o producto. 

Ho "'~'· .Jos{· Gon·IRequer qnc a Camara <;tncto- i\J•pront~lo em 1n de agosto I c;ah·c,. rize a lllesa a conv1dar o 
I 1 Senado. para se fazer r_c- Por parto da Camara foram 

()o SI'. Julio 
\'t\1'1':.1 

presentar em uma comm1s- nomeadoR os srs. :-- Jose 
são mixta. incnm bida tio Gont;all·cs.- Epaminondas 
estudar o problema tie va- Ottoni.- Luiz Rennó.- Va 
lo!'ização do cati\, tir;an<lo !crio de Rezende. 
tlclc"ados tamhem os potlc-
res precisos para a nomca- Den-so conhecimento ao Se 
ção de l[Uat.I·o mcmhros _da nado por oJ!icio n. lfiO, de 
Camara. para a refcr11la :21! do rcferitlo mer.. 
commissão. 

Ttt··Rcquer se delegue á i\les:1, a\;\I•Jlrovtul. o em lG de setcm 
facul•lado de nomear uma IJro. 
commi~são que apresente 
ao Governo cujo mandato Foram nomea•Jos para· a ro 
se extin,ue' os <t"l'aLieci· feriLia commissão os srs. -
montos ~lo 'povo 1~1ineiro, - Julio Tavares. - Jose 
pelo muito que fez caus?- Gonçalves.- _Freitas q_as 
publica: o tambcm que fl- tro. - Ol,vrnpw 1\Iourao 
<JUO a illosa encarrcgaua de, - Jayme Gomes. 
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1- -
cn~ nome <la Cam· . pnmentar 0 UI a, com-
Francisco Ant~x.m. sr. <lr. 
los, depois ele e mo de SaJ. 
car"o de· p ·Tpossatlo do 
!a<lo, mnni~e~r ente do Es. 
mteira solid~~t.ary.lo-lhe sua 

· 'rwt ade. 

Moção apresentada em 1902 
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lGOO 81 no !>r. José Gon- A Camara dos Deputados rc- AJlln•ovallo em G Je setem-

çalves c outros conhece e proclama a bene- bro. 
rocrencia dos relevantes ser-
vilos prestados ao Estado 
pe o governo Jo eminente .Justificou a sua assignatura brasileiro exm. sr. Jr. Fran-
cisco Silviano de Almeida o sr. João Luiz, t'itzendo 
Brandão, no quo foi secun- d~cl3;ração do voto os srs. 
dado pelos esforços patrio- Rtbmro Junqueira, Tavares 
ticos de seu digno substi- de Mello e Juvenal Ponna. 
tu to o exm. sr. dr. Costa 
Senna ; e mais : interpre-
tando os sentimentos do 
povo mineiro exprime o seu 
profundo pezar pelo melin-
droso estado de saucle do 
venerando clwfe do Estauo. 

d 
Secretaria da camara dos Deputauos do Estado de :Minas Geraes, em 13ello Horizonte, aos 30 

e dezembro do 100!. 

O director, 

S. C. - 38 
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RECAPITULA CÃO ' 
J)OS TltABALIIOS UA 

CAMARA DOS DEPUTADOS 
REFEREN'I'"ES A' 

TERCEIRA LEGiSLATURA 

DO 

l CONGRESSO MINEIRO 

1888 a 1902 
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PROJECTOS INICIADOS 

NA 

CAMA!lA DOS DEPlJTA~DOS 

TERCEIRA LEGISLATURA 

DO 

CONG:RESSO MINEIRO 



P1•ojectos iniciatlos na Cama••a tlos Dc}lutatlos em 1399 
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Auctores Transumpto Decisão final 

Do sr. Vasco Azc· Auctoriza o Governo a man-l"eJ_Icle do parecer da com-
ve1Io dar exo.outar as ob_ras do mtssão de Obras Publicas 

ramal ierreo de Pttanguy para 2.• discussão 
por conta dos juros garan- · 
tidos à E. F. Oeste de Mi-
nas. 

Suncciouuclo 1):-. eonnnissão Auctoriza o Governo a con-
clc Itepre!>len• ceder dois annos de liceu 
t:tçõcs, rcquc- ça aos seguintes cidadãos: 
rimentos c Pc• Eduardo Lopes Cançado, 1.' 
tições tabellião e official do regis-

tro geral de hypothccas da Lei n. 
comarca de l'itanguy, para 
tratar de saude e negocias; 

253 de 31 de agosto de 
18.)\) 

Jose Modesto dos Santos 
Dueno, tabellião do judicial 
e notas e offlcial do regis-
tro geral de hypothecas da 
comarca de Passos, para 
tratar de negocias, e Otym-
pio José da Fonseca Manso, 
1." tabcllião c offlcial do 
registro geral de hypotlle-
cas da comarca de Palmy-
ra, para tratar de samle. 

Do st•. Vasco Azc-l\landa denominar-se « Santo 
vedo Antonio do Monte >> a co-

marca de Inllaúma. 

Suuccionaclo 

Lei n. 2 50 de 18 de agosto de 
lSU:.J 
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Dda ·~·~mmissão Fixa e 'orça Pu- a .f~rça publica J blica exercwto <le IDOO, I ara o 

Do til', Vai crio ele R RI' zcncle ets~ahele~e os consell t·tctacs das cid · · lOs dis-
l~s,_ sédes <ias ade;; ou víl-
mcJpaes. camaras mu-

Sancciouado 

Lei n 236, d e il de a<>osto de 
18()\) o 

Pcucle de missão d pare~er da eom-
'l • d' e Legtslação para '-' ISCUSsão, 

no sr•. Cat•neiro M · 
ele Hezende e ' and:: denominar se • 
oull•o!!l Honzonte )) a c~ 't DI ol!o, Uejc•itad .t'..stado de J\Iinas Pl a do' de -a o no Senado em 11 · · gosto. 

no sr.ca,losTo . 
ledo e ontt•os - Desmcompatibilíza l e professores d~ 0°s. entes 

e~ndario pa~a , ~sino se-
etJvos muniei earoos cle-
he a reelciçãopaes e prohi-
executivos. dos agentes 

n: )conunissão \u t . 
~ tcpresmlln• ' c ortza o Presid 

Arehivado 

Uejl'ilntl 1 1' ·1 ° PC o Senado em 
t ( 0 agosto. 

Arehivado 

Slutcciounclo çocs, Ite,lnci- tado .a conceder ente do gs-
n~ntos e I•eu de hconça a dois annos 
•:oes - hunccionarios·o~I' se;wintos 

a:hosa, es~t:i~ãtgncl Jos!) 
phaos da coma o de or- Lei 
do Indai't v· rca de Dores 
la L '• lccnte d p opes e Domi . c an-

n. Zf)2 de 18 de ao-osto de 
18D\l " ' 

de .Noronha I . Ciano Luiz 
do .)ttuicial e ,uz, escrivães 
marcas de I3 notas das co-
Christína por~ Succosso c 

' aJa tratar de 

Anna 

189() 

18G\l 

18\YJ 

189\l 

o .... 
"" s o z 

8 

!) 

10 

11 

s c. - 39 

Auctores 

Da connniso;ão 
de Hcprcscntu.• 
çucs, Itequcri-
mentos e p!•ti-
•:õcs 

-305-

Transumpto 

saude ; Antonio dos Santos 
Pereira, professor primaria 
de Santa Quitaria, munici-
pio de Sabará, e Arthur Jo-
viano, lente de portuguez 
do Internato do Gymnasio 
Mineiro, para tratar do sau-
de e negocias particulares, 
sem vencimentos; podendo 
egualrnente conceder um 
anuo de licença, sendo 6 
rnezes com metade tios ven-
cimentos e os outros seis 
sem vencimentos, a •rasso 
Rodrigues de Sousa, :l." 
conferente da Itecohcdoria 
de Minas na Capital Fe-
deral. 

Decisão final 

S allCCÍOllttdO Da comntis!jão Auctori:t.a. o Governo do Es-
clt) HeJ,rcscn- tado a conceder ~l a.nnos de 
taçõel!l, Reque- licença. aos seguintes ser-
rirnentos e pc- vcn tuarios: Silvestre Bar-
tlçitc~s bosa de Mello, escrivão do Lei 

judicial c notas da comar-
ca de Araguary, para tra-

n. 261, de 18 de agosto 
de 1899 

tar de saudc, c Adolplw da 
Silva Guerra., quo occupa 
cgual cargo na de Santo 
Antonio do Machado, para 
tratar de negocias. 

Da connnissão Concedo moratoria ao cida- Sanecionatlo 
de 1te1,rmwn- dão Augusto Cesar Barbo-
tnções, Hc•tne• sa, ox-collector do munici-
l'lmt•ntos t~ J>e• pio do Carmo do Rio Claro. tiçi)l.'s Lei n. ~ü5, de 23 de agosto de 189\l 

J)o st•, Branclão Crêa o logar de depositaria 
I•'ilho c ouh•os publico nas diversas co-

marcas do Estado. 

S anccionaclo 

Lei n. 272, de .~ de setembro 
de 189\l 



Anuo 

188U 

'- ' 

189') 

18\):J 

18()'.1 

tsmJ. 

o 
"" "' s 
C> z 

Auctores 

-BOô-

'l'ransumpto Decisão final 

12 Das commissões Declara nulla a lei n. 8:2 ua Hejeihttlo em 2;) ue julho 
1.' e nn.i cl!l' r;: de camara municipal uo Bar- · 
Constxttnçao c bacena, quo croou o impos-
Cttmnt'lts to sobre fabricas ue cal. 

Archivou-se 

13 Dost•, VascoAze- Conceue um auxilio ue 2:000$ H('jeltatlo em 27 de agosto 
vedo e outt•os ao hospital ue misericordia H))O. 

funuauo na Capital. 

Archivou-sc 

H Do sr. Vnlet•io Auctoriza o dispendio do GO Itmnctticlo á Secretaria da 
de ltezcncle e contos com a reconstrucção A()'ricultura em 13 do se-
oub•os da ponto sobro o rio Pom- tembro por' o1Iicio n. 77. 

ha na estação do Vista Ale-gre. 

15 
na . commissão Estabelece o codigo do pro- Pmute da decisão do Se-

!lt:xta cesso criminal. nado. 

li) Do sr. JorlO Luiz Auctoriza o Governo a cn- Sancciotuulo 
e outros ca

1
mpar a E. !<'. Muzambi-

n 10. 

nu colnJuissiio Orça a receita e flxa a des-
dcC Orc:amento peza do Estado r>ara o cx-
l' ontas crclcio de lnOIJ. 

Lei n. 270, de 1." de sotern-
hro de !80~l 

Sa ncclonnclo 

Loi n. 28~, de 18 do sotcrn-
hro ue 18!l!) 
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Anno 
Anctorcs 

'l'ransumpto 
DecisãO final 

---------~-______ ,-
-l--=-1- .\ Felippc Fer------- • ,.=:to Perdoa ao I ~o a o resto das 

Sauccionado 

!K\)() 

18\l'J 

18!l'J 

lSQU 

lS:J'J 

18 

1() 

Da c•onn_n~~-éi- rcira de Solf foram i:U-
1 .Jn,.tic;,• 1 Jonas que lO l . judicra- "G1· ue 2-3 de agosto 
• ~I c Crhuhta tostas pelo pol1~ 'salinas.\Lei n ... de 18\lrJ v• ri~ na comarca l 

l 

Sanccion~ulo 
0 contador,\ - C ncede licenç_a a_l iuoi' da 

connnissao o artidor e distr~ )tlto An-
Il~ c ItcpJ.•cscn- Eomarca do ~Uld'dusà Netto 2nl, de H ue setcm-~açõe;;, Jtcqt~t;: tonio Alves, c de ne"ocios\Lei n. bro de li:i(J\1 Incntos c [>e • para tratar o 

çiles particulares. 
1 

\ \ 
Saucciouuúo 

denominar-se "Mg~;~~ "jó!s"ío 1\Ianda ll » a cidade do D couun•- •. canne o 
20 !~c Com~ne.r.~•o mo da Bagagem. L . n 2tn, ue :25 de junho 

c Estat•stwa . ei . de 1\l)ll 

21 

• -it ·ulo pelo Senado em 
0 Jroccsso do lt~J~le.Junho de 1\lOfl. Estabelece no: lprovimente N/ . 

D sr. ,\stolpho concurso ?.ara do 1." entran-
Dntra c outros das comart~;;, outras dispo-

aia e con c 
sições. 

. ' •t•I"Jneira. cliseussã.o o Eu• I d a rcquen-inar-sc «Cllape a ~· foi retira ~. Cassiano. • ~ :"'o Manda denonaistricto de Pat~~ me~ to do sr. LUIZ 
D cOllllllll•S•! d'UvaS» O • • cipio de JUIZ 

tt ' ComlliC!Ilto la Lhna, mum 
~<Estatist•ett de Fúra. 

Archivou-se 

\ 

I l 



Anno 

1833 

1899 

1899 

1899 

1890 

o .... 
"' s 
~ 

21 

23 

2G 

27 

I 
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Auctoreil TraP~umpto 

Da co1umissão Institue o impo&to territorial. de Ot•çanu~nto 
e Contas 

-
Decisão final 

Saueelmuulo 

Lei n. 271, de L• do setem 
hro de 1893 

Do sr. AstoiJlho Crôa o imposto de matricula Pmule de parecer. d~ Çom-
Pinto o transmissão de proprio- missão do ConstJtU19ao 

0 dado do gado cavallar e Legislação para 2. • thscus-muar. · são. 

Oacommissào de Reorganiza-se a instrucção 
Instrucção Pu- pulilica do Estado. blica Sanccionatlo 

Lei n. 281, de 1G de setem• 
hro de lríU~l 

Emanntlo da c- Auctoriza o Governo a oon-
mcndu tio Scnn· ceder licença para trata-
do ú Jn•oposi- mento de saudo ao tahel-
ção u. ~ dtt Cn· lião d~comarca do.Jaguary, Lei n. 
mut•u Antonw Estovam Gomes 

Escobar, o a d. Maria Gui-
lhermina W oods, professo-
ra da cadeira do instrucção 
primaria do Bairro Alto, de 
Itahira do Campo, munlci-
pio de Ouro Preto. 

Du eouunis!lão Auctoriza o Governo a con-
tle UeJirescntn. ceder licença de um anuo 
çõcs. 1\ettuct·i- ao professor da 2.a cadeira 
me11tos e Ptlti· d~ Instrucção primaria da Lei n. 
-:ões mdadc de Arassualiy cida-

dão Haphael do Mattos Pai-
xão, para tratamento de 
saudo o de dons annoll, 
para tratar de negoeios, ao 
e~>orivão <lo 2," otlicio <lo 
judicial ü notas <la comarca 
do Dore~> do Indayit. 

Sanccionutlo 

2137, do 2G de agosto 
do 18~~ 

Sunecionutlo 

2so, do H de setembro 
de 189U 

309 -
I 

I 

Anuo Auotores Transumpto Decisão final 

--
--------- - arecor da eom-----1·----1- a des- PeJ~cl~ ded Pübras Publicas -

- . 0 Governo · m1ssao e -
0 A e Auctor1za f' r necessar10 

2 
, discussa · Do sr. Vasc~dt'~~l· pender o \l~i~· ~ponte sobre para . 

18llf) 2'J 

30 

31 

18(}3 

I 

ve•lo Cl o 'I para cone S João no mu-
0 co nego , ·te La:rrôas e a 
nicipio d~ .~e dos .c1·coulos·> 
reconstru~! a Lambary. no 
sohr~ .O. n~e Inllaúma. mumCIP10 

elo Senado, em 
. Governo a role- R~~eJ;j~Ü16 de 1\JOO. • "io AuctorJr.a o ll 'Ctor do Pomba coJIUUISS· v ar o ex-co ?, tonio de 

lhl> ReJ•resen- 'Lirruel Illeo do I)a<•a-dc c- - "' " '1 oro - o tac:ões, H.e•l;,c. Araujo LI/ue indcbitan:on 
rhncntos c mento do l diversos tun 
tlc;õcs te .Pag~.u s tmblicos. 

ceiO nano, 

d • eussào , e!)antla, IS · ·no a con- hJn d~ ·>ii de julho, foi re-.. a 0 Govei. . 8 da no Ia N. 

oinJnissão Auc~::z aos proprwtarl~nle- jeitado. 
Ddc eObt•ns Pu- r:brica ~o .f~~:~;z ;or 50 an-

blicus vad - privil ill>trucçã.o, uso Archivou-sc 
nos para c~ma E. F. que 
e goso de fabrica {t E. F. Jirrne essa 
L~opoldina. 

presiden .. 
Sancciotuulo 

te do~\\ 
• =to Auctoriza o onceder J2.l'IYil~~ 

Du eoJUillis~;u- Estado ~ cconstrucçaoi·e~~·o Lei n. 
tlc Obl'tl!J gios pad~ estra~a~ t:e '1 5J 
blicas o goso . o inicnoi < 

de percUJS 

0"6 de H de setembro 
~' 'de 1\39~ 

Jdlometros. 

Senado em "citado pelo 
I vinb.os Hcl~ •le setembro venda l e ,. ' • Prollibe a 

Do SI'• ,João Lmz artificiaes. Archivado c outros 

I 



Anno 

18D\I 

18 i~) 31 

I.S~l:J :J) 

'. " ~ 
·< .. ~ 
\.·;: 
~~.! 

·' 18',)\l 31) 

1\)}IJ 37 

.lUOO 

-010-

Auctores Transum pto Decisão final 

----------------'-- -
Da cnnnuissão Proro"'a ------------

th' Comnwl•eio "'ÍO "'•r o prazo do privil>. 
c lnclnsf.J•iu l~Ur"cn~cel,tlido pelo Estad.e " exp or<:wão o dM ao·uas ' •. USO O goso 

L· 1 "' . medJCinacs I am Jary 0 Caml ' . · 1 e Lei · n~qUira. 

no sr. Julio T C . v:11'cs n· r.~a o logar de dor da catloia ad.ministra-da Capital. 

~auccion:ulo 

n. '277, lll U ue setembro 
llc lS'.,i\1 

Suncciouaclo 

Lei n. :!s-1 , d. o ;n de julho uc 
1\lJO 

Do Sl' Jo'l.o L . () , · • tuz -rca 0 ollicio d . 
vativo elos ~ e;~cnvão pri-
ecuçõcs criEI.occssos e ex-
pita!. nnaes da Ca-

Lei 

Sunccionnclo 

n. 20?, elo 17 uc agosto 
<lo HJOO 

Emannclo de 11111 enu~1ula do s :' Co~ccdc licença . . 
nado ú pro C• J<!dmundo Alves ,~o Cldadão 
s,ic::i.o n. 12 ~~~· tldor o llistrib~i /o.rta, par-
Cumarn •' marca da CatJit· llüt da co-

~nncciouuclo 

c\· Lei n. 2>:ll, do lil ele setembro 
do IS:Ju 

no !ôol'. Celest· A 
So:u•es · 1110 llll•lia as dis .· " do art. J't7· P1°s

1
1<f?es do§:) ., .,, ))· .. ,,(a ClU ') '~~~~ SPc } · -te mcompatihil' 

1 
· .• o, so. aos ·".; .Jllllt lt chscut-~sno 

o cargo de a<> 1l adcs para tad -- de <;gosto, foi rejei· 
vo municipal~cntc oxecuti- 0 pelo Senado. 

Arehivou·se 

Do SI'. Cclesth Soa1•es 10 Auctoriza 0 G 
tt:aetar, com oven;o a con. I•cnt 
v,mtag-cns ofl', .(Jltcm mais .. 1.~ <lo parecer da com· 
strucção llc ctecor, a eon. llllssao do Obras Publicas, 
1
•. uma 11· 1 · para <J • u.· ·-e,t quo, parti 

1 
n ta for- ~. IScussao. 

do Curvello 0 nt 0 da cidade 
mais convcr/ outro ponto 
tral ~ passa ~~ntc da Con. 
mantma D n ° por Dia 
tos Clarb~ ~~ay;u:o:tt <) !IIon: 
do do i' ·1,1 .. c< .1 ~' 1J<t [t c ida-.. ldllCJSCo. 

Anno 

'I 1\lOil :3!) 

J\)1)0 I 

1\JOO 

lciOIJ 12 

l\100 
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Auctorcs Transumpto Decisão final 

no sr. Vnl('rio Crêa na zona da Matta, tr~s Pe•;ut~ de parecer da com· 
ele Itezenclo c can~pos de dcmonstraçao m1ss~to de Agrieuitura par 
outros ag!'lcola. ~~. · lllscussão. ' a 

J)o SI'• Jtnposo 1le l\l<tnda denominarse- Bello 
A.hneidn c ou- Horizonte - a Capital do 
tros gstado. 

Snnccion:ulo 

Lei n. 302, de L' do .illlho· 
de lDOL 

Sanccionatlo na <•oJnnti,.;,.ão Perdôa ao réo Virginio Ho-
cle Ju,.tiça Ci- racio de Noronha Luz o 
vil c C••iminal resto da pena que lhe foi 

imposta por sentença de 22 
de maio de 18UO. Lei n. 201, de lü de agosto· 

de 1900 

I
, no 

91 
•• João Luiz Estabelece novo proces~o para Jtcjeita!lo pelo. Senado (a_Liia· 

os concursos de JlllZCS de mcnto mdeflmdo), em 10 de· 
direito. setembro de ID·JL. 

I) • , I•'<'l'l'Cil'a Itestanra disposiçiJcs da lei I~lll SC!JUUtln cliscnssi'ío· 
~;~;.no n. IO:í, sobro contlucçfto a aos 21 de jullto, foi rejci-· 

· avaliadores. tado. 

Archivou-sc 
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Anno Auctores Transumpto 
Decisão final 

----------,-------_, _____ _ 
P . --------------------1900 

1\JOO 43 

1()00 

1\JOO 

I 
1900 18 

I 

Do st•. Jo>•o 
•~ outros 

10 Aucto · rtza 0 r pender a < .ovcrno a des I' 
l(jl);()!li)$')1)1) !Uantia de '- ~lll S()Cjllllo.l cons~rucção pira auxiliâ~ 'à a~~ ~o de julho 
matriz na Car~t~Ea egreja reJeitado, 

•li~cussão 
do 19:)1, foi 

Arcltivou se 

no sr. Uttpo.!lo de A Alnteida c ou utctoriza 0 (' tros - ractar,com /overno a con. , tagen.~ o f!'• ruem mais v l enclc r lo cção de ~~cer, a const~~- missão ·d<' Sfrccer da com .. 
ferro 'lUC pa at. estrada d · para ') • J· Jras Publicas, 
te Sião , r mdo de 'I e ,., Iscussão. 

e t
. e pa~sa d I> on u lllO'a C , , n o por J 

se tli fij á .-ar a.có I e Cald a 
de Caldas.'~ Vtlia de Po;;~~ 

Da COIUUtissão tle Uept•ege. ·t Auetorizo • - o n R· :r.; '" o p r • t,.oes, Re«1Uet•i- stado a pro r cstdontr~ do 
ntentos c I•ct' concedida ogar a licen 
çi'ies 1' Anthero p ao. cngcnhr>ça lhães a. d erlma do M ,tro 

se J,\ f.l,U ante da ,í ., aga-
Oósto d ISC<)-lização ~:; cl~ts- Lei c Mnw.s. ua rede n • 

na couuni ,.., 

Sanceionaclo 

288d· do 13 do arrosto 
e WOO " 

de, Ot•t:uu1~~;~~ Approva 0 b e Contas das conta sala! nço do!lnit' l·'l~S , to exercic' Ivo . • IO de Sanccionado 

Lei n· ')'l'3 ~· .. d, de 21 de a<>osto 
e 1900 " 

no Sl'. João L i 11 z Prohihe 
artiflcia~8 Venda de vi torritori~ de falsiflcado nhos l"cncl o l<;:,;tado s, no mi~s~ do parecer· d" Com • ''' ~o de • '" • para 2. ,,. Saude Publica 

' uiSCUSilãO, ' 

I 

Anno 

-

o 
h 
<l> s 
~ 

lUOO ;>O 

l!)Qf) 51 

1900 

1900 53 

-313-

A uctores 
Transumpto 

Docis1ío final 

Da <:onunissão Créa no l~stado uma assis-
de Sa.úth' l"n- tencia de alienados. 

St~nccioJutd.o 

hlit•:t 
Lei n. 3\JO, do lll de agosto 

de 1900 

lht <:oJnJniss·>o Modíflca dísposiçõo~ da lei Em. scguncht. dit~cu.11 sãu 
de Ol•t;ulneuto n. 271, quo crcou o imposto aos 7 de agosto, foi rejei .. 
e Contas territorial. tatlo. 

Archiuou·se 

nn (lOUIIlliSSii.O Fixa a força. publica do Es- Sanccionatlo 
tlc J<'orçu l'u- tado para o oxercicio de 
JJJiCII. 1\)\Jl. Lei n. :~t:>~l, de lG de aO'osto 

de 1!)00 " 

Do sr. Julio 
''l.tl'C8 

'l'lt• Auctoriza o Governo a con-
traotar a construcç1ío de um 
ramal ferreo que, partindo 
de Dores de Guaxuprl, se 
dirija ás divisas de S1ío Lei n. 
Paulo. 

Sanccionado 

:W-1, de 22 de agosto 
de 1\JOO 

Do sl'· V:tsco Aze· Crôa uma escola mixta em Pende 
vedo ~~ outt•os cada fabrica de tecidos, ou são. 

estabelecimento industrial 

de segunda dlscus .... 

de manufactura distante 
mais de :l kilomctros das 
sédes dos d istrictos esco-
lares. 



. i 

I 'r 

1!·,: 

Anno 

1\JO~ 

mo J 

•';'} 
•·· ... ;1 

1\JOII 57 

1\lOO 

-314 

'l'ransumpto Auctorcs 
Decisão final 

----------------1-----------····-------
no .• sr. Ht•ttnll,\o De. -- --------------------

1• Ilho ~ outt•os Slllcompatibilizn · cargos elccti ' ' P":r;: os 
os professor;,~s mymcipaos 
ensino superi 0

, entes uc 
normal. or, sccunuario 

Da connuissão p .. 
ele HeJH'esent roiOga a lico 
c;i')es ne;JIIPl'i" ao professo~ça) co~ccdiua 
li:!._ eu tos e p · t"- Arassuahy R 11r ubhco ue 
çocs e ,_ tos Paixão: ap aol U.e Mat. 

Da contntissiio P!· 
d!: ltcpl•esent·t oroga a liccnn 
çoes, Ucqu1,1

,j · ao escrivão d~ ionceclida 
ll!_en tos e I•~t·: ~ ollicial uo re•>' ·: ollicio 
ÇtiCS I uC hypothecas olSÜO geral 

Lei n. 

Sttncciorutelo 

!lO O. do ill do agosto 
do 1\H)O 

St~ncciGnaelo 

Lei n · 21l5, llc ',)·.·.~ .. de agosto 
de lDOO 

Stutccionnelo 

U.e Sabará s-'r d;: comarca 
to de Lima I vcrJo Augus- Lei n. '207, de 27 do agosto 

de 1\J02 

I Dt~ COlUll • . -de o ussao Orea e C rçmucnto ' a receita c 
ontns p~s.a .do Est:vlo 

e!CICIO de l\)I)J. 

lixa a des-
para o ex- Sanccionaelo 

Ho sr. Vasco ·\ 
vedo e 'out~· 7.e·lleduz a 7 .,1 • 

os exportação o ,,Oo ~~posto 
u cate. 

Lei n. 3)l 1 , do .t do setembro 
do HlOO 

de I·:nt 1, ,· • em .l 1 •;nen•n eliscus!'iíio 
rcti · 0 agosto foi della 
aur tado a requerimento do 

cor. 

Archl\ ou-se 

Anno 
Decisfí,o final 

Auctores Transumpto 

--- ____ , ________ _ ---------·----------1-------------------

I ~JOI) 

1100 

1000 

l~l90 

l~lJO 

r;o 

íll 

( .. , '" 

Ho sr. Vasco A:.w· lteduz a .r, "f,, o impo~to dc.I,;nt IH'.imeh·:w. eli,.cnssão 
ve1lo transmissfio de propnedade no dia L o de a"osto foi 

íH/1'1'-vivos rejeitauo. <> ' 

l)a conunissão :\Imlífica. disposições 
tle Connnercio· n. 2,15 sobre feiras 
Eslatistitla, In· do. 
elustrh~ e .A-r-
tes 

I 

d:L lei 
do ga-

1 

11 . • ,et n. 
( 
I 
I 
1 
t 

Archivou-sc 

Sancciomulo 

31)3, de ::i de julho 
de 1001 

I ():~ ('oJnJnis,;ão\Dccla.ra nulla a resolução n. Em se!jutula discussiio 
de C~~ ma r u s, ·;, de !'i de. març~ ele DR,: ~o.s 7 .d~ agosto de 1\lOl 

I l\htnicip:w.~·s da assemblc:t munrc1pal do, iot rejeitado. 
Piranga ; 

no sr. H:l}•oso ele Auctoriza o Governo a_contra·I•el~tl~ de parecer da Com-
Ahnciela c on- ctar com quem nuus van- missao de Obras Publicas 
tros tagens oilcrecer a constru- para 7~. • discussão. 

oçãa de uma estrada de 
ferro que, partindo da es-
ta~~ão de Ouro Fino, vá 
tormi nar nrr sóde do dis-
tricto de Campo 1\Iystico. 

no sr. ()clcstino Altent disposiçücs da lei n. Hdeil:ttlo pelo Senado em 
So.ltl'( s e ou- ;Zé\'i, de ~i de rrgosto de l~\1\l sessã? de 10 de setembro 
t l'OS I IHL parte referente ao re- de 1 \l.)l. 

aistro de firmas ou raziies 
~ounuerciacs c ;, rubrica, 
abertura c encerramento <le liYro.~ de cscripturação. Archivou-se 



-

Anno 

----1-----
1900 iH 

1300 

1900 6G 

tnor, 67 

-31G-

Auctores Transumpto 
Docisi\o final 

----------------l)a, COill " -
l 

tut.-sttfl Annull· 
I e e "lll =~ 1' '\ IS I . ct a ro.~olucitrJ Il :'). 
JJiunicitlltCS • c'; do Hetembro 'di' I:.;)', dlo S:ntl!et'()JJ.•t,Clc• •lmara Mu · · ' , '· · . r a 

raha, na pa~~~Ipal do Ube, 
hnta OH mascat~~n <]no tri-

. · Lei n ·•·\ .,iJI, do 2~ do julho 

Dtt f'OlUJ . -d • rus:;ao Ro!Pv· ~ I>.C]H•cscuta· I J cl o co!lr,ct()l' d' 
çoes, Itt•quet•" <o pag-amonto da e Quo luz 
Ht..entos e l'et i: ~ot!Ibada em e~tam .<l!luantia 
~oes ~o lectoria estad 1~ 1

1 tas da 
carr;o. 'M a seu 

nu. conuu· -

do 1001 

Suncc!iomt~lo 

Lei n. ::m, rlo 9·,!, I t ~- <c ages o 
do t'JrJO 

l 1• •ssao Anct · 4 !: •ll}H'csc t· ortza o G , c; o c!'!, ltcc ~~ ~t- ceder dois OVO! no a eon- I . 
lllcntos etucl~··- ao 2 " tal' nllr!nos do liC<'nç· tl)~fcttuclo Il<'lo 
t

. - Jc-
1 

· J'J tiio 1. , •\ ·r 1, , Senado em 
H;oes (o Pouso Alto ( ct Comarca "' (c agosto de l'.J',)L 

~or dois armr , 0 ~ P~orognr 
em cujo "r . J;; as II<•onr;as 
e.~cri vães "'<1~'~1 ~c _acham 0 ~ 
Braneo 0 Sa, .: pltaos dn I tio .\rchivou-se 

Clct!llunto. 

Snnccionttclo 

Anno 

i, 
i 1)8 

1(lQO 

1\)01) 

1~)1)1) 71 

l~)(Ji) 
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Auctores 'l'ransumpto Decisão final 

Do sr. Haposo clc Crêa uma escola normal na Penlle de S<clgunda discussão 
Almdda e on- Capital do Estado. 
tt·o~ 

})o"'~'· Vt~;,:üo }l>n'· Altera disposi~'ües das l~is [>cntle de se;;nnda discnssão 
n~clo c outl'OS ns. lR e 12, na parte rcle-

rontr' á concessão do pro-
visiJes de arlvogatlos. 

Dt~ <·oaulinissã"' Consirlcra adtlirlos aos respo· u~;jcitaclo pelo Senado em 
de ltcJn·esenta· ctivos. hatalhiJe~ ~s oilicia~s \) de julho de l~liH - ' 
c;õm;, ItccJnc••i- tia Bngatla P?,llcml q~w. ti-
nwntos c Pcti- verem boe1. lo do oiJJcio c 
çíics acccitarem cmr>rcgos ou 

commissiJcs de natureza po-
licial. Are h i vou-se 

Uo r-;r. "\_"'tolpho Determina que a divisão dos Pt•Jule de deliberação do 
J)utra districtos em sessües elei- Scmv.lo 

toracs seja feita pelas ea-
maras municipaos depois 
do cada revisão annual do 
alistamento. 

J)o !'!1'. Valc!l'ÍO Declara que rlcpois da dei-
ele - nc:.r.encle c ção para renovação das ca-
out1·os maras municip<l.es. n_o ulti-

mo armo üo tricnnw, não 
potlcrão ostas deliberar so· 
brc o orçamento. Lei 

Sunceionnclo 

n. :l'l:í~uo 30 ue julho de 
10)1 



~··· 

Anno 

l!J,)II 

l')f)ll /'.) 

I:) OO J'() 

77 
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Auctores 'l'ransumpto Doeisão Jinal 

Uó ,.,. , Bl" 1- \ 
1
.: • .tnc ao 1 uetot•iza (' ••lho c- outl'o" tnwt·t;. oC( _,ovcrno a con-I"eJtl l 

Do ~1' •• Joilu 
c ontt•os 

·' ' ' Jlll I[UClll t e é C 
vantagens oll'crer.er ,1 mais Senado 
struer.ão llc um - , • con- · 
ferro 'c

111
e 1. a estrada de , Iguc Po . Calllas a s. J . 1 ços de 

I h os. 080 dos Bot~-

'leliheração elo 

Pin,Design;t 0 dia. '> • 

I 
cada anno '-.1 de abril do Ent ,.. , das scss-' para a abertura · C!Jlnulu discn~são, 
llli.nci.ro' .ocs do Congresso are?:~ .:..t> tdlc julho de 1\10:2, foi 

• · .ICI a o 

Arcltivou-se 

I 
no ~1'. ne~ide .· \ ele lUell;, • llo 'nctoriza o O '. h•os t- on- apropriar un OVCillO a tlcs-I•'m tente sohr la Jl.ontc ex i~;- '. s~gnucltt disc•.nssão, 

no tlistric~o 0 
1
no lh·anc\c ;:~1~ .~t'Jdtlc jnlllo de J'JOl, foi 

das c t o f' ar· ' , CJ a o · onúas 1 "' 1mpo · s. Sebasurrh da cr'?_ma~·ca de 0 .trm~;o. 

Arcltivou-se 

no st• •• Jo='ic• I · ' ~ 111 z Estahol ., 
j
" CC" '!UP ,, , j' . oro couwçar~ ull 'JrJas do 

de a"osto' ·• ao no dia 1 " 
dia ·'fr '1 ° terminarão · 

" t c sete 1 no anno. rn Jro de cada 
Lei n. 

~ancciounclo 

:nn. de 1:2 do setembro 
do lUOl 

Ho ~ 1• J ~ • 11 0'\( l .. 
C;tlh:to '•} 11111 Anctoriza 0 (' 
tros ou- dar const .'~vcrno a man- l'P 1 sohr

1
, 

0
' 1.lllr uma potltP -~~~ ~\ de parecer da eon1· 

Ioga; rlcn~:1°. ~apucaJty, n~ ::~i;:~~?. de_ OI>r::s Publicas, 
co Ali Hn,tdo ··Banan- --· du-;cussao. 
C o.•>, do d' t · armo do C· IS r1cto do 
na I)Omarn l.tn;l\Jo llrandc 

' ' 0• re.~ Pontas: 

Anno 

1~1)0 

1900 

') woo 

H)() I) 

Do 

i 
j 

I 

o 
'-< 
C) s z 

7() 

80 

81 

-mo-

Auctorcs Transumpto Dcdsão final 

J)o ~~·. J,uiz (;:t,.;• Proroga o prazo estabelecido Plmtle de 
:;ia no para a caducidade das eon- natlo. 

cessões de privilegias. 

decisão do Se-

l)o !<I' •• Tnlio 'l'u· Auetori?a o Governo· a eon- PeniiP de parecer ela com-
-- \'ares c ont r os tractar a constrncção de missão de Obras Publicas 

unut estrada de ferro que, para 2.·· discussão. ' 

I 

partindo da cidade tlc Monte 
Santo, vá tr.r ás divisas 1!0 
Estado do S. Paulo. no lo-
gar denominado «,\rei as». 

nas comJnissõc•s Dcc~ara qno pert01:cc a? dis- Pet~tl!_; de pare~er· da com-
ele Cons t ilni- trrcto da Provalencm do nnssao de Legrsla,~ão parlt 
c;ão c Cantaras municipio de Loopoldina, o :!." discussão. ' ' ' ' 

tcrritorio da margem es-
querda. do carrego - Agua 
Limpa - des1le a alta nas-
cento até a ützenda da So-l lellade, servindo de divisa 
o Jeito do mesmo conego 

Do sr. Feri't~irn Auetoriza o Governo a con-
e l\lcllu c ou- tractar a construcção tle 
tros nma estrada de ferrJ t[UC, 

partindo de Pitangny ou 
outro ponto dlt E. F. Oéste, 
perto üessa cidade, se diri- Lei 
ja á Capital, passawlo por 
Pará. 

Santlciouatlo 

n. :3:> I, lle :J.\ ele setembro 
üe 191!2 

no s
1
·• Cn••v.tlho Atwtoriz:t o Governo a man· Em primeil'll clis<.!nssào, 

Hritto c onll'O~ <lar reconstruir uma ponte cm·l." de julho de HJ\1, foi 
~obre o rio Santa Barbltra, rejeitado. 
no Jorrar denominallO ,.(;ra-
lhas»"' do tlistricto de S1ío 
Gonçàlo do Hio Abaixo, 
mnnicipio 1\c ·anta Barba-
ra e unut sobre o rio Pi- Archivou-se 
racicaha, no t!istricto fio 
Antonio Dias Abaixo, mu-
nici pio tle lt<1 h ira. 



Anna 

lUOl 

lUOl 

I()Ol 

X., .. ) 

0" O f) 
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Auctores Transumpto 
Doeisão final 

--------------1----------------------------1--------
Da counnissão Auctoriz·t • 

tle, Orçatnento tril :: , 0 f,ovcrno a con- p, 
e Conta"' 10/~lg .com ll,r,~ ''.',, do v a- ~ ~~~~~ de parer:ur da com~ 

çiio 1 
1 ?:I~?sto do exporta- ,, \~ss~to do orçamento, para 

. ' o cale para auxilia . .. · drscussão rn opa"anda 1 . · r a feita "' 1 c 'esse "Onero JlC o contr· L"' !lo C·lf"• 0 « avoura · " c no Brasil,. 

i}a conunis:>ào Pel'lló· . 
~~~~ Just~ça_ C i- nhoct D';·: .r?u:; Josri Agosti-
-vd e Crnaunal resto 1c

1•181l'a c outros 0 Sanccionatlo 
'as penas , 

e~unprimcnto : em cujo 
vntucle do s, se ;J.eham em 
de direito l(~tonça do juiz Lei 
Dom s c comarca do n. :;os, do u do agost<.. 

dl~ J()i)l uo•:esso. 

Bo sa•. .Ju-veult) !\I· Penna · an~la donornii!' ._. . .Joao Penid . ar se «erdatle l• 
Bomflrn ° > a cidade do CJ.lll~ do parecer da Com ... 

· ~2!ss~o ,Je ~statistica par<\ 
·•· tlweussao. 

Do Sl'. VaseoAzc. Cri• 
vedo e onh•o ~a llma feira 1 

s municipio de Sc~o~ gado no 
Lagoas. 

Do st•, Fct'l'ch• , 
e i\lcllo e n I,cstahclece a · 

Sancciomulo 

Lei n. B 11 do 1\ tio agosto 
<lo 1~1111 

lt•os ou- a:t. 138, cl~ Io1rsposiç_ão do 
UISpiJo sobr<' , n. 11!.), '[UC Snn;•eionndo 
avaliadores.~ oont!ncção aos 

Lei n · :w;, •lo 17 do setembro 
t!c l!)OJ 

Anno 

1él01 

l!Ji)l 

1\301 

1\301 

1001 

o ... 
"' s 
"' z 

83 

S. C. -H 
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Auctores Transumpto Decisão flnal 

eolninis,c>ão Auctoriza a J\Iesa ela Camara En1 se<ru.nuh~ fli~(·nss"' 
Policia dos D·Jpntados a. fazer a aos 8 do julho de' H)j2 ·- '{~{ 

reforma da respectiva Se- rej citado. ' 
cretaria. 

Archivou·so 

J)o ~Jt•. João Pi!J Fí.xa as divis.as entre. os tli~- it.-jcit,tdo em 21 de julho 
e outros tr JCtos do Ilheos e Alvmopolls de l\JU:2, pelo Senado. 

na {'olnnti .. si'ío Reforma a organização judi-Itc!eita.tlo em 27 de agosto. 
.lllixta. EstJeci- eiaria do Estado. 
n', IIH'IIUOhida 
da reoi·~a.niza-
ç:lo ]udidu1.•ia 
C ttdnlilliS(I'U• 
tivt" tio Estado 

Dosl'. v11,scoi\ze- Revoga o art. 3.' da re~olu- Eu• IH'ilncira tliseussão, 
vetlo e outros ção n. B, do lU do maro t!e ao: .s de julho de 1902, foi 

18\\2, que alterou o regr- rOJOitado. 

(}tt, 
de 

monto interno da Camara 
dos Deputados. 

Archi vou-se 

counnissào Approva o balanço 1eiinitivo Sauccionatlo o1·çamcuto das contas de recorta e des· 
peza do Estado durante o 
exercicio do 18\J:). 

Lei n. 30\3, de lG de agosto 
de 191)1 



Anno 

1\101 

1901 

l\101 

1()01 

1~101 

o .... 
"' a 

ª 
\l3 

1)4 

95 

\JG 
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Auctores Transumpto lJec:isão final 

no Sl', João Luiz Far. comprchcnder nos casos ltejllitatlo em 13 de sctom 
de desapropriar;ão por uti· bro polo Senado. 
lidado publica a constru-
cção de obras destinadas 
aos serviços das industrias 
mincralurgicas e mctalur- Archivou se 
gicas. 

Do SI', João I~uiz Determina <JUO, nos contra-
atos tle concessão de estra· 
da~ de ferro de qnc trata a 
lei n. ~~7G, de 1 S de setem-
bro de 1WJV, destinadas só- Lei 
mente aos servir~os das in-
dustrias mineralurgicas e 
metalurgicas. serão pelo 
Governo exigidas apenas as 
con.d~çijes de segurança e 
policia. 

Do sr. .1\stolpho Isenta de imp<Jstos estaJoacs 
Dutra c outa•os as sociedades que se fun· 

darem no gstado para pro-
porcionar a venda directa 

SanceioJHtdo 

n. :320, de 17 de se tem 
bro de l\l01 

Snnccionmlo 

do café no extrangciro por Lei n. 
conta do productor. 

:J'>J de 27 de junho ·• âc t'.;o:z 

Do Sl'• Astolt)ho Estaholecc o processo da me- U,t•.feitntlo pelo Senado em 
Dutra dição c divisão de terras e 1\1 de agosto. 

contóm outras disposiçves. 

na connnissão Auctoriza o Presidente do Es· 
tle Oht•as l"n- tado a eonce<ler ao dr .. José 
blicas. Eugenio do Amaral c Sou-

za e outros privilegio para Lei 

Snu(•ciunaclo 

n. :n 7, lle 11 do setem-
bro de !(li)l 

o .... 
Anno <:> s 

::i z 

I 
I 

í!llll !17 I 

l:rOi r.s 

I ')01 ~ 1~) 

l. 

I 
HltJl 11)() 

1!11)1 1111 
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Auctores 'l'ransumpto Decisão final 

I 
I 

H<~ <'OilUUi!i,.iiO a construcção, uso e goso de: 
de Obras J•u- uma g. de Ferro que, par-' 
bllcas. tinJo de Dores do Gnaxupc,\ 

munic!Pio de llfnzambinho,l 
ou da estação de Canoas,. 
município de l\Ionte Santo,) 
vá á margem eStJUCrda do 
Rio Grande. 

na Connn 1 s~ão Auetoriza o Governo a man- loiiance ioJut~!o 
tle Re}n·cs •n- dar imprimir nas olli· 
taçiies, ltetfnt•· elnas do « Minas Geracs » 
rimcntos e I"<'• o livro inedito de Bernar-
tic;Õe'!l, do Guimarães • l\Iauricio Lei 11. :lt:l, de G de setembro 

ou os paulistas em S, João de HlOl 
d"EI-Itey >>. 

])a coltlln.i~são I•'ixa a força publica para o St~ncciouatl.o 

de J<'orc't\ Pu- exerci cio de l!l'.l2. 
llliea. Y 

Lei n. :ll!, de I o de se tem hro 
de J!li)l 

no sr. «~twlos To . Crêa a matricula das minas Eu1. seguncla, discussão aos 
letlo e terrenos mineraes de do- 13 de agosto de l\liJ:3 foi re-

minio particular situados j citado. 
no territorio do Estado. 

Arr!hivou-se 

H a connnissi'io Auctoriza o Governo a conee- l"cJule de parecer da com-
tle ltrJH•escn- der um anno de licença ao missão de Petições para 2. • 
taçiic,;, HclfnC• escrivão tlc or11hãos de Pi- diseussão. 
rimentos e Pc· umhy. 
tiçiics. 



Anno 

I,! I 

I, 

191)1 

,I,, 

1901 

1901 

1901 

1901 

o .... 
(!) s 
::l z 

lf);~ 

101 

104 

105 

106 

...:...32'1-

Transumpt'J 
Auctores 

Decisão final 

-· -------
nu . . ~ - ------------,. • :-olulutssao 'rrat 

.dlixt~t llsJH>ci a da roor;;anizar•'to ,, . 
ai inctunb: ! - versos ramos 1 ·• ,. uo dr-
•la reor-.a

111
.'' a Pttblicos do ~,·~(t;;"1' S:)rvir;os 

- h " R• ~·~ t.-o,( O 
Ç<W tle !lCl'Vi- ' 
'/O!! tnll•licos 

Do st•; 
Gonws 
tl•os 

Snncei Oilatlo 

Lei n. :ns, dA l"J do - " setem-
bro do lc)Ol 

Sanccionaclo 

Lei n. 1!" · "• do 1 G de setem-

Da connttissão . 
·~e Agt•i•!nlt u- At~ctorrza o Gow•r r • 
I a c lJiinas etc. dode,r nos eida;l ,!1} a • eon-

n.1 Costa \Vi"" •LO.~! Carlo~ 
n~ ngos J os('• bct 0) ( r· Do-
vrlogio por >vir~ hochn. pri-
annos parn. . to o cinco 1 . 
ro o outros OXjllorarcm ou. <C! n, 
do rio das' v:.Jí{"?s no leito 
ta o detormin> las, em cor-

at.a arca. 

Da COlntnis.<~ão A 
tlc Ç n m nra !I ll!}n_lla lciH da C 
lUunicipacs · mcipal do M amara Mu-

ontcs Claros. 

bro de l!HH 

Sancciountlo 

:l·!G, do 12 do julho 
de I:Jo2 

Suncciouatlo 

Lei n, "IJ ·• ~. de :; do Setembro 

Da couuniss"' 
de _lteJil'Cso',to Auctoriza o G 
!~tÇ()t•s, Re•Iu~: rogar por doi~v~rno a pro-
t• ll!_entos e Pe. ccnça em cu. '~ nno.~ a li-
u;oes o actual escJ.? ';!t>so se acha 

do ollicio d IV<\0 do so"'un-
comarca da L orphãos" dà 

copoldina. 

I 

do 1001 

Rejeit 1 
scssã~\d~ 1~~~~o Senado em 

J uo setembro. 
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o .... 
Anno 

(!) Auct01·es Transumpto Decisão final s 
• ::l z 

190~ }:Jj' na Connnissiit > Ancloriza o Governo a con- ltP~eit;l.tlo pelo Senado em 
de l~t'J>J.'C~>eBI a• ec<lcr ate um anno de li- 17 de setembro. 
~ue~1, J~,~~~uc1•i- cenç.a ao escriv~o de paz 
rnentos c Peli- do districto do Carmo do 
c;ões I<Jscaramuça. 

Archivou-se 

1001 l(J':J ));~ c•OJU UI i,; !>'fi. o Anctoriza o Governo a cem- Pcncle ele parecer da com-
de J!CJ>l'('SCUÍ.a.• ceder um anno de licenr:oa. miss~o de Petições para 2.' 
dícs, l!.c<ptell·i- á professora publica elo cliscussKo. 
nJCnto;; ll i•eti- Santo Antonio da Casa 
çõcs Dranea, ü Thcolindn. Ma-

ria de Jesus. 

HJOl lW l)a CoJnntissí'í.o Auctoriza o Governo a concc· Pende de parecer da com-
de Rcprtl•Jcnta• der um armo de licenC)<t ao missão de Petições para 2." 
ÇÕCS, }tCiliiCI'i- lento do franccz do Inter- discussão. 
nwntos e (lcti· nato do Gymnasio Mineiro 
çõcs. -Augusto 'Avelino do Arau-

jo Liina. 

1001 110 J)~t Connuissão Annulla os arts. 1." o ;~.' da Pc1ule ele cleli]Jeração do Se~ 

tl c Ca nta J.'l\S resolução n. ~JIJI., da Cama- nado. 
1\lunici}Jaes. nt Municipal do P oml)a. 

1001 lll no Sl'· Ha}IOSO ele Cr1\a foro nas sédes lias Villas Pemle do primeira discus~ 

Almeitla e ou- actualmente existentes. são. 

tros 



I' 
11 :I'' 

" i 

I 'i 

I ,I, 

1[1 

1'1 

,,, 
,\,~ 

(' 

Anno Auctorcs Transumpto 

---- ____ ,b_, ____ _ 
l'JOI lt'! 

1~111 113 

l!JJI lH 

l!)Jl ll::i 

1!)1)1 llfi 

··,-------
Do SI', .João V C'{ D' -

lo"o e outt·o..; - tspue que nas localt' •l" 1 

Uu 
ri c 

·~ em que ~ 1 . '"tos 
d!ri"idalh\O. la.Ja pltarmacia 
dit)lZm~}01 phar!nacoutico 

'uO poder a fnn · n.ar um olli<'ial l CCio-cta. ' 'o pharma-

tlonnulssiio Itcvo" Policia t .,a a resolução n G ornou extonsi · ' llllú gados da ~, .vo a?s ompro-
m •r·a .. cctetarta ela C·• " o aurrm t cc-
rio tLl 10 c"' 21 °~ 

0 yroviso-
us vencimento,/'' sobre se-

])o SI', 
llllt 

Assis I· ' 1- Auotoriza 0 I' ' •OVern em ac~~rdo com 0 <L: entrar 
da Urnao e d 0 C.ovcrno 
ta dos !H"odu ots outros Es-afl 1 c ores d ' .. 

na 

m t e lll'Omc : e cair~ 
ganda tlo e~vcr a propa-
prodncto no e ~tumo .des!le x rangeu·o. 

counnissão 0 tle O•·r·au1 ~~~ rça a receita f' 
tl Conhis to z~ .do Estarlo c txa a rlcspe-

CLCIO do l!JO'> para o exor-
N, 

Decisão final 

l"ei~tl~ do parecer tla coJU-
nnssao 'do Saurlo Publica 
para continuar llill '' " rlis-
cussão. ' ~· 

Itesolnçi'io n. líJ de 11 do 
setembro de l!)Ol. 

!'o;tuteciontt,do 

Lei n. :l:n de 2G do agosto do 
1!)')2 

San<'cionatlo 

Lei n. 3:2;3, <lo :!:i rlo sotemh!'O 
rle l:.JOl 

o ... 
"' Anno 13 p 
z 

----
\~_{11 n·; 

l\1) l 

1\I(Jl ll'J 

1!1111 120 
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Auctores Transumpto Dccis1i.o final 

Do !;ll'. João Luiz Dispõe ~JUC os districtos de itt>jeita,tlo pelo Senado 
pal. creados nos termos do ;; de julho de J'li'' 
art. 1 U da Constitui~~ão po- · · · · 
tlerão ser installados sem 

Arcltivou-sc 
depemlencia do pral.O pre-
scripto no art. 37, !:; li, n. l l rla lei n. 2. ' 

I 

em 

na. conuuis,.;ií,o Auctoriz~ o Governo;: conco-
1
He]t'il;ulo pelo Senar.lo em 

de Heprc,.;cnta- der dms annos do ltccnça all!i de setembro 
c;õcs, ItetJnCl'~- d. Jila,I:ia d'Assu!npção Cos- · 
Jllentos c Pcti· ta o Silva, professora pu-
c~ucs blica no dtstricto (\e Ouro 

Branco, municipio de Ouro 
Preto. Are h i I'OU-IlO 

[)
1
., coJntnissií.o 1\nnnlla a tlccisão tia Cama-
ele (~anta l'a s ra Municipal do Lavras que 
lUunicli•aes revogou a lei n. 2 l\l tlessa

1

1 mesma Camara pela r1ual 
foi CL·eado o districto do IU-
heirão Vermelho. !Lei 

Sancciou<ldo 

n. 31:í de n de setembro 
de ,\llll 

no sr. J)e,.;itlm:io Auctoril.a o Governo a man- Hdeitado pelo 
tle l\ldlo c ou· rlar proce(\er ao estudo. •los :2f> tlc junho do 
t

1
·os meios de combater a lebre 

apht!Losa e outras do cara-

Senado em 
l'ln. 

cter epidcmico r1ue actacam 
o <ratlo suino c bovino elo 
T1~angulo l\lineiro Are li i \'Ou-so. 



1, 

1,1 
1', 

' .. 

Anno 

HJOl 121 

1901 

1()01 123 

11)01 121 

11)01 123 
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Auctores 'l'ransumpto 
Decisão final 

--
Da colnntissão Auoto .· ------------
d~ Heprcsenta. d 1!z.a 0 Governo n 00 
c;ocs, l:.Cl{U.,J.'i- • or .S~!S lllCJ,CS de Ji OCO· 
mcntos c Pcti- ~~ ~Ulz do direito da c;cnça 
•:õcs do 1,0 Prata- hacharol nLla~-,ego Cavai· urr. huquorque. cante do AI-

l)o SJ.'. Vasco Azc. 'l'rar r· vcclo ' 18 _era do um; munrcipios r para outros 
cto~:; de Jl~Z tJ.1.Y~rsos distri-

., c\ mstallados. 

no !Ir. Jose Gon- D ·I· ••al CC ctra ljUC 

I•encle d miss'· c parecer da com-
1. · · "'0 de Petições para '> • 
r rscussão. "'' 

Em l'l'inl"t·1 •• ~ v " cliscussão 
0~ ~ do julho de Hlü:Z fo! 
l'OJcrtado. 

Archivou-so 

., vcs c ou- 1 cr para os il tros )!\oamento do i · ns do rltorial não s, lll[:osto ter- Sa.nccionnclo 
de no valor v~n com prchon-
r_as o dos macl a~ das tor-
tmados ·~ · 1 llUismos tles L r · · " mt ust .· · · oi " acturoira. · ua munu- n. ·>B de 15 do setembro 

Do Sl'. Julio Ta. Bl . . 
Val'CS C OUtl•os J~'~rÍ~tCO'a.tegoria de Vil!~ 

C s do B t I " os onqubta -de o e hos o 
tios munÍci . ~nwmhrados 
Verde o Saclr~ros de Caho amento. 

no.sr. Luiz Cus. H "utno e ont · ostaboloce a r a• o art. l:l." da l . l rsposição do r e t ' ' o r n ·H 1 n e "O f · ~.~ r·~rc l " une · ' " -
E~statlo~colas In·f~~~~~nronto ,, ' o. ....rras do 

de IUOZ 

l•cmctc ti 2 . e ·" drscussão. 

Sanccionado 

Lei n. :331 do 2" d 
1 

.) c agosto de 
~02 
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o Decisão final ... 
O) Transumpto 

Anno s Auctores 
::l z 

l'JOl 12G Do sr. Luiz Ctt!l• Reduz os vencimentos dos Sttucclouatlo 

siuno e outros professores das aulas pra-
ticas anncxas ás Escolas 
Normaes. Lei n. :l22, de 1\l de setembro 

11)01 127 Da e onunissão Annulla o § ·3," do art. V da Em I>l'imell•a discussãu 

ele Cantar as lei n. G2 da Camara Muni- aos 24 de julho do 190i toi 

JJinuidpaes cipal de S. Josó do Paraiso. rejeitado. 

Archivou-se 

l'.ln us '" 
••••••••••••••••• \, J 

(') Os projcctos de ns. 128 a 170 constam da presente synopse. 

S. 1:. · U 



, .... ! PROJECrros INICIADOS 
'i 

NA 

' 
CAi\([ A Ill\. lJC)S I)J3JPtJr_r /\__·:o os 

··' 

PRil:~lZ::EIRA LEGISLATURA 

E QUE TIVERAM ANDAMENTO 

NA 

r]~erceira legislatura 
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Projcctos iniciatlos nn ()nnuua tios J)cJndatlos tlnt•autc a 1 ,n 
Jcgislatut•a c que tivcl'am arul:uucnto na 3.a Icgislatut•n 

Anno 

1892 54 

l80i 10 

18tH 12 

18)1 3() 

Auctore~:; 'l'ransumpto Decisão fina.\ 

Do sr. Luiz c;cr• Mantém como instituição do Em tct•ceira discuss'to 
qucil•a c ou- Estado a Companhia de aos ll de agosto de lUOl; 
tros Aprendizes militares, ex- foi r(\jeitado . 

tincta por decreto d0 Con-
gresso Nacional. 

Archlvo u-se 

Do sJ•. I. .. hulolplto Concedo aos professores não Ent S~!JUl~tla discussão 
Cuctano e ou- normalistas, nomeados por ao.s _lf) de ]ulJ.to de 19\lo, foi 
tros meio de concurso antes da reJeitado. 

promulgação ·da lei n. ld, 
os mesmos ord.enados e 
vanta(J'ens confer1dos . pela 
citadalei aos normahstas. Archivou-s& 

Do sr. Sevet•ia- Abona aos delertados e sub- Ent seguntla discussão 
no ele Rezcncle delegados do Jfolicia, a ti- ao_s ,2 de agosto de HlOO, foi 
e outros tulo de exJ!edwnte, gratifi- reJeitado. 

caçõcs val'laveis conforme 
a cntrancia da comarca. 

Archi v ou se' 

Do sr. J)omingos Auctoriza o Governo a auxi- Eut segnncla cllscussào 
.. Violti c outro~> ~iar C,?m a quantia de..... ao~ ;3 de agosto de 189'J, foi 

::~:O~O'ióOOO a municipaliddde re,Jeltado. 
~e P9uso, Alto para a cana-
hzaç<:_o d agua potavel na 
estaçao desse nome. Archivou-se 



Anno 

18~ l 

o .... 
"' s 
"' z 

Auclores Transumpto 
. 

Decisito Hnal 

J)o SI.'. J:crna.t•cli· Cr1 1a , . . , no «11· Lima 1' a!muxa '' Secretaria uo 1 · .ntcnor uma repartkão 
0 

·,m se!lnnllu cliseussão 
~arregaua <In. or<>anizaç~~ 1!-os li de setembro de IR )!l, 
' a estatística uo"' Esta<l to i rejeitado. 
~1~~ t<l~las as cspecie~ f!t~e 
c~ntl~:1;~n particularmente 
comrnis~Ge~ ~~;t 1;?~~l;I;~n~es, Arcltivou-se 
o apresenta n. tçucs, 

I ,·cn·~imcntos Í tn.bella •lo 
I Yos ''lllJH'C"al' os respecti 

... b to~. 

I) o SI'. J:,:-nncio J<;Jc r • :lllnrta P ontr•os \a ao maxuno tle -Jil'l)""' 
· O Ca[lital l . · ~·'~ F •I d 1 c que trata 0 n' .m sc;:-un.Ja discussão 

u'c 1~ ~rt .. i.", lia lei n . . 'Ji ~o.s G .<1? setembro •le ~~~~~l, 
1
• , , , c .)unho de ll-l'l'l li ' OI reJeitado. 
' , ' mte<>racs a .. ' a 

g!J-rantia ae ju' taxa do 
CJua no mesin~ os e~tahcle-. artigo. Arehivou-sc 

no, ,.r. Linllolpho C. 1 Caetano I•A:_ umn. cadeira 1 • c•·ao prima · ' 1 e mstru- F nominado !'la no Jogar de- ,Jll SC!JlllllllL tliscnssão 
pio d<' c

011
't·Pat

1
ys», inunici- ~0:~ .lll de jnl!to de l!I•JO, foi 

- en1 as. le.Jelta•lo. 

Archivon·sü 

l ....... s.,.,,.hn I. 
1lc Uczcnde• 6 Con~tituc em d . curso de A<> _? 1S anno::; 0 F 

nexo ás Escol lmcn~ura a.n- ' 111 sc!Pt ndn d hwut'lsiio 
as Normacs ~os .lf> de julho de Hl'JO, foi 

• lü.Jeitado. 

Arehivou-so 

Ar<.:hivon-sc 

• 

PROJECTOS INICIADOS 

HA 

CAMARA DOS DEPUTADOS 
llUllANTI·; A 

SEGUNDA LEGISLATURA 

E QUE TIVERAM ANDAMENTO 

NA 

TERCEIRA LEGISLATURA 



• 

Projeetos iniehulos .na Canuu•a dos UeJntt:t(los dnt•.ante u 
legislatura e q uc tiver·anl :uuhunento na a. a legislatu••a 

o>• -· 

Anno 

17 

lfl()j 

18().) 

S. C.- .}:l 

Auetores Transumpto Decisão final 

I 
J)o sr. Franeíot•t Itest~ura as cad~iras de l~ti:n Ent. "'"!JUU«la\ tliscu~são 

e trance~ tla cidade de G r ao i 3 os 115 de julho de 1\l.llJ foi 
J\logol e declara que o en-

1 

rejcitaJo. 
sino dessa~ materias será 
exercido por um só pro-
L :sso1'. Archivou-se 

D<~S srs. G 1·tnlio Snpprimc os Jogares do in- E1n seguntltt tlisc.ttssão 
de t:al'''ttlho t> spectores an;bulantes, crea-' aos tü de julho de LIOIJ foi 
SouzalUorl'ira dos pelas leiS n. 41, d~ :\ rejeitado. 

de agosto de IK ,.~ c n. t1, 
de I! de de~emhro de IHJ.l, 
e crêa, para a fiscalização 
das escolas e mais cstabe- Archivou-se 
Jccimentos de instrucção 
em cada municipio um su-
perintendente municipal de 
ensino - agente do Gover-
no -, com ·as attrihniç.ucs 
contidas no art. ~7 _c seu~ 
paragraplws tia reler1da le1 
n 41, nHtrcando os respe-
ctivos vencimentos. 

• .... ~ JDctermi na que a certidão do Eut tlll'Ct>i l'tt d iscnssilo 
Dtt '):011~1~u·.·,; 

0 
exame sent sellada com o en.1 2 .d~ ~;etcmlJro de JB V, 

~~hl:::lUCÇ•l sellil de :td\ l't~i:;:, ,JiCD.ll~O fOll'OJOltado. 
revoo-ada nesta pa1 te a t,t-

Archivou-se 

bella"' (a) da lei n. !1, art. 
\ 1~>'7. 

I 



' 
I ~ I 

,t,l 

' ·' 
·' 
) ... 

.., .,, 
,,:;: 
" ·~; 

(" 

Anno 

18:)5 

1s:r; 

1895 

o ... 
"' s 
::l z 

70 

7:> 

77 

91 

I 
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Auctores 
Transumpto 

Decisão final 

---------------------
()o s1·. Jt , , ' ------------

p ncnalAu<'t .·.. 1 cnun c ou- t, lOIJz,t o Presidente tio ,,. , 
lros <ll o a sul · .s- Ent · -· · nu 1 , JVene10nar an-' "'~~!JUtHla. clhwu"'!>iHO 

de a,~:]~g~c com a quantiai [ 11.1 :; '.~e agosto tle ItiU~l, 
di~>o~ <1: ~ ~u Asylo de l\Ien- 01 ICJC!tado. 
FS'ra. ct OI ade de Juiz tle 

/ Mohi,u-so 

I 

Do si•. lh•siilet•io \t . ~ 
t
ele i\lt> llo c ou-' ~?t,~loonza o IPresident" do Jcs !E l'c s ~.. ..._ a ( es ) - :..~.- I nt · . -quantia 1, · pen1ler ate ai , ~elltnttln cl•scu.,.~•o 

ba- ürn;a~~ \,0 ;oi~' pela ver- r ::i 1; .d~ setembro de Ii:J!l9, 
a conclns; .P J lcas- parai IOJeltatlo. 
I . MJ ua"l ol. ' 
lOS IH tal <1 , • nas <lo 1 
Sebasti~ e carulatle de S I 

ao do Paraíso. . i 
Archivou-se 

no SI·. ,Jm.-cn•tJ E l"ennn • 'stalJ,;lece que 0 · 
novos e voll , !Tll(losto do E 
elnido no lll:~s chr_eitos, in-' ~~f. i''guncla cliscn!"s:io 
guntlo disriGo poJ:c~onal, se- f ? 1 ? .setembro de 18\JJ, 
decreto n ·no0 mt. 1.• do 01 I'OJC!tailo. 
(! · .)..,, do t • ti 

ozcmhro de líhl . c 
pela transforPn •. ~. ó devido 
moveis situatÍo Cia de im-
pela constitui} no Estado, Arehivou-se • 
thecas ou ontJ~oa? 1le h;,·po-
por actos inters o_nus reMs 
tulo oneroso -vtvM, a ti-
contürn o~tras0~.gratuito 0 

1 ~PosiçGes. 

Do si·. Haul Pe A . 
niclo e outro~ ~?~onta o Govr.rno 1 ct o a manchr, 1 c o Es- Fnt 

acto da s·thi'l lo Jl'ar no ',1 , f"!Jtntcln. cliscns!i>iio a 
territorio 'mi~~~· c o eat:ó, do ; ~·'.C agosto de ltl~J\l. foi 
chcga1la na rdr? ou a sua CJCltado 
ral, uma ta: [li tal Fede-
dente a 1 01) ~~, correspon-
};, kilos, 0 est~{l 1 Por cada 
para a cohran ?.0 ece bases Arohivou-se 
sobre o mes ç,t de li "/ 
etorizando ~mo artigo, au2 
novo~ occortl celebração de 
tatlos visinho~: com os Es-

o 
;;:; 

Anno 8 
::l 
z 

\JG 

\ 

11)7 

]i)')j 1:21 
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Auctoros Transumpto Decisão flnal 

])o sr. TJu•oplli- Auctoriz<t o Governo do ~~-'Em. terc(•ira cliscussi'io 
lo i\larcltH~s tarlo <t conceder o au:!oho em .,O de julho de lD 11 foi 

de :l:ll !111\. para a conclusão rejeitado. ' 
da casa do hospital de ca-
ridade da cidade tio Pará, 
c egual tJnantia, eomo au·· 
xllio cxtraorrlinario, ao !los 
pita! tle caridatle ele Sete Arcllivou-se 
Lngôa'). 

J)o sr. ,João l~io Eleva a '.:010~ annuacs o au-JEan pll'ÍJndrn. clis('U!Oõsil.o 
e out•·os xilioao hospital de Sabará. em :li do junho do Ji'i~JJ, foi 

rejeitado . 

Archivou-se 

0 
.. !'lt". ():unillo,Aucíoriza o qovcrno 1lo !~ry- Ean _segtn_ulnt tliscus..;:i~ 
So-M'l'S i.•:Hho e üt,lo <1 auxiliar a mun1n1- em :24 de JUlho de b9\l, fo1 
;mtro~ palitlado de. l\Ianll~mssl·~ rejeitado. 

com a quantia tle h:_O ,,,~ 
pela verba- ol1ras pu~1licas. 
-para a construcçao da 
estraila de ro,lagcm do l\Ia-
nhuassú ao Caratinga. Archivou-se 

\'
• l('«''"- c1·i•'t duas catllliras mixüts tlo !:im SI!!Jnntl!t tliscnssão !)osr C1 ··· -·' ·''' ·· · 1 11'1-'ll d l'l'llt"" · iJ 

011 
instrucç'lo prnuana, ~cnc o: aos J te .JU 10 o . ~-, 01 

lnn :u•nz c ' 111;1a no \aino dos l'rotos- rejeitado. 
u·os tantos tlistricto da Borda 

da ~1;1tta, município tle 
Pouso Alegre, c ?utra n_o 
anaial do s. r,mr., t11stn- Archivon-se 
eto tlc s. João do Manl~u-
assú; e mais uma c;arlen·a 
para o sexo masc~il.lll_ü e~ 
!'irapeting-_a, muniCI)liO ilu 
Uanlluassu. 



Anno 

1:-l% 
;I 

;; ~ 
~! ., 

],')()í 

' l• • 

18~1.) 

o .... 
"' s 
:::! z 

128 

137 

183 
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Auctores 
Tran~umpto 
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------------------------- -----------------------
llo -.. J,.veoal Doo!o,. ""' o joi' '"b"itoto l'ooulo do '"'"' do 

1

oom 
Penna presidirá. a todas as di!i- missão Mixta Ele1tora · gencias Que se tenham de 

realizar fóra. da sede da co 
marca em inventarias, ar 
recadaçõe~ ou quaesquer 
out as causas, c contém 
mais disposições a respeito. 

i 
i o 

no st•.Itoclrigues Erjuipara. tlesdo a data da E•u segunda tliseui'ôlS;J'l 
Chaves presente lei, os vencirnon- aos 2,1 do agosto do · ·' 

tos do oflicial, amanuense foi rejeitado. e porteiro da secretaria da 
Junta Commercial aos dos 
empregados de egual cate-
1-:'0ria das ~ccretarias de Archivou-sc Estarlo e eleva a 4:HfJii$ an-
nuaes os vencimentos do 
J•espcetivo secretario. 

D1> "r· HPsitlcrio Auc~oriz~ o G,ovcrno a am- Ent segunc1
1

t tliscns1s·1o~ •I c 1\lclloJ Pilar dispos!~~Gcs da lei n. em 1. • de julho de 190 
3 l e do d9c. n. ~t:l, relati- rejeitado. varnente a ereaçao do re-
gistro policial nos distri-etos de paz. 

,'Archivou-se 

llo sr. ·Ti"•i•hi. c,.;,"·' "'""'"'" co doi'"' do ~ ... '""""'" •ll•cu""ã~ 
lo llla••1u._ " in,tmoção p•·tma<in ' ""' ti. do jo!ho do IDOO, foo 
outros rejeitado. 

No municipio do Pará. uma 
do sexo feminino na eida 
de;. no município de Santa 
Luz1a, uma do sexo t'emi. 
n.ino: no munic:ipio de Ca-
Jllm Branco; no munieipio 
de Sete Lagoas. uma do 
sexo masculino na cidade . 
uma nlixta no povoado ' 
1'amanduá-districto da ci-
dade; umamixta no povoa-
do li! achado - districto Ja 
cidade: uma mixta no p

0
• 

voado - Matto~ - parte do 

Archivou-sc 

'\ 

I 

Anno 

o .... 
"' s 
::::1 z 
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~----
_____ :_,_ ---

I 
i 

1soo 1 

1806 

118 

1G2 

lG:S 

IGG 

Tll<'O)llli-J)o sr. c 
)O l\[ltri{UCl!l 
outros 

iJade e parte districto ~1l:tt~si~lws; uma 
do de ' , lino no po--
do sexo ~f:i~s _ districto 
poado - , . uma do 
cto de l~lh_auma, povoado 

1. rmnmo no d sexo c d'stricto e 
- B'ortuna " 1 Jilixta no . umu.. ~ . Inhanma, Laaoinlm-distn· 
povoad~ •. bol~iro Grande, e 
c to do a 1 0 !lO voado-· ua n · uma. 1g do mesmo mum-p1111tmha-
cipio. 

unda tliseussào I de instru- E•n ~fgde julho de 1!)00, foi . '• uma es<:o a . , o sexo ao:; . > d S ,·erul- Crea_ rimana pala no reJeita o. Do !>Ir. " nllc· e<'ao p. em Ressaca, 
no ele Ueze - n1asc.ulmde Ibituruna, rfE[-

dis~r:_eto d, S. João d ' -niClp!O e 

H.ey. Archivou-se 

l"scussii.o . 'm ~e.,.untla ' 1 f · la mixta a E 'lt•de julho de 1900, Ol te em esco . tente aos > ,.I••ntles Converexo fcmenino e:us d!'s- rejeitado ) sr. "' do s - 1 Campo•> · 
I Phuelltt·l em .1\lestrl~' l enrta. e trans-1 . 

tricto de sa José·>. subnr-1 
fere par'!' '' · do Piranf;a~l 
hio da Cidladeexo masculino Archivou-se a escola l 0n~ · « .Mestre ~e 
existente d' trieto dessa OI-Campo '• IS 
dade. 

tliSCUHSã.~ . Em segtu~cln de lQOO, fol deira de mtrc_t- aos ll\ de .JUlho c êa uma ca · ara o sexo · itado Cttrneiro r 'io Jlrimarm p Alfes > po- re.Je no st·. 1 cç, 1· nos " ·'d de lc Hczen• e mascu m\ tricto da 01 a 
' voado 4o ~ IS e outra ~m 

da Christma, ado do dls 

l 
b r:t >> povo «~a ad, 'Itajubá. tricto c Archivou-se 

I 



Anno 

l 0G 

lB IG 

18.'G 

o 
5 s 
"' z 

IG7 

18) 
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Auctores Transumpto 
Decisão final I 

___ I 
IDo ,.. ••• J oaq u in•IC --re-.,tt-1 _________ _1 -------------

Cal h: to r',~ 11 ~~ aulnR mixtas ru- ,· acs ,Jc lllSli'lH:c·;ln prinnria [,Ju st•gnntla tli,..cnssi'ío r!n.a !lO bait•ro' da (( F~rt '~ ~0;~ .lI de julho de 1~)()1), foi 
et.,t · e ontq ncJ d1, ,. :: IC.JCJtado. 

umltv ,, ambcs I 1: .. Fi-
lie c'amilo (' .. 1' ; o ( J.~tl'icto 
pio de 'l'rc·~'1;u

11 

1°, munici-., on as. 

lHo sr. Pinto tle I'.· 

Archivon-se 

I Jllout•a ' 1:)a duas e~colM · ·t Instruo.- . · lllJX as de E 
I
' 

1 
· ÇJ.O prnn:nia · u 111 SCIJUiltla tliscn~•íio 

1a po1 oaç- r· · ma aos 1 · ·1 · f · 1 C· .to • <..whancl d ' · '' 1 IJ J ullto de l'Jt) t, 01 
I l~tJ{J~ra •>, districto d<> I~aua rejeitado.· 
' ,nna c out · -l de Cactiié r ra. no arraial 

randy, am'b~ststrJCto d~ _Sa-
de J mz l]e F,J·l~ao m~mlct pio om escola 1 e conv,~rt<' ,\rchivou-se 

· ' l 0 ~ex o fe · ·' no a lll i xta .· llllll\-
a!·raial tÍo 1, ?xtstente no 
ctpio de Jui/,\~n!.~·. muni-
ando nesse arr .. ó1a, crc-
cola pritnal'in ai~.! urna es-
masculino. pata o sexo 

Bo• sr. Camillo Con 

Are h i vou -se 

l t•ates t• ou- verto em ca.c}p'. 
tt•os masculino a .-na do sexo F -

te no di,tr~ 
1
llltxta oxi~te·n- 'n\ s•~gnntl:t tliscn"~'~~ 

do Gorutul~~ 0 do S. Jos1; a'1:" .1' do julho du WJII, 10
1 

nominallo " i· no lo;.rar lle~ l'O.JC!Ütdo, 
J aJnelloira ,, , 

Arehivou-sc 

Annú 

lSlG 181 

18G 

187 

18~1() 168 
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Auctores Transumpto Decisão final 

D;t colJ.Uui,.;"ão Crôa na Capital do Estado Hcjeitatlo pelo Senado em 
tle I<'orça .. >u- um instituto militar de me- ~}:.l de julho de t:'OL 
blica nores artifices. 

Archivou·SC 

1\lalHH~l Crea uma cadeiral rural mi:s:- Eu1 se!jUJula tliscu.ssi'io 
c oult•u:o~ ta no Jogar denominado - aos .IG do julho de w Jl'. foi 

Almas - io districto de rc.Jcltado. ' 
S João da Chapada. muni-
cípio da Diamantina, 

Du sr. 
Alves 

Archivuu.se 

Do sr. I!J'Hicio Crêa cad_eiras .rur~cs de in- En• St)gtnula. tlitscuss'"io 
1\lnrta. eontt•os strucçao pnmana, para o ao:'> _l(i de julho de 1\JOO • fol 

sexo masculino, em <•Fari- reJeitado. ' 
nhas», districto de Salto 
Grande, em • Curyanga•, e 
em .Farranchos>, districto 
de S. João da Vigia, todas 
no município de Arassuahy; 
em d~oa Vista>, districto 
da cidade do Tltcophilo üt-
toni: em «Crioulos•>' distri-
cto de Agua Limpa; em 
«Vereua•>, e uma mixta em 
.Gomes•, districto da cida. 
de, no municipio de Minas 
Novas. 

ArchiYou-sc 

Do ~r. Ct~mlllo Crôa .as segt~intes. cad.ciras Elll SCtJlllltln tliscussão 
Prntcl!l c ou- de msü·ucça? rmmarw do aos lG de julho de 19UO foi 
tt•os sexo masculmo : rejeitado. ' 

No municipio da Januaria, 
uma no povoauo do Riacho 
Secco, districto da citlade. 

Archivou-se 



•':1 ..• 
:,: 
!.! 
' 

Anno 

18~)3 

18!); 

I ~QG 

o 
@ 
8 
::l z 

100 

l!H 

Auctores 

-3H-

')' ransumpto 

---------)) --o, sr, Cantilln -
I rate"' c No munici · tros . on- uma no l'olo <le Grão ~lO"<JI B . "'ar d o , 

~C.Jo Graríde ~not?inatlo 
Riacho •los I>; I ~lstriCto do 
nys Jogares acll,\ilos,; duas 
\ accarià e < enon:matlos 
no districto t!Do~rs Riachos 
n,o Ioga r de a Cld.a<le : umà 
cmha, no d.~or.nmado !to-
trema o ut L~tr~eto da E v di t · ' ra na Po t · _,-s neto de J !' crrinlta atoba. • 

No municipio de~;: . 
no lo<>ar 1 · ahnM um J' o <eno · ' a nculo dist . mrnado Cu 

, . neto da, cidade~ 

No munici li 
uma n I 0 de Rio p 
~~~ V~t;,og~~l~t~lntomi~~~fo 

' u.e. c o da ci-

No m,t~nicipio d 
~~ 1 remetia! 1 c Boa Vista 
<?nominado hJma no lo»w 
d1strictt> da c.o1m Success~ 1t ade. • 

Do l'!lr. Jgnacio Cri>a 

Decisão final 

lJiut•ta c ontros ~ as se•>nint rurae, d "' . os cadei. , 
rnaria d e m~trucçãr 1 ~8 Ltn "''"" um o sexo mas l. )ll'l- aos ~-~ 111Hllt tlil'!lcnssão, 
dis~·i~fo ldogar ... 'ág~1lplno : rcJcit~ic julho de 1001), foi 

llo~ sr. 
Alves 

n· · . c Itrn" apo o. IC!Jno do Ara ,a, do mu. 
em _ A ssnahy . -
do An gua Solta <1'· • ~ma 
C 

. ~ ua Limp . , lstrtcto 
apiVary I' a, uma pada . < lstricto 1 , em 

d 
.• euma <aCha 
.ts!ricto da ~!n B<Ja Vista-

Clpto de M' Cidade mu . , 
mas Novàs. m-

Archivou se 

Archivou-se 
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" 

o .... 
Anno 

()) Auctores 8 Transumpto Decisão final 
;:I z 

18!)6 105 Do Sl'• Tbeophi- Denomina cidade «Martinho l'emle de parecer da com~-

lo !Itt t'«lll es Campos•, a cidade do Fará. mis~ão _de Constituição e 
Legrsladao, para continuar 
em 2.· iscussão .. 

1801\ 208 no ~r. ·carliiHlo Crê<t uma c<tdeira mix ta de Elll scgtnuln tliscussão 
Pinto t." ont1•os insíruc<;ão primari<t no <<Mor- aos lfj de julho de 1000 foi. 

r o Itcdondo •, e outra no rejeitado. ' 
.Lub Antonio», districto do 
Carmo, município de Itabira. 

Archivou-se 

' 

I ::lO f\ 2fl4 ))o sr. Carlilul o Converte em cadeiras mixtas E1n segnntla tliscussão 

Pinto e ontJ.'o s as cadeiras primarias exis- aos lG de julho de 1\)00 foi 
tentes em Santo Ail'onso da rejeitado. ' 
Alliança c em Agua Limpa, 
districto do Carmo, muni-
cipio de Itabira. Archi vou-se 

180(; 210 I) o ~r. !lanoel Crea uma cadeira mixta no EJn scgmulu. tliscnssão 

tla snvu Jogar . der_10minado •.-.'l'ripu- aos 1 G de julho de lQOO fot 
hy•>, drstrwto da cidade de rcj e i ta do. ' 
Ouro Preto. 

Archivou-se 

88() 227 Do sr.·· .JoatJnim Cr<}a uma cadeira de instru- JIJn :oõC!JUlltl:t. tlhwussão 
C~tli::do c ou- c<;;'lo pdmaria p:wa o !;CXO ao.~ J;j de julho de lUOO, foi 

tl'OS 
masculmo no hnirro dos rcj(liiado. 
Marcellinos, districio d~ 
Sani'Anna da Varzca mu-
nieipio do 'J'rcs Pontas, e 
onln\ no bairro da Faxina 
destricto dessa eidadc. ' 

Archivou-se 

1 

s c.- 4~ 



Anno 

18\JG 

f 

lS.G 

lS'Jii 

82G 

o .... 
"' s z 

2.3] 

232 

• 233 
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Auctorcs 'L'ransumpto 
Decisão flnal 

---------- -------- 1-

])o st•. Ignucio Tran~l'•w 
i\lurta e ontt•os r a; tl'o ~as seguintes cadA!' •.• . , mstruc•·l · '--""lU sct, 1 a da Cor t ·'o prnnaria· · .l tnc a cliseus,;ão 

cidade <1;, ~S"013n,_tlistricto d~ ;o:~ .ltii de .iulhn <lc tJJO, foi 
!Jara b, :'· oao Baptista CJCI ado. 

o arrro d, . · ' 
~<mie de Ferro c~onunado 
cidade· a das G ' d,t mesma 
<.listricto d~ 'cid~tdncgorri nhas, 
s,ualiy, para a , d.e _:Iras Archivou-se 
Conceição do l'Jl~'.o~çao da 
molho no ' 1 Clrao Ver 
11; de S Bc~~~~m~ di.~tricto, 
Cor tç'to d J , thstncto do . ' ' o esu pio do Monte~ 1:s, munici 
o .Iogar dcnomin~~ros, para 
Lunpa _ d lo -Agua 
tricto. ' 0 mesmo dis 

l)o Sl'. João 
" c otltt•os Pio Declara que o . 

provisorios s protessorcs p 
serão no~ e sul.istitutos sÓ "111 segunda discns~ão 
dente do l<'~~~~s ]leio prosi- ;o:s ,115 de julho de JÇ)IJil, foi 
Ieee 0 modo l ~· e estahc- e.JeJtado. 
vem elles prcs~ -lo qual dc-
snllicicncia. · ar exames ue 

Archivou-se 

na coutntis11 ; 1 de· lnstl'uc ,;. o tefunde em um . 
l"uhlict' ç.,o o de n. liG d 80 p~ojccto E _ 

de ns. 207 .;0 ~> liíll,, o 08 
111 !leguncla discnss;~o 

~c 18ÇJii, s~J ~· ~O:l, 2):J c 2!4 ao:~ ,18 de julho de lDOO, foi 
Jnstrucção )!.? ca,~cu·as de ~'C.JC!tado. 

llllmana. 

Archivou-sc 

na connuiss-
de lustruc .fio Refunde em um . 
PnbUea. c; 0 os do ns. l\7 e 8

'1 projccto p 
e o de n. 2tf3 d~l7 de lb!l.i ~~rnuigadn pelo. Presi-
br~ cadeiras d - .lfi.ll;, so~ -nte do Congresso. 
llflmaria. e illstruc•;ão 

Lei n · :?~li, do lO do agosto 
lic lk!l3 

o .... 
"' Anno s :::: z 

--- -
l'J0(i 211 

18)() 

18'G :!)') 

251 
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Auctorcs Transumpto Decisão final 

DH sr. Itibeiro Crêa mais duas cadeiras de I~nl se!Jtllu~n. cliscussão 
de OJh·~·ira instrueção primarilt para o aos 11; de julho de l!l!ll. foi 

~e:s:o rnaBctllino nos Jogares rejeitado. · 
denominados- Bom Jardim 
c Dorncllas ··· no districto 

1 do Rio do Pci:s:e, município .: rchivou se 
do Entro IUos 1 

i 
! 

i 

f)o si·. 'Jl'heoplli~ C:·êa catkii·as ruraes do sexoi~hn s•'!JUIHll\ cli.wussão 
lo Mnl'tfiiuc,.: C' mascu.lino.em Lav~·iJ!h.as doi ao:~ .1; 1lc julho do l:Ylil, foi 
oult•os Jt;1tyawssll, muniCI[liO do

1
• re,Jcitado. 

Bouiflm, e em Barreiros,, 
distrieto da eid<tdc. c uma 1 

na Barra do Inltaúma. dis-1
1 tricto üo mesmo nome. do. Archivou-se 

município de Sete Lagôas.\ 

no ". A'"'"''" C•·êa a. eoguinte. . ood~!,.,IE•• ":oon.la '"'•"""" 
ClententiiÍo de instrucção prrma~1a : ao~ .lr. de Julho de 1000, foi 

mixta- em Poções, Sacco ·reJeitado. 
lteclondo c Mimosos, no dis· 
tricto do Curvello; em Ja-
boticatubas e !Jarra de San-
to Antonio, districto do Ipi- Arehivou-se 
rann·a· em ~anto Antonio e 
Cacho~ira, districto do Pi-
lar· do sexo feminino, em 
Pi/apora. sede do districto 
de ~. Gonçalo, todas no 
município do Curvello. 

n , . ltJJUwio Cr1'a uma cadeira mixta de Em sc9nncla discussão 
~lu~~t;t.c (nitros i~strucção primn:r!a em s. 1 ao:s .lti de julho de lO•ll), foi 
1 Pedro do Jeqmtmhonha,. re.Jeitado. 

município de Arassuahy. 

()o Sl'• }UitilO~l 
tllt Sil V li. 

Arcliivou-so 

Crih uma cadeira mixta de Ent s1~g·undu. tli~tms~iào 
i~strucção primaria n~ lo- ao;'l ,lG de julho do l'.lOil, foi 
rrar denominado «flarrell'O•, l'CJe!tado. 
ctistricto da cidade da l3oa 
Vista •lo Tremedal. 

Arcliivou se 



,, 

Anno 

1800 

1800 255 

' .. 
·' 
:> 

, .. ~ 
i ., 
' .<; 
~:~ 

189ô 251) 
,, 
"• 
' 

(" 

1896 257 

18~6 258 
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Decisão final 
Auctores 1'ransumpto 

--no Sl'. Juvenal Crca -----------
Penna c outros inst uma cadeira mixta l rucção prima · · t c E1u s gar denomi na no lo-' ~1:"1U~tla tliscussão 

tovam _ di~~1gt;~,· Cltris-
1
1 ~~J~ei~b _,de JUlho de lDOO, foi 

do Turvo . u_e Dó ror> auo. 
Alto Rio ri mumc1pio doi oce. 

Archivou-sc 

Do !'11'. Souza 1\lo \ t . 
I'ch•a c outt·o~ • ~~d~nza o Presidente do 1•' 

. a snbven · •8 • Ftu 
d01~; contos de . 1?10nar comi 'a ~euunda discussão 
pela verba-i 10t18 annuaes 0:~ .22 de julho de 18::!9 foi 
blica-o Ext ns rucção pu~ reJeitado, ' 
pai do Pa~á:rnato Mumci-

Archivou-se 

O o IH'. llet•nat•clcs Au . 
de Faria · tctorJza o Presid t ado a a .1. ' en c tio I•'Q .., f UXI Iar • ,.,. •'lll 

dia tlc ü:OOOSIJOOc~f a quan- "aos 82~-!J~tuda discussão 
"~ um instituto o r u1ntlação reJeit )ti. e julho do lb\l?, foi 
..,Ico na cidact ti. P ~anoJo- a o. 

e e Pnunhy. 

Archivou-so 

Do st·. Hernat• C • 
des ele Faria - re~ as se<>uint m1xtas d" . os carJe· · In · e Instr uasiEut ar1a: na aldr\. ucção pri- seyundn. discussão 

~ no logar d~~ do S. Simão ~0:~ _l() tlo julho do l!JÕO foi 
9cca da Matt omlnatto __ eJeitado. • 

tl'Icto de 'l' a - no d' Alerrre ocos ; no P IS-
radi I c ~o bairro d ouso 
da I<~ to, _districto d o. Ser-. ormi"a 1 d a Citlat!.e Archlvou·se 
mcipio da"P~r o. as no mu mJga. -

Do sr. Joa( 1 Calixto 111 •n Crea duas cad · uma eiras m· . no lo"ar d IXtas - ll - VI lia <la" Pa onominatlo '•u segtmlla tliscnssilo 
~t~u~~a cida<.Je ~a Al~istrl- ~~~~~6dde julho de t~ôo: foi 
nad no Jogar d enas, a o. n ° - Santo enomi-

_om Jardim - A:ntonio do 
Cidade de 'l'r districto d es PontM, a 

Archlvou·so 

Anno 

1893 

l8::l6 

1803 

1836 .. 

o ... 
"' s 
::I z 

265 

266 

2GS 
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Auctores Transumpto Decisão final 

Do sr. Sinteão Crôa as seguintes cadeiras Ent se;.rnncla cliscnssão 
Stylita c ou- de instrucção primaria para aos 1G de julho de HlOO foi 
tros o sexo masculino : uma no rejeitado. ' 

logar denominado -Pouso 
Alegre- districto da Qida 
de de Jaguary ; outra no lo Archivou-se 
gar denominado -Palmei-
ras ; - outra no logar de-
nominado -Salto de Bai-
xo - e outra no lo.,ar de-
nominado - Cemiterlo- dis-
tricto de Santa Rita da Ex-
trema, todas do munici pio 
de Jaguary. 

no SJ.'. Tbeotlbilo Converte em mixta a cadeira Ent segunda ' discussão 
JJiar«tnes e ou- de instrucç.ão prim~ría_ do ao_s _W de julho de 1900, foi 
tt•os sexo femimno no d1stncto reJeitado. . 

de Buritys, municipío de 
Sete Logúas. 

Archivou-se 

()o sJ.', Tlleotllti• Crêa as sc_guintes ~ cad~íras Em S';!Jun_da. •liscussã<! 
lo !\I arques e mixtas de mstrucçao pn!lla· ao_s _lü de JUlho de 1\JOO, foi 
out1•os ria:umano logar denomina· reJeitado. 

do-Mcirelles -e outra no 
lo,.ar - Limas - tlistricto 
da" cidade do Pará. Archivou-se 

Do sr. Augusto Créa uma. cad~ira tle instru-Em s~gu1~da discussã~ 
(JlcJnentino e cção pnmana. do sexo ma~- ao.s ,16 de JUlho do 1900, foi 
outros cu li no no bam·o da IgreJa reJeitado . 

Grande c converte em ca-
deira do sexo feminino a 
míxta extistente no bairro 
e Senhora do O, ambas no 
no dístricto de Sabará. Archivou-se 



' .. 

~ -~ 

' ' ' ,., .,, 
~.·;: 

-~! 
' 

(' 

- a5o-

Anna 

Deeisão tlnal 
Auctorcs 

'l'ransumpto 

---~----11 

I ~---- ------~ 
l8:l(i ) :!·i!) iB.- "I'. lU . ------------

1 i\ h·<:"' ,' anoel,Crêa unlit ., I,.. I '· oulrosj min· c.tr _cu~ do ~cxo fc- I·' -

Jx()) 

ll'l:J7 

1'317 

I I 
1 -\nt 1110 no rl!stnctodo Sant •11• se!JUUcln dio-cnssao 
, • . .or.llo d:t Colnmna ' 0 ao:~ l•i de julho do l!)O'J foi 
' nicrpio d" Pc,·anlia 'r) mu- reJeitado . • 

J r I rural do SCXr ' ' • Urna . 
I 1 povoado de. J 1t1~rulino ,no 

I 
I Imhra8, di ·t'·· .osc dos Co-

·m 

:27'2 

. J Archivou-sc 
l
i su:tliv. · s ricto rio Arn>;-

/Bo Sl'. ;'\;uuer,; ]•: 'r·.· nh · ......... !!'a tnn 

I 
en·o e outl'os: · :t r:adeir:t Il · ·t· I nBtntr·r·' · li X ,\ rlll F -I voa~·:l; ··j~ P1:Imaria na po: ' 111

• "';!Jnntla olis.·cnssao 
de IH, t.~ ::San~o Antonio ~0.B li~ ~!e j ui h o rlc !DI)> r, 

1 :-anto c~u t1•. UIBtricto do 01 re.1 citado. 
munic(p~) or;no -~11o. 1Iatipo6, 

c · )1 c Campo. 
.\rcltivou-sfl 

no "'l'. Silva l•'o•·· !·' 
tcq c outl'os .stabclcce tjtW dP 

r1uatro annr . ·, l[Uatro em p, 
vontos maiJ·s so abra nos •·•~··~ de parecer da corn-
a juizo rl; s, eonrcniontes rntss::o rlo Comruercio c In· 
cxposiç'io 1 boverno, tunà rlL\Stria para se"urHla dis-
dusti·iao's l e J~roductos in~ cussão. "' 
t · · • a<>ncol orrs h cont ·" as e pa" '" f'IU I i" .,-auxiliam es~a n_er tdas que 

· 's mdustrias. 

Uo SI'. ,Jusccliu C . 
Barbosa 0 !'<)a. no Archi , . 

netro uma ~coe l,uhhco Mi- En . ~ 
de cstati~Stica 1çao especial ' ~cgnntll& discussao 
do ~stado. 1 0 Popula.çuo (~ G .d~ setembro de lt:!l9, 

01 rc.JOitado. 

.\rehiVIHl-Se 

Do Sl'. (J1ou-n.o • , 
•la Silva ;; 0 .J•t Cr.<)a as so•'uir t 
tt·os u- lllstruc,d'o II .es cadeiras .1e I' se '' ll'Imar· ~ · ut ' xo masculino Ia para 0 ' 11 se!Junoln oliscussão 

r.~~~Oal!o denominudma no ~~:~ .ltii de j uI h o de .1 !I )ll, foi 
I
, In_anrlo. dist·· a o_ 8 .Jct alio. 
'arnrlia 0 · llcto de B · 

lf!~o de ~;u{tr~u~·~t no. dist~~ 
,,,g no I • oriio " 

riah \ llllTIJeipio ] ' <>lll-r.. r o Mrr-
.\ rclll\ ou-se 

o .... 
"' Anno s 
::l z 

Hlft7 :!'i7 

I 
i 

B·7 I 28~ 

I 
! 
i 
I 
! 

lSJi 

18D/ 

18~)7 

Auctores 

Do s1•. Juvenal 
l"eunn, 

J)o Sl'• J)f'SidCl'iO 
tlt' l\iello c ou-
11'0~ 

I 
J 

! 
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Transumpto Decisií.o final 

-------

Determin!l. que pelo mod~ eiEm ScHtnula oliscussilo 
prazo constantes do pro.Je- em li· de setembro de lt-D ', 
cto poderão ser empresta- foi rejeitado. 
das a agricultores as quan- · · 
tias depositadas nas caixas 
economicas crcadas pela lei 
n. 2lil. de ~~!) de setembro Arclrivou-se 
de I H~liJ. 

Crêa uma segnn~la 9adcira·En1 se!.JIIIHla. discuss:"io 
de instrueção pl'lmana para! aos lii de julho de ,(li)IJ foi 
o sexo feminino na cidade rejeitado. ' 
de santa lUta de Cassia. 1 

; 
I 
i 
I 
' . 
I 
i . 
( 

I 
r 
I 
I 

Archivon-se 

no sr. Juscelino Declara 'a lidos para a m~- l~n1 s~gun_du -'iscussão 
Barhosn. tricula nos cursos de agr1- aos lil de JUlho de l!JOO, foi 

mcnsura annexos ás escolas rejeitado. 
normaes os exames presta-
dos nessas escolas. 

ArehiYou-sc 

n r Juscelino Crêa mais uma cadeira de in- Em segunda discussão 
~~rj10,;n struc1;ão pri~aria pa:a .o ao_s _lG de julho de 1\JOO, foi 

sexo mascnlmo no drstrt- re.Jettado. 
~t~ de Sucuriú, rnunicipio 
de Minas Novas . 

Archivou-se 

() Celestino Crêa duas segunda~ cad.eiras En1 seg·uJ~tllt discussão 
~ l!!lr.cs c outl'OS de instrucr;f~o prtmarl1J: do ao.s _Hl de JUlho de 1000, foi 

OI\ I' sexo masculino nos arrames reJeitado. 
do Santissimo Coração de 
Jesus e Jequitally, do mu-
nicípio de Montes Claros. 

Archivou:-se 



,J,, 

''il 
1', 

" ,, 

·~ 
' ' ' . 

anno 

1837 

tsn 

18U7 

18'J7 

um 

o ... 
"' s 
::l z 

30d 

309 

:no 

:;u 

312 

Auctorcll 

Do sr. Severiano 
ele Uezclltlc 

Do st•. lt:ntl I• e-
uido t\ outros 

])o Sl', João Pio 
e ontl•os 

Da conunissào 
ele In!!f.ruceão 
Publica · 

no sr. Sime.ào 
Slylita c ou-
tl'OS 

--352-

'l'ranBumpto 

Crêa_ uma ?adeira de instru-
cçao 'llr}maria elementar 
em S. Iluago, municipio de 
Bom Successo. 

Crôa_ uma catleira de inst 
~J:~cStmaria para 0 8~~~ 

mo om '!'a d . 
d!s~ri.cto do Guapiai:n ua, 
ll!C!pio de Ayuruóca., mu-

Converto em mixta a c ' . 
do sexo masculino de t;CJra 
c~ Santo Antonio d gos, 
goa, município do Cu~vPna-' o. 

Auctoriza 0 (' 
dar p;occd~·ovorno a rnan-

ao rocon. monto escolar em soa-
torritorio do F t d todo o 

•S a O, 

Cr_i!a uma C<ttlcira 
1 

. 
do lll~>trucção . lllxta 

Mundo Novo Pn.maria no 
ddado 1 C ' thstricto da ta ampanha. 

Decisão final Anno 

Ent segnntlu tliscussão 
ao:~ _IG de julho de l~JGO, foi 
reJeitado. 

lS.J'l 

Archivou-sc 

l~rn segunda tli scnssão 
ao:~ .w de julho de l~JUO, foi 
reJeitado. 1807 3!4 

Archivou-se 

l~m scgnntlo cliscus!lãO 
ao:~ .lri do julho de 1\lJO, foi 
reJeitado, 

1807 

Archivou-se 

Em segnutla tliscn!lsiio 
ao;s .l'i do julho de HJOO, foi 
rQJCltado. 

1897 3!0 

.\rcltivon-se 

l~m se!ltllttl:t discuo;~ã~ 
~0:~ .Hi do julho do HJOil, foi 
1 CJOltado. 1807 

Archivou-se 

-353-

Auctores Transumpto Decisão flnal 

D . 1 n· · Auctoriza o Governo a con- Em Jl_t•imei ta discussão o st•. 9 acio · · 1 ·' 30 d · h !e l8'J'l "oi 1\lurta ceder o aux!lw annua ':e ell} . e JUn o '- · <> 1' 

])o SI'• 
nhlo 

5:000:3000 ao Lyceu J\lum- reJeitado. 
cipal de Arassuahy. 

A rcllivou-se 

R·tttl Pc· Auctoriza o Governo a tles· Em printeii•a tliscnssrio 
c' ou.b•os pender annualmente, J..!Cla em ·1 de julho de 1839, foi 

verba-instrucção publlca, rejeitado. 
a quantia de 7u:OOO!.i:J00 com 
a manutenção do conserva· 
torio de musica do Barba-
cena, lo (i O q u~ o per!Dittam 
as condições fmanc01ras do 
Estado. 

Archivou-se 

J);t co·onuni!IPMão Isenta de direitos esta<loaes He!cit;ulo pelo ~enado em 
de bi';ts u- · . . ' - .· · ·> de J'ttllto de l'JOl. bllcas. · a matena pnml!- n.ecossa1!a ,,,. 

()o sr. 
JJI1U'ta. 

ás industrJas s1mllares as 
estrangeira~. 

Arclti vou-se 

· c '<'a uma cadeira rural do Ent segunela tliscussão 
Ignac•o 1;e::to masculino no povoa- ao;'> _lG de julho do 1900, foi 

do-S. Josó dos Coimbras- reJeitado. 
districto da cidade de Aras-
suahy. 

Archivou-se 

, ~ 1 >·ar de secretario l~m terceira discussão 
l)o st• .. It~heil•o Crda 0an~\s praticos de c1ue e~ ? de jullto:do 183\l, foi 

de _ ~)hveua e t;:t; a fo1 n. uo, de 20 de reJeitado. 
011 ti os j ulllo de 183:). 

Archivou-se 
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328 

320 
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Aucturcs 'l'ransumpto 
Decisão final 

I ! 
no SI'. Ribeiro c.·.. ,------------

de Oliveh"t, t• Ica uma escola rural , 
onh•os · · 0 sexo masculino ~ para I·:m seo 

denominado OI ,· 0 ~ogar aos· :-' 1111 .ola tliscn"'sã•• 
eto do Lamim aua, t~ls.tri-~reio·~h Ide .JUlho de lHO l foi 
de Que luz. , mun1o1pio . I ato. • 

I 
ArchivotH>i.:l 

no SI'. Getulio c •'• I 
tle Ctu•,•n.Iho \c~. cad?iras do inst. _ 

>llll_lar1a: em S p'. I u~ça0 Em " 
~a ~apucaia ,·. t'~.anciscol aoo 't ~gnutln. tliscnssão 

1
!1-trçcinio: ~m c 1sttc.to do roj~it >ddo julho de won foi 

c IStriCto de N 'n Anna . a o. • 
do Gloria a ossa S mhorà 
.· · • mbos n e1p10 do s M' o muni-
nl.lilcs; OI~ L cgu_o! de Gua-
tncto de " (fivary, dis-
V~rzea d~ ·0 1 onçalo; em 
triCto do nJm~ egado, dis-
Mo.~ctuito di t . Verde, e no 
d!J.de, todos s rieto da ci-
Cipio do S~n:Z:~es no muni-

ArchivotH:;e 

Do Sl'. João llio Crêa I tuas caue· 
~os .Povoados ~~.~]u· mixtas Em se 
S «l~IJlUS>, no J' .Ilümho> a " ,gnl~tla tliscnssão 
' . Gonr;a!o da tpistrtwto de reo:~ .ltt, de Julho de l'lOI) foi 

' on c. .lei ado. · ' 

Archivou-se 

Do s.-. Albe1•to C , 
l<'urtatlo e 0 rea uma ca · 
tros u- logar de d~Ira mixta • ç"' . .nonnnad 1~0 hm . 

daort· distrioto da«Co,noc)l- aos ~t!Jlllltln tliscnssão 
0 10 Preto. Cidade rcic't 1de julho do HJOO, foi 

" I UC o. 

Archivou-sc 

Do Sl'. Uex•uar , 
tles tle Farht ~ 1runsl'cro para 'l . 
ontt•os Ío da cidaue 'J 06arw, bair- p 

0 •. a cadeira d~ .ampo Bel- ' 111 
'1e!lun1lu tlil!!cn'~s:io 

~rimaria de-v \nstl'ucção ao:~ .H> <lo julho 1lc !IJÕ1 foi 
0 mesmo llltln .11; ludar08 _ reJ 01 í:tdo · ' 

VO•fd lClJl' 1' I I a Para o s Io, con-
Ino. ·ex o lllascn-

Are h i vou-se 

Anno 

o ... 
O) s z 
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Auctores 'l'ransumpto 

--------:-------- ---------------
J:·m 

18\l/ !387 

18Qi' :338 

no sr. Gon7.alfa Créa uma cadeira de instru-
da. Silva c nn- cção primaria do sexo mas-
tros culino n • lagar denomina-

do Papagaio, do municipio 
de Carangola, c outra no 
Jogar denominado IUbeirãol 
tlc S João. districto da ci-

, da•!c t!o '!ar de flespanlla. ,. 

no .-r. l"inlo tlciAuctoriza a accoitação da 
l\lom•n c ontt•o.~ doação tio predio em que 

fnncuiona a Academia de 
Commcrcio 1lc Juiz tle Fúra, 
c su pp!'imo a Escola No r-
mal dessa cidade, creando 
nm Externato do Gymnasio 
~Iineiro. 

Do s1•. SimeiHl Crea uma cal~eira de instru-
St:~·lih~ e ou- cção primana ]J~ra o .sexo 
tros masculino no P.mhalzmho, 

districto do CapiYary, mu-
nicip!o tlc S. José do Pa-
raizo. 

Do s 1•• :\lbe1·to Crl)a .uma c~deir~ n~cturna 
I~1utu.tlo c on- de mstrucçao J:!l'Imana. para 
tros o sexo masculino na cidade 

· do Rio Preto. 

Auctoriza a cessão á Associa-
)) o Sl'. l'intl) tle çã? !lO s.anta I~ab;l de 1]~-

:ttloura c outros gr1a, !Ullllada. em Omo 
Preto, do propr10 estadoal 
em q uc se acha actualmen-
te installado o"·" batalhão 
da Brigadn I'olicial, afim 
de !JUB nosso edificio soja 
csl:tbelecido um asylo do 
orpllãos mantido peht rc-
l'crill<t Associação. 

Decisão final 

I·Jln S(~g·u1ula oiscu_~são 
aos J{i do julho de 1~J;)(1 foi 
rojcitaclu. ' 

Archivou-so 

En1 discu,;,.:io em li de ·se-
tembro de li:lUD, foi appro-
vado o parecer n. I, acoei-
tand.o as. razões do veto 
Jrcs1denmal. 

Archivon·SC 

l~n1 sPgun•lt~ discussão 
aos lG de julho de l!)(lll, foi 
rejeitado. 

Archivou·se 

En1 st•gnntllt, tliscussão 
aos 1G de julho de 1000, foi 
rejeitado. 

Arcllivou·se 

Sanccionatlo 

Lei n. 'tí3, de G de setembro 
rlc · ltlD~l · · 
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Anno O) s 

:::l 
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Auctores Transumpto 
Decisão final 

- ____ , ___________ , __________ _ 
~------

18()8 331) 

113()8 lHO 

1898 sn 

1808 8J3 

1898 3i5 

-
no 81'• lynucio Crêa ca:I . 

l\hu·tu ê outJ•os pri'ma' ~Iras de instrucça~o E r1a Jlara ' m se T • culino n , . 0 sexo mas- · ,!Jnn, u •hscnssão 
d~ .s. Joãoo 'J~~~~·. di:stricto ;~~i~fJ ie julho do 1000, foi 
cipw de Ara:ss I'"'~n, muni- a o. 
Santa Cr · ua .Y c em 
Salinas. uz, mumcipio de 

Arcltivou-se 

Do st•. Dcsidcrio Auctorl· 
~l_:o!lcllo e ou- Estad~a a o a P~e~idente do 

lJ~:antia de Jo~~Jar, com a 
reis annuaes a contos do 
de Misericordi~ dSaUn~a Casa 0 oeraba, 

Do st·. Bct•uut•· Auct . 
elt>st de I•"l\riu e Est~~za o Presidente d 
ou ros .1. o a conceder o 

XI Io annual d um au-
ao Externat I'o 5:0il0$1JOO 

<J 'ormiguonso. 

D~ sr. Celestino c ; . 
Sotu•cs rca dois institut 

no profissional ~~~ de ensi-
um em Montes c; rJmario -
tro em Janua . laros e ou-na. 

Do sr. Uern·'l' .I!'' 
eles de Fari;, - 'Ixa os emolument 

vem perceber os qu~ de-
d~ paz pelo l'O<>i~~ escrivães 
Cimentos e obit~s~o de nas. 

Hcj eitntlo pelo Senado em 3 do setembro de 1002. 

Archivou·se 

l~lll .. . JIJ: lll\Ciru discnssiio 
ên_J 31 llo junho de 180'l foi 
l'OJ eitado. '' 

Archivou-se 

Em se!IUUtln tliscussão 
;~~â~J~~ julho de 1\JOO, foi 

Archi vou ·se 

8nncclountlo 

Lo! n <:>u• As 
• ~'1 ·'· ~. do do julho 

de 18~l::l 

Anno 

18(!8 

1898 

181)8 

18~8 

1898 

o ... 
<!) 

~ z 

3.1/) 

317 

348 

319 

350 
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Auctores Transumpto Dcdsão finnl 

no !'l'o José Gon- Auctoriz;J, o Presidente do Enl Se!jUntla discussão 
çttlves c outros Estado ;J, conceder um au- no dia 22 de julho de lHl()' 

xilio annual de 5:00~$01)0, foi rejeitado. ' 
;J,O Externato Municipal do 
Pará. 

ArchiV0\1-80 

Do sr. Cuntlido Declari1 extensiva aos tliro- Em segnJ11la tliseussão,. 
:Eloy e outros ctores, lentes e professores no dia :l de agosto de lS~l\l 

das Escolas Normaes, Gy- foi rejeitado. , 
mnasio e Escola de Pilar-
macia do Estado, a dispo-
sição da lei n. 221, de li 
de setembro de 18}7. Archivou·se 

no Sl'. Ctu•nciro Crê a uma cad.eira de instru- Em SC!Jtm.tla tliscussão,. 
tle Jtczcnclc e cção primana, para o sexo ao.s .lG de JUlho de 1900, foi 
outros masculino, no logar. dopo- reJeitado. 

minado •Juncah, d1strrcto 
de Santa Rita da Extrema, 
município de Jaguary. Archivou-:s<: 

])o sr. Pinto ele Crêa uma. cad.eira de instru-Em s«:uuJ~tla tliscusl!lüo1 
l\(olll'L' cção prrmarr;J,, para ~ sexo ao.s fb de Julho do l!JOO, fo1 

masculino, na cstaça.o. qc rBJertado. 

J)o st•. Jol'!lé 
Çt\lves 

Cllapôo de Uvas, mumc!piO 
de Juiz de Fóra. 

Archivou-:se 

Gon· Auctoriza o Governo a ga- Itcjcitatlo em 2." discussão, 
rantir o cmprestimo que aos 24 de agosto do 18\l\l, 
contrahir o município do 
Dores do lndayá, para o 
abastecimento d'agua pota-
vel. Archivou·se 
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Decisão fi na! 
Auctores Transumpto 

-------. -----.- !-

.... sr.·. Camillo Fi· ~-------------'-
1 

P1•a les ~a os cmolnmcntos \em pcre1!bor · 1JU.e lle-, .., 
1'08 no'> h , 08 ~vahado- •:ottnccionatlo 
ciaes. 1\ cntal'los .i utli-

t<;i n. ~~I, de 111 llo julho de 
l')!l!) 

Bosr.Juscelin \ . nn.1.'l1osa 0 
' uct,or1za o no tauo a co - verno do l•'s 

mente, a ~gd~er gratuita: 
brasileiro 1 u o cidadão 
u.rn loto de I . 0 o rc_rtncrer 
~mcoenta h~~~~e, ~nnta 01\ Lei 
I as do Estado. rcs do ter-

no ~'I', HelliinC·~ 
l\lol'eh•;t e on- Iea. as scouint . 

Archivou-sc 

Snnecion:ulo 

n. 21)!l, de "7 I "' <c agosto 
18!)\) 

tr·os rle ln~truc'Ção 0~. catloiras I·' Pllmaria . ·•n se·~ 1 • ' · aos li' .. t~~~ u tlu•cussão, 
l:ma. do sexo , . re,ioit~,j;~.Julho do l!lOil, foi 

baJno da<· D temulino 11 
rio 'I' ' ' ores 1 . o ' rcs Pontas·. • 1 a Cidade 
ta, no Jogar. ' tuna mix-
ilom .Jardim ~cnominarl 
mesma citlatic .<.hstricto ri~ 
no Jogar -l<'a :h~tma mixta 
um~ mixta 0 lna, idem : 
colilno~ 1.• n? l<J<>ar- '1 ' 
Ann- j' ' IStl'lcto"' l "' ar. 
mu ~~ . •: Vargcm <.o Santa 

lllCI(JIO I!C 'l'r ~ ÍOd<I,~ no 
· cs Pontas. 

Anno 

IS~H 

lfl!l.i 

18!l) 

18!18 

o .... 
"' s 
;j z 

3G7 

3Ci8 
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Decisão final 
Auotores 'l'ransumpto 

[}o st·. Jnvenal Auctoriza o Governo a des- Ht>jeitntlo pelo Senado em 
PeJnu~eoutJ•os pender a quantia de :~1 ~li de jnnlto de t\JJU. 

contos do réis, como auxi-
lio para a conclusão das 
obras do hospital de J\Iise-
ricordi<t de S. José de Além Archivou-so 
Paraltyha. 

I 
no s 1•. :lhtnoel thJCrêa uma cadeira mixta de Em "'''!Jlllttl:-. discussão, 

Silva t• out1•os instrucção primaria, no lo- aos 1> de j nllto dr~ HlOO foi 
' gar denominado • Riétcho rc.i itado. ' 

J)o SJ.', 
r\lvc" 

Novo "• de Santo Antonio 
do Manga, munioipio do Ja-
nuariét. ArohivotHe 

l\htnoel Crêa uma cad~ira de instru- Eau. ~e!Jl~IHla tliscussão 
oção primana para , o sexo as. 1!) do J ullto de 1\lOO, foi 
masculino em S. Gonçalo reJ e1 ta do. 
do Rio Preto. 

Arohivou-so 

n N . l'i· \.uotoriza o Presidente do Ent scguncln. cliscns;;ão 
0 

1
8 r: unes ' :r<;stado a conceder o auxi- no dia 2:~ de julho do 18\1\l, 

11 Ieu·o lio annual de 30:000$ ao foi rejeitado. 
Gymnasio do 'l'urvo. 

Archivou-so 

n Nnucs Pi· Crêa cadeiras de instrucçfio Em se!JUIHlu •1isenssão 
0 ?1': primaria para o sexo mas- aos li) do julilo <lo 1!10'\ foi 
n 'cn·o cu li no nos Jogares:- Itcs- roj citado. 

tin"a ' districto de Santa 
Itit'a 'município de S. João 
d'El~Itcy o J<;spraiado- dis-
tricto de 13om Jardim, mu-
nicípio do Turvo. Archivou-sc 
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Auctores 
Transumpto 

Decisão final 

-
Do 81'· I•into ele Cr'> 

JJlont•a. doa U!n cartorio privat· 1 Cl'lmo em d IVO ']UI te , , • 
comarcas doca ~ urna das C lU l ,1 dC~l'a tliscnssão 
Juiz de I<'óra. Itw Novo c rcjcit'ado: JUlho r!o 1\J'Jl, foi 

Archivou-so 

Do st•, Sevet•ia.no ·\. t . 
ele Hezende e • uc 01:1za O Govorn 
outros dvenc_wnar, COIU o a su?- Em . c ;> cont a quantia pruneira. discussão 

collegio M~~~ .~nnuaes, ao 0~ :•0 de junho de 18'J:J foi 
Preto. cuo de Ouro reJmtado. · ' 

Archivou-se 

Do. st•. Celestino Crr' 
Soa.res c ou- .. a as ~>oguntes , d . 
tt•os mstrucção I ,. ca eu·a~> rle I' 

lrJmaria : · "111 se!lnJula eliscussão 

Uma nocturna 
Guaicuhy· um no arraial do 

ddenonüna~lo '<'sa .n~ Povoado o m ""·Pil'lto S esrno dist . auto f0d POVOado d~ J~ctf i , umá 
o as no li\Unici' 1?- a Clara 
~~yuva; e um Pio de Bo~ 
ç,to do Porto a na povoa-
municipio do d~_Manga, do 

Jamantina 

~o~ .16 de julho do lUOO, foi 
leJoJtado. 

Arcbivou-se 

Do Sl'. Josê Gon- c• 
çalvesl r.a. as seguintes • . 

~[~~}~~ de instruo c~JeJr~s Eu1 . 
ç,to {lr1- aos jg!J 11 11:«llt cliscnssão 

Uma no di'·t ,. rejcitaioo JUlho de l!JOO, foi 
n ., neto d • S . 
d5'1~0• .municipio d · Jero-
10,., a1anahyba, e ° Carmo 
I bar denonünad outra no 
~~~· .districto do 0 

-1, Sá Lo. Archivou-sc 
lllcipio de P't ompóo 

I anguy. , 
I 

A uno 

18)8 

IS!IS 

lf:>VS 

1808 

S. C. íG 

o .... 
O) s 
::l z 

377 

378 

31U 
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Auotores Transurnpto Decisão final 

Do sr. 
nido 

Ua.ul Pe· Declara qm1 urro silo extensi- I•cncle de parecer da Coro~. 
c outros vas aos lente~ e professores roiss~o de Legislação para 

dos cstabelecnnentos de en· :3. • discussão, 
sino superior, as incompa-
tibilidades estatuídas nos 
arts. J;lf:l da lei n. 20 e flS § 
2." do doc. n. G!JG, de 31 de 
outubro de 1G '. 

no SI'. ll.!tUI I•e- Auctoriza o Governo a CO;J-~ltejeitaclo pelo Senado em 
uiclo e outros ceder um auxilio de H:l lei de julho de 18~9. 

contos de róis, para con-
clusfio das obras de abas-
tecimento de agua potavel 
no üistricto de Faria Le-
mos. Arohivou-se 

no Sl'. Joa.quhn Créa as SejSuint.es CV:deiras de Ent SC~llll!la tliscnssào~ 
Calixto c ou- instrucçao pnmar1a : aO:'> .lü de JUlho de 1900, foi 
tros reJeitado. 

Em Fortaleza, Pinhal o Cor-
rego Fundo, no districto do 
Carmo do Campo Grande, 

l)o sr. 
niclo 

município de 'l'res PoJ!.tas.; Archivou se 
em Villa da Fama, distrl-
cto de Alfenas, e uma de 
instrucçfio elementar para 
o sexo masculino, no Hom-
flm. · districto da citladc de 
s. João d'El-Rey. 

Ha.nl Pe- Crêa duas cadeiras de instru- Em segntula discussão, 
c' outros oção primaria: uma para o aos lG de julho de 1\JOO, foi 

sexo masculino, 1;o log:ar rejeitado. ;;:;::= 
denominado <<~lartmS·>, diS-
tricto de Mello do Desterro, 
municipio de Darbacona ; 
outra para o sexo masculi-
no no Jogar denominado 
V'ir~'eilS''• districto de Cam-

po Limpo, municipio de Archivou-se 
Leopoldina. 
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TransumptrJ Decisão final 

------- _______ ! 

1.-,-.. -s-. ,-.-.-.J-u_v __ ,H_l_a_IJ
1

:rêa <luas 
1H'8 382 

1838 385 

I Pennn c outl·o.. C<'àrÍ ':. esc.olas de instru- 1• n{ascJl{Huarm par'!- o sexo ;nt se.::nu.tla di.,.tlussiío, 
! Curvcrlno, no mumcipio do ~~8 .lb do Julho de t~Jun, foi 

J\lorri 
1
o. senclo: urna em IC.Jeltado. 

n tos c ontrrt c Antonio. · • em hieo 

I Archivou.sc 

Do SJ.'. Juscelino Cri\ B:u·bo!!n .-a rl.uas ~lé\(leiras m·. IOstnwçao J ,· . 1 xtas de Ent . • · 
povoado d·f~ ~~~fna: uma no aos "'1~!1JU~tla tli,.;cns!'l:i P. 

• o~ttra no ~~~·c 1, arav_illtas e ~. 01:0 .t1 de JUlho de 1900, foi 
dJstricto á' ~Jot,a Cn·anJe , I a o. 
lUo Preto ~ 8 ·. t.~o.nçalo do 
mantina.' mmciplO da Dia 

Archivou.so 

Do !JJ.'. Juscelino Cr' 
Btn•bosa e on- ~a_ uma cadeira d, · h•os cçao primaria 8 lll8tru. I•'•n masculino n' para o sexo 'a se.guntla discnssiio, 

bolas-, 0 tim~ P0Y?ado «Ora rg1:~.'I' ddc julho de 1000, foi 
V?ado «Vallão:rn:tta ,no po- I a o. 
Cidade de '1'1 . di:StrJCto da 

Ieoplnlo Ottoni. 

Arclüvou-se 

Do SJ.', I•into tle C . 
1\Iourtt roa_ uma cadoin . 

cçao primari. ' de mstru- F 
masculino , a para o sexo ' 111 "~'l!Jundu, 
feminino c 'lt~ tra {lar; em G de J. ulho 
C] • no di ·t · .. o re•i 't tacara m . . H neto da • C! ado. 
de I<'óra: Ull!Clpio de .Jui~ 

tliscnssão 
de 1300, foi 

Archivou-sc 

Do SJ.', Detsitlct•io C , 
de JUello roa 11m corpo d 

na Brigada Poifci~1vallaria Em l . · ar , ••:unch•lt disct: ssi'í.o. 
r~i~e·t') <le jnlho de I8'J(l, foi 

" 1 adn. 

Arclnvou-se 

Anno 

ISlB 

l8(lS 

o .... 
O> s 
;::l :c. 

~3)7 

-363-

c\.uctorcs 
Deeisão final Transmnpto 

--------- ------------
Do s

1
•. 4~~utllido Cr<~a uma. c;t<l<Jir<L dG instru- J:m s<~!jlUHla •liscussão 

J~loy ~~ outros ec;ào primarin para o ~cxo nos l'i de julho de lDOO foi 
masculino, em ·•S. J',!anoel rejeitado. ' 
do Pirangn•>, districto üo 
Calambiw, município do Pi-J 
ranga. 1 

I 
\ 

,\ rclü vou ·SC 

i) o SI'. (;:1-ttdido CI'<\<L duas c<tdeiras de instru-' n'm SC!Jlllltln. tliscnssão, 
I~I"Y c outru.o; cçi'io primaria: uma para o nos '''do julho de 1\lilll, foi 

sexo masculino, em H.odri- rejeitado. 
go ::lilva, convertendo-se a 
Úli xt;L a !li existente, para o 
feminino, e outnt mixta em 
!;otat'ogo, município de Ouro 

\ Preto. 
,\rclti vou ·Se 

J) 'l' I•~nacio Cr<-~a escolas de instruc<;ão Eln scg·u.uda tliscussão 
~h:••tac~utl•()s primaria noB seguintes lo- ao.s ,ll:i de julho de lüOO, foi 
• garcs : uma para o sexo reJeitado. 

masculino, rural, 110 povoa-
do "Campo de Sant'J\rma >> 
<listricto de J',lattosmhos, 
Í11unicipio de S1wta Luzia 
do ltio das Velhas; uma 
tamllem para o sexo mas- Archivou-se 
culino na, " Barra do Vac-
earia >> e uma do mesmo 
HCXO no " ltil~eir~o do Ba~-
bos<~ ,, do d1strwt? .d~ S. 
Donlingos, no muill~l[llO de 
Arassually ; nm:t m1xt:L na 
estar;ão «Vespas1ano·>; uma 
dita na ostaçi'\0 «Pedro Leo 
poldo >.; um<L diüt na« La-
o·c'la do 'l'avarcs >>, do mu-
~ieipio de Santa Luzi<t .do 
Ilio das Velhas ; unHt clita 
no povoado • 'l'amar.Jduá »; 
uma dita na coloill.<i d;1,s 
,, Pedras dos Bnntys » ; 
uma dita em S. Jos,), do 
districto (\C Inllaúma., no 
munieipio de Sete Laguas e 
nm<L d1ta na estação ue l:e-
ncrnl Carneiro. 



o ... 
Anno <l) Auctores Transumpto s Decisão final ::> z 

1S!J8 330 Do SI'. Carneit•o Altera o drocesso do julga- Sancciona.tlo de ltezendc c mento as causas atfectas 
outJ•os aos tl'ihunaes correccionaes 

e contém outras medidas. 
Lei n. 2G8, do 2) de agosto 

de l"lJ\l 

1808 :m na :·cnllllllissào Annulla disposições de lei da He]cila•lo pelo de C a 111 a I' as camara municipal de Ouro Senado em 
l\Iunieif,ae>J Preto. l.J de junho de 18G9. 

Archivou-sc 

1838 332 Do NJ.'. TheoJ,hi- Cr.êa uma car1eira mixta de lo l\lar•tnes m~trucção primaria na «La- Ent seguntltt tliscussào 
gr!mll~,, districto de 'rabo- aos 11; de julho de 1\JGO, foi 
l,elro Crra~cle, munieipio de rejeitado. 
Sete Lagoas. 

Archivou-sc 

1898 303 Do sr. Getulio Cr~a_ tres. escolas de instru-tle Cat•ntlho e EUI Se!llllltla discuss:io outros cça~ lll'IJ?aria no munici Jio 
ele :s. illignel de Guanhã~s aos !IJ de julho de 1000, foi 
s,cndo uma do Hoxo masc~~ rejeitado. 
lu~o na povoação da Sa lU-
ca1a, outra mixta I 
~oação de Sant'Aga po-
~·?n~a~a, districto d~a p~~ Archivou-sc 

I ocmlo, c outra no 
~o ~o 'l'ravessão, di~i~~t~ 

c ossa Senhora do A 
paro uo Braúnas.' m-

18()8 331, Do sr.:,Th ~ophj. Designa a cidade do lo l\ltu•cjnes e góas, para séue uo s;te La· Em lll•hueiru tliscussão outros campos praticos um dos em l de julho uo 181!l, foi 
trata a lei n 11<) 1 e que rejeitado. 
julho de 18'l-' ' te 20 uo .. ). 

Archi vou-so 

Anno 

IR\lk 

~ 
1803 

1898 

18\)8 

o ... 
<l) s 
::> z 

30;) 

;l~)~) 

3\l'/ 
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Auctores Transumpto Decisão final 

Do !-OI.'. (;anti li o Altera uisposiçOes do Regi-lt••sohtPào n. \1, de 2~ <10 
l'ral es monto Interno ua Camara. julho de 18DD. 

no sr. Dellimlllo· Créa duas cadeiras de instru- Ent seguncla tliseussíio 
J.•cira e out1.·os eção primaria do sexo mas· aos lG de julho de l9JO foi 

culino : uma no bairro da rcjoitauo. ' 
Lét"O districto do Alag<'>a, 
nn7iü'ci pio de Ayuruóca. ; 
outra no bairro do Anno 
Bom 1\istricto da ciuade de Archivou-se 
ltajub 

Do sJ.•. Hodri"'nes Crêa duas escolas ruraes, uma En1 scuuncht tliscussão 
ClutVCS " na povoação de ::3. Josr~ uos ao.s lG de julho de 1 noo, foi 

Coimbras e outra na Barra reJeitado. 
da A!.!;uada Nova, ambas no 
município de Arassuahy. 

Da cnunnissão Anctoriza o Presidente do D;s-
cle ItcpJ.•csen- todo a conceder as segnin-
taçõc!>l, ltctJne· tos licenças para tratamen 
rilnentos e l"e· to de saude : de 3 armos 
ti,•Õcs a contar rio 'H'I'), ao pri-

' mciro tabellião da comarca 
do Uberaba, Joaquim Josô 
do Oliveira Penna ; do 2 
annos, ao r:scrivão do ju- Lei n. 
dicial c notas de Santo An 
tonio do Machado. José 
Joaquim dos Santos Silva ; 
de 1 anuo, som vencimen-
tos á 1n'ofosso1'a pubh:a de 
Sant'Anna, município do 
Ouro Preto, d. F'rancisea 
da Conceição Ferreira, c á 
da cidade de 'l'rcs Coraçoos 
do Hio Verde, d. Maria 
lllandina das Dores Reis. 

Archivou-se 

Sunccionado 

250, do 3 de julho de 
18(1() 



Anno 

18!18 

o 
~ a 
::::: 
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Auctores 
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Transnrnpto Decisão fi na! 

'------------- ·---------------------
·--:-!-i!l-·l!no "''· <.:amHlo Cl'<)<t as ~e:.;nintes eadoir;·u.JI~m .. egnncl:~ clisenssi'io 

J1.•r·at1·s ., ou- d<J instrnc1;ão primaria: uma aos :1; de julho de I'.IIJIJ, foi 
' tt·os mixta no Jo;,;ar· denominado re.hitado. 

1')0 

í0.3 

/ _- Olari:t distl'icto do Ilre-

1 
.l'l das Almas; uma do sexo 
maseulino no logar denomi· 

j nado -Piteiras, distrioto da 
' cidade de Grão J\logol; uma 

mixta no log;tr denominado 
-Mnndéos, districto da l'<)-
nha, município de Caet!Jr:. 

[)n "'''· Uculri!Jues Concede ao.~ ar.! vogados uro-
Chn,·c·s visionados prJlo- presidente 

do Tribunal da ltelação per 
missão para exercerem a 
advocacia em q ualrgwr co-
marca do Estado. 

.\rcltivou se 

SaJH!eion!t.do 

Lei n. -~~~i·, de til de agosto 
de J8Dfl 

Do sr. Pinto 
i\[onl'll. 

de Designa a cidade de .Juiz de Em terceira cliscussão I Fr'lra paril. rcsidcncia do em '·"de julho de 18DD, foi 
I delegado auxiliar do Chefe rejeitado. 
1 de Policia. 

. \rchivon se 

na s1·. (;amillo Cr<}:t uma cadeira rir; instru- J·lm NP!JIIIltln •liseuHs:i~ 
t>rutc~ t) ou- eção primaria no Jogar de- aos 16 l!c _julho de 1.100, fot 
t1•os nomirtado dtoça do Brejo''• rejeitado. 

<iistricto do Pap;t;:;aio, mu-
nieipio do Curi·c!Io. 

Arclti vou-se 

Anno 

!80S 

41\) 

1808 no 

18\lx 

-367-

Auctores Transumpto Dcci~ão final 

H o st·. Si h·"' I•' o r· Crêa uma cadeira de instru- Ent !'le;:·u ucl:~ •li,..cos!'lão 
t•~-"' ,, ontr·o"' cção primaria no Jogar de- aos 1 ·> de julho lle l~l JO foi 

J)o Sl'. João 
e onlros 

nominado <<Cunhas>, distri- rejeitado. ' 
cto dos Remetlios. municí-
pio de Barbacena. 

Archivou-sc 

Pio Crua uma ca•lcira de instru-Em s !!JUn<la cli,.,•u,..são 
cção primaria no Jogar de- aos l•i tlc julho do 1~101) foi 
nominado «Maquina de S. rejeitado. ' 
José , districto do Pequi, 
município •lo Pará. 

A rchi von-;;e 

Do sr. Fr<utcis· Auctoriza o Governo a cons- ltPjeil:ttl<> pelo Senado en 
<!O lli•e,..sanc truir na Capital predios em 5 rlc julho de 1~9~1. 

que funccioncm ~;rupos es-

()o Sl'. ,Joiio 

colares uonstituiuos de me-
ninos de ambos 'os sexos. 

Archivou-se 

Pio Créa uma cadeira nocturna En1 se;:·nn•lu cliseussão 
de instrucção primaria na em G de julho de Hl\l~l foi 
Passagem,municipio de Ma- rejeitado. ' 
rianna . 

Archivou-F;e 

no !>ll'. ltil»eiro Auctol'iza o Governo a pro- En1 tct·m~it·a cli;wussão 
Jnncptcira c mover a representação do em 22 de junho tle JS!l\l foi 
c outros Estado na e~posição uni- rejeitado. ' 

versa! de Par1z em l!IUO, 
por meio do café. 

Archivou se 



Anno 

1803 

ISCJS 

18CJB 
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.......;._368-

Auctorc.~ Transumpto Decisão final 

[)o sr. 
l~loy 

Caml.ido Cr<)a uma caucira. primaria E 
e outros e~ ,~ampos das Fl<lrcs> m seunndn. cliscnssãu 

d1strwto de S'. Gonçalo _,
0
• aos l1l de julho do 1000, foi 

u rejeitado. Amarantc,municipio de Ou-
ro Preto. 

Archivou-se 

n~ Sl'. Joãoll'io Auctoriza o Governo a - . 
c out1·os dar consttuir um Jl~~~~~o Em se!Jlllllln. cliscnssão 

. em que funccione a Escola em Z·~ de julho do Jil:J:l, foi 
Normal de Juiz de Fóra. rejeitado. 

Archivou-sc 

Do sr. Cn.millo Cr(n as . l'l''ttcs c ' . · scgumtos nil ,· · , I' -tro · ou- de mstrucção prir;. ~~las \lU sc;gtnHia cliscnsst~~ 
s uma mlxta na povoa 1:;rw.d: ao:~ .li i tio julho do l()•JO, fol 

•Porto do ParMma ~<!:0 .O reJmtado. 
eto ~e.~· S. do''Girs~:~-
mumelplO da Diam· 'tl.lla, 
outra do 8 ,. . ,an ~na; 
na fabrica s~o dn:,\scuhno, 
c· as «lll~>lan 
L'as:, município de -S t-

agoas. 0 0 Archivou-so 

])o sl'. Bueno Cr1\ . , • llramlào · a as SC,jumtes ca•lf'ir· . 1 , 
IIl~trUCÇàO primu.ri~· c\S 1 C but I'ICl.:'JIIlllll clismti'!Sii~ 
f'xta no districto . d m~a aos li; do j ullto do 1\J:)O, fol 

eronyrno muni . c .,. rejeitado 
Çarmo d~ p 01 PIO do · · 
uma para o s~ranahyba, o 
no bairro Atr·xo masculino 
districto da dt:J ,;to Morro, 
J<Js<\ I p aue dt• S · ' ' s araizo, - · 

Arcltivou-so 

) 

I 

,~ 

i 
1. ~ 

Armo 

1898 

18:18 

18V8 

S. G.- '<7 

-369-

Auctores 'l'ransumpto Decisão flua! 

Do Sl'. Ctn•lindo Crêa no munlCIJllO de Sete En1 se"'lltulu cliscussiio 
Pinto e outros Lagôas, as seguintes ca- aos w'"de julho do 1\JO') foi 

de!ras ?lixtas de instrucção rejeitado. ' 
pnmana: uma na povoa-
':ão dos « 1\Iaias », districto 
do Inliaúma ; outra na po-
voação do « 'l'amandua ··, Archivou-so 
tlistricto da cidade e outra 
na «Barra de Jnltaúma. >> 

Do sr. Cttntillo Auctoriza o Governo a divi-
Prates dir o I~stado em tantos di.~

trictos de terras c colonb\a-

Sanccionatlo 

no sr .• Josc 
~tt.ll't~S 

r;ilo quantos forem neces- Lei 
sarios ao serviço publico. 

n. 2n:~, de 2·3 de 
de 189:1 

agosto 

G( n· Crêa as seguintes cadeiras de E1n se!Jlllltht discuss'io 
instrucçiio primada: duas ao,~ l:i de julho de 1900. foi 
do sexo masculino no mu- rejeitado. • 
nicipio do Pará, nos Joga-
res denominado.~ _,corrego 
do Dom SuccCBSO>>- distri-
cto da cidudc, e-•Fcrrei- Archivou-se 
ras'' - districto de Santo 
Antonio de S. João Acima; 
uma do sexo masculino no 
logar denominado -«Lagoa 
dos Veados'> de Jequitihá, 
município de Sete Lapoas; 
c outra mixta, no wgar 
denominado-•Santa Cruz,,, 
município de l'itanguy. 

Do s1•, Tbcophi· Crêa ~s segu!ntcs c.adeil;as Ent segnncltt tliscussào 
lo J\larques de mstrucçao prl'?ana: ao:~ ,lG de julho de HlOO foi. 

duas (lo sexo masculmo no reJeitado. ' 
municipip do Pará, nos Jo-
gares denominados <<Corre-
go do Dom Succcsso• e 
«Ferreiras~ disiricto de San· Arcllivou-sc. 
to Antonio de S. João Aci-
ma; uma do sexo masculi-
no, no lagar denominado-
Barranco Alto, districto do 
Carmo do Campo Grande. 
município de 'l'res Pontas. 



Anno 

1898 

127 

~:lO 

I 
I 
I 
I 
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Auctores Transumpto Decisão final 

no ~r. I•into de Augmenta os vencimentos dos Ent sc!lnmla. discnssã~ 
J\lonru c ou- professores de instrncr;ão aos lfi rle julho de l~l·jO, 1'01 
tro" primaria, rejeitado. 

Arcllivou-se. 

Do st•. Nurws Pi- Cri~a uma catleira para o Em segunda cliscnssií:«l. 
nJteh•o sexo masculino c outra aos lG dH julho de 1\JüO, to1 

para o sexo feminino na rejeitado. 
ci<la<lo de S .. João d'El-Roy. 

Archivou-sc. 

])o st·.~fJoui{Uim Crêa duas cadeiras ruraos I·:nt scgnuclu clhwn..;são 
Culixto e on- mixtas em «Sapozinho c lU- aos lfj de julho de liJOO, foi 
tt•os beirão de S. Pedro, distri- rej citado. 

cto da cidade de Boa gspo-
rança. 

Archivou-se. 

Do si'. Alberto Crêa uma eadeira mixta em Em sC!JUUcla cliscuss;io 
Furttt«lo e ou- «Conceição do Monte Ale- aos lG de julho de J!H)il, foi 
u•os gre~ districto dn cidade do rejeitado. 

ltio Preto, ' 

Arclti vou-se. ,:l 

i 
j 
J 

Anno 

J:<lx 

181~ 
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,----, 
.\3[ U)o H' Can~HdoiiC•·ô""' '""";"'·'" '"""h'"" J,.,.,. '"'"""''" '""".'ss;'~o, e outl'os mstrue<;<trJ pr11narHt no lllU·1 aos )(, de julho üe J~l'.IJ foi 

j',1 1 

f<), .. 
1'Jf_) 

B.~loy nicipio do útratinga : um~t rejeitad<). ' 
do sexo masculino c outra 

I 
do feminino, no districto uo! 
I nliap11n: mna, do sexo m:ts-

1 enlino, em Santo Estevam, 
distrieto policial de Entrei 

I 
Folhas; uma do sexo mas-, 
c•llino, em Sant'Anna do! 

I 'l'allolciro, districto üo Ver·\. 
melho Novo e uma mixt;l 

I . (' • j] • i i (!IH .1lllC. lC. I 

I 
I 

,\rchivOU·SG, 

no Sl'. (<()Jl'l:<t!iJCri'';t illll<L c:vJeira de instt:u- Ent l'il'guntirt cUst\USsão 
ela Sil\'a <:<;iin primariét em Cacl!.oen·a aos .lí\ ele julho de 1\)~111 foi 

üo 13oi, districto da c1dade re,Jtntado. ' 
üe car;\ngola. 

Archivou se. 

na Counuis~úo Declara nulla a resolução 11. ~·cnclc tlc parecer das Com-
ele c a. uuu·a s J,\ de 10 de agost? ~lo 1:-l!):J, miss<Jcs reunidas de Ca-
lUnuicitmcs ch\ (<amara !\Im.n~Jeal .de mé~r~s Munieipacs e Consti-

Bomfun, sohrc Ül\'!Sao tlis- tmçao, para continuar a 
trictal. 2." discussão. 

l)a, c,onuni..;.;iio Auctoriz<t o <;ovcrno do Es- l~mulc de parecer da Com-
ele ~>inúcle Pu- tado a reformar disp~sisiícs missão Ü? Saude Public;t, 
!Jlien. do rc~;ul;tmento n. ,)71,, de para :J.' tl!seussão. 

J;<l\ ' contrarias á classe 
pharnwccn ti c a. 

Bo !i:l'. ,Jo:t~Jnilu Cri)a <~é1,<ldra.~ rnraes mixtus, !~m !'>C!JUIHl:t clis~nssino, 
Q;ali:xt.o ., on- de instrncçiio primaria, em aos 1ll üc julho de HlOO foi 
tl•os Barro e Felicios, districto rejeitado.' ' 

<ia ci<hlle {]c Dores da lloa 
Esperança o etn (' l1,erre~ras,>. 
di-;tri<~t(J do gs]drito ~anto .\rcltivou.se. 
dos Cü<Jl!Ciros. 



Anno 

18~8 .J.37 

1808 

lS:JS 
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()o st•. Getulio Crôa uma c d . . 
de Carvalho e. instrncçiío a 01 ~~ m.IXta de 
ontl'os Santa Crtl'' puJmarl«;, em · " do · aear" til'· tncto de S "' 1 ' . ..:• S· C ' ' vO Jafltlao UOS 

,orrontcs, municijJio 1· Serro. to 

J)~ st•. Celestino Crr}a_ uma cadeira 1, . 
Soares cçao primari '~ rnstru-

masculino m~' PÍO::l a o. ~exo 
municipio Se D·o. c'~urolro •. , coyuva. 

J)o st·. Ignacio Crêa duas escol Jltn·ta e out.J'os instruc>í.o ·1 1,. as :·urac~ de ,, 1 nnnna· 8 , .• 
uma do HOXo másc' j· · cnuo 
povoa<lo s t' u mo no 
dos I'>r<tta-:; ·.,a,.sntl~l? t"~;tonio '1' .. u . c ') uo s-" rguel do Jcrtniti 1 ao 
e uma do sexo fe~_H)!Üla-
povoado __ Prata m~'f!O no 
cto de s. João dr; ':~t;i· 
amlJ;H; no municipylgJa, I A<a•.,uahy, '" do 

Decisão final 

Em scunn•1:t tliscnssi'ío, 
ao.~ lü de julho dt• 1\JIJO foi 
roj eitado . · J ' 

Arcllivou-se. 

Ent scgnntln cliscnssi'ío, 
ao:<; .lii do julho de !~))r), foi 
reJeitado. 

Arcllivou-sc. 

Ent SC!ltntdn cliseuS"si'ío, 
ao:> ,l'i do julho do t~lOO, foi 
rOJCllado. 

Archivou ·Se. 

Em SC!JUUcln cliscussiio, 
ao;; ~G do julho de 1\JIJIJ foi 
roJCJíado. ' 

Archivou·sr), 

Anno 

o .... 
"' § 
z 

-sn-

Aucíores Transumpto 
Decisão finnl 

-----~----- ---------1------------
Etn scgnntln discussiio 

aos 11; do julho de l!.HJO, fo.i 
rejeitado. 1l0 

180~ Hl 

18~t8 

Do SI'· Hnul Pc- Crêa as seguintes eatloiras 
niilo c outros de instruc<;ao primaria: uma 

do sexo masculino e outra 
do sexo feminino no povoa-
do de Santa Helena, muni-
eipio do Guarar{t: uma ru-
ral do sexo masculino, no 
logar denominado -Costas 
- üistrioto de Saní' Anmt do 
P<~.raopcba, município do 
Bomfim: uma do sexo mas-
culino e outnt do sexo fe-
minino em S. \'iccnte de 
Agua Limpa, districto de 
Agult Limpa, município de 
.Tuiz de INJI·a. 

'Arcltivou-se .. 

[)o st•. Thcoi•lii- Cr,)a urna. cat\eira do instru-
Io lll:ti'IJUC~ e cç:to prnuana par<t o se.xo 
ontl'os masculino no «Salto>, dJs-

tricto do Bagre, municipio 

Em scg·niHln diseussào 
aos 115 do jnllw do 1!lro foi 
rcj citado. ' 

do Cnrvello." 

Do sr. Jo1"to I'io Crüa uma Clv.lcira de instru-
c outt'os cção primaria mt « Boa 

Vista>,, districto da Con-
quista, município de Uom-
tim. 

J)o sr. Tu.,·ares Converte em umn. ca~loira 
de i\Icllo pttl n. o ~;ex o mascul~n? c 

outra para o sexo fommmo 
<t mixta cxist· nto em Mat-
tosinhos do Congonhas elo 
Campo, municipio de Que-
luz. 

Arcllivou-se. 

Ent pJ•imeh•u. · discussiio 
aos llJ do julho de lt~t7, foi 
rejeitado. 

En• pJ•imeira discussão 
om 11J de julho de 18\t!t, foi 
rej oi ta do. 

Archivou-stL 
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1S~l8 ll~ Bo Oll'. Hc;;id<•rio Gróa as sc~uintes eadeiras de i': lU }I ri mPira disc11s~.tlo 
<ic :\ldlo instrucçao primaria: nma em 111 dl) jullw de Ha,J, f<Ji 

rural <lo ~exo masculino na rejeitado. 

PROJECTOS INICIADOS 
povoaçao da t:oruJuista, mn-
nicipio do Sacramento; uma 
rural do mesmo sexo na 
povoaçilo ·Cruzeiro <la For- .\rchivou-sc. 
taleza. - munieipio de Pa-
trocinio ; •.11na rural do 
mesmo sexo no logar dono-
minado -J\Iartins- distrieto 
ela cidade de Oliveira, c 
uma do sexo feminino no NO 
<l!stric(o do .Japilo, munici-
['10 da mesma cidacle. 

.. ··-·· Senado Mineiro 

E REMETTIDOS A' 

CAMARA DOS DEPUT A.DOS 
l~M 

L.EGISLA 'TURAS AN'TERIORES 
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Projectos inici;ulos no Semulo e ••muettitlos á (J;unat•a 
tlos Deputatlos em legislatuJ•as ante.-ioJ•es 

Anuo Procedencia 

lWH 42 Scntttlo 

l8DG 7:-l Seu a •lo 

189G 80 Scnaclo 

18()7 Scnmlo 

S, C. - -1S 

'l'ransumpto Decisão final 

Crêa 15 cadeiras centraes no Em segunda dis••us~ão 
Estado. em :JG de julho de 18!):J foi 

rejeitado. ' 

Archivou-sc 

Abro credito para inaugurar- Em segunda discussão 
se a 21 de abril de 18\H, em 1 de agosto do 1893 fol 
uma exposição de produ- rejeitado. ' 
ctos agrícolas e industriaes 
na cidade que for dcsigna-
c.la pelo Governo. Archivou-se 

Confere premios aos cultiva- Em scguntla tliscnssão 
dores de cacáo e aos fabri- em 1 de agosto de 18G9 foi 
cantes de sêd<L, lã, chá, vi- rejeitdo. ' 
dros, crystaes, papel, phos· 
phoros e productos c~ra-
micos nos termos da let n. 
-12 de l:l de maio de 1S!l3 c Archivou-se 
do' registro de lG de feve-
reiro de h\lL 

Auctoriza o Governo a ga- Em segulllLl cliscussão 
rantir juros para o abaste- aos l!l de julho de 1\lfll foi 
cimento d'a~ua potavol no rejeitado. ' 
município ue Santa Luzia 
do !tio das Velhas e para 
obras municipaes no muni-
cípio do Caratinga. Archivou-se 



Anno 
o .... 
"' s 
::l z 

P1·ocedoncia 

-::378-

'J'ransumpto Decisão iinal 

----1 -----1 ---------1---------------------

18!17 Senaclo 

18()-; Senado 

18\lS ()7 Senado 

100 Senado 

101 ScJuulo 

Itcleva o collector de .Juiz S;tncclion~ttlo 
de I<'óra, Antonio Caetano 
Rodrignes Horta, do paga-
mento da irnportanci<t das 
estampilh'ts muha Jas do 
cofre estadoal a seu cargo. Lei n. :~c, I, de :~;; de .i ull11 

do ld'1:J 

Proroga o prazo concedido 
pola !oi n. ··I·! para rwnfe-
roncia <io premios aos cul-
tivadores do plantas indus-
triaes, viticultnros, vinicul-
tores e cultores do bicho 
<le sed<t e aos cultivadores 
Lle corcaes e <le cacáo. 

Em ;.;e::unda discnssão 
em :20 de junho de l8~J~l, fo 
rejeitado. 

Arcllivou-se 

Crêa cadeiras primarias no Bnt ;o;eguntln. cliscnssi'ic 
município do S. Jos<i d'A- aos IG de julho de 1!100, foi 
l<im Parahyba. rejeitado. 

Declara não depender do au-
ctorização especial a explo-
rayão de minas pelo pro-
pnetario do solo em <jue 
cllas se acharem. 

Auctorizu. o Governo u. con-
ceder ao sr. Bispo do Ma-
riu.nnu. duas sesmarias elo 
terras 1levolutu.s para fun-
dação do asylos agrieolas 
destinados á educação de 
menino.<> pobres. 

Archivou-se 

SanccioJUttlo 

Lei n. :28~, de 18 de setembro 
de IR~YJ 

Em I•t•imeit•a dlscnssã o 
em 30 de junho de lf;;J~), foi 
rejeitado. 

Arohivou-so 

.\.nno 

10~ 

10 I 

105 

Proccllencia 

!~ena.tlo 

Senado 

Scnaclo 

-:379-

Transnmpto Decisão final 

~~---~-~-------·---: ·-------------
IIDero.:,:·a o :>.rt. ! 11 I da Consti-' P!•omulqacla 

titniçüo ljUC aboliu a apo- so. · 

I 
scmtadoria dos funr:ciona-
rim~ pul,]ilios. 

pelo Congres-

I 
I 
I 

Lei n. l de l!\ de setembro 
d<l 190:2 

I 
I i 

I 
' I 

ineelar:'. set.n efl'eito ét r<)Bolu-~' 

I 
c;;to em <[ue a assemblea 
mnni<.:ipal de Ara~uary an-

1 nnllon as leis da c;tmara · 
I municipal do ·8.11, e sus-
1 pendeu a cxcc<Jção da lei 
j de on;amcnto do munici- Lei 
1 l'io. 
I 

I 
! 

I 
) 
I 
I 

. I 

!"b nccion;ulo 

n. :!~2. Llc ]8 ue julho 
de ltlJ\J 

I 
' 

Anctoriz~t. ~ '~<>nstrtw<;ão Llo Ent p:~.·imeit•a discussão 
um ediflciopara as sessiJes em :311 dejunho de ltl9fl, foi 
do Congrc:;so. rcj e i ta do. 

i 
I 

IAn<:iorL\:t a Kllhl'üllQl\o an-
1
1 

nnal de \.'J:!II $ [, Empre;;;a 
de mwef..':a<,!iio tio ltio de 
.1 anui r o, pltl'it na.v(~gaf)fio, 
Jllll' Yapnr, entro os portos\ 
do !tio do .Janeiro e Cara-
Yc:ilas. \Lei 

I 
I 
I 

I 

,\rchivou-se 

Sancéionado 

n. 'tl5, Lle :~3 do j ullto Lle 
J89l 



~ :f 
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. 

o ... 
Anno 

<l) Procedencia 1'ransumpto Decisão final s 
:;j z I 

1808 IOG Seno do ':'oncedc privilegio ao Banco Ent .seguJtcltt. tliscu!lsã 
Constructor, ccssionario da em t, do setembro de lti~YJ 

E. I•'. de Cataguazes para foi rej citado. 
construcyão do prolonga-
monto la mesma estrada 
ató o valle do Rio Cuicthó. 

Archivou -se 

o 

I PROJECTOS INICIADOS 

NO 

Senado Mineiro 
1808 107 Scnn.do Declara nulla a deliberação Sttncciontul o 

da asscmbléa municipal do 
Caratinga, sobre as contas 
do agente executivo mnni-
cipal. 

E REME'l''l'IDOS A' 

Lei n. 327, de 11 de agost1 
de I ~JO~ CA.MARA DOS DEPUTADOS 

DURANTE A 

1898 108 Scnatlo Crôa um instituto agronomi- Pemle de segunda discm;· 
co em S. Jos1) de Alóm Pa- siio. 
rahyha. TERCEIRA LEGISLATURA 

1898 10g ScJutdo Concedo favores a syndicato~> Em 1•rimeirn tliscn!lliiio 
agricolas. em ;J!J do junho do lti!JD, foi 

rejeitado. 

Archivou-so 



Pt•ojectos iniciaclos no §en:ulu e u·entcttic-nos {u Cmm:m::t•a tlm' 
DcJnitaclos durante a :l." leg·islat~H·a 

Anno 

IS\lll 

o .... 
"' s p 
z 

1111 

111 

112 

ll:l 

Proeedenci<L 

Sena.clo 

Scna.tlo 

Scnnclo 

Senntlo 

Transumpto 

Concede licença ao eidaüão I 
Jorge Rodrigues do Coura, 
escrivão de orphãos da co-
marca d11 Leopoldina. 

Altera a lei que crcou a Jun-
ta Commercial do J•;staüo. 

DocisJo Jinal 

Sa.necionaclo 

Sanet~imuulo 

Lei n. ~GG, de :2:>. de agosto 
de 18~\~1 

gstabelece as ferias do fóro. Em te1•ceh•a tliscussào 
em 8 de setombro, foi re-
jeitado. 

Auctoriza o Governo a con-
ceder dois annos de licença 
a Domiciano Rodrigues Vi-
eira, lente do Externato do 
Gymnasio Mineiro. Lei n. 

\ 

Are h i von-se 

SanctJion:tllo 

·218, de 1\. de setembro 
de lf:i~l'.) 



Anno 

18\JO 

1809 

18~9 

1!)00 

z:Joo 

o .... 
"' ~ z 

114 

115 

llli 

117 

1!8 

Procedencia 

Senatlo 

Semulo 

Scnatlo 

Scntt!lo 

Senatlo 

Transumpto 

Auctoriza a venda de casas 
pertencentes ao Estado exis· 
tentes nesta Capital. 

Concede mais um anno de 
licença, sem . vencimentos, 
á inspoctora do alumnas da 
E. Normal de Juiz de Fóra, 
d. Guilhermina Rosa Tor-
res. 

Decisão final 

Sanccionaclo 

Lei n. :27l, de 12 de setembro 
de LWl~l 

Sunccion;ulo 

Lei n. 2s:J de 18 de outubro 
' de ts:J~ 

Crôa na Capital do Estado Sancc'onnclo 
um conselho deliberativo 
composto de ~>ete membros. 

Permitto a permuta de oili-
cios de justiça, quando fo-
rem da mesma natureza, e 
não resultar prejuízo ao 
servir;o publico. 

Lei n. 2i'ií, de 12 de setem-
bro de 189~ 

Snnccionntlo 

Lei n. :~00 do 31 de agosto 
de l!JOO 

Crêa nas comarcas do :J. • (J ta I•:rn !oôtllfUIItla tli!'lcnssão 
entranciaH o o!Iicio de no- aos t:l (ic agosto de 1~11)!), foi 
tario publico. rr~jeitado. 

,\rchi vou-se 

Anno Procedencia 

1~01) Senatlo 

1~00 120 Semulo 

1000 121 Senatlo 

1()01 Senntlo 

1!JOL 123 Sentulo 

S. C.- .\9 

-:385-

Transumpto Decisão final 

Auctoriza a proroc;ação por Perule de parecer da Com~ 
um anno da licença em cu- missão de Petições para :3.~ 
j 0 "Os o se acha o 2." olli- discussão. 
cial Ja :-;ecretaria das Fi-
nanças, ciüadào Avelino 
Francisco Maximo de Jesus. 

Concede licença á professora l'cntlc de 3.·' discussão. 
de Carandahy, d. Carolina 
!\Iaria da Ascensão Lima. 

Auctoriza o Governo a conce- Pen!le de :l. • discussão. 
ceder um anuo de licença 
com metade dos vencimen-
tos ao cidadão Guilherme 
Pall1arcs lUbeiro, :~. 0 .con-
ferente d:1 ltecebedor~a. de 
J\Iinas e a d. Alexandrma 
de S<t;lüt Cecilia, professo-
ra da aula pratica da Escola 
.Sormal de Juiz de Fóra. 

:St\ncci onatlo Re"ula a concessão de li~en
ç"'a a funcciona1:io~ 1:u~l!?os 
de or<lem adm!Il!StiatlV,t e 
j mliciaria. 

Lei n. !J07, de U de agosto 
de 1901 

Revoo·a a lei n, !JO, que ele-
votf de lll, };) c :l,) :1" os 

. vencimen~os de funcciO~:l: 
rios pubhcos o a·de. n. bb, . 
que elevou os venc.1mentos Le1 
üo oflicial de gabmetc do 
Presidente do Estado. 

Sanccionatlo 

n. :JoG, de D de agosto du 
lDOL 



Anno Proccdencia 

i 
f 
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'l'ransumpto Decisão final 

--------11--------1---------------i------------------------
1\JOI IZ'I· Se_• nado 

I!lOl 12~ SCiuulo 

1[)() I l2G Seruulo 

1901 127 Semtdo 

1\lO:~ 128 ······ ........ . 

'(' - 1· 1 . t . 1• I •· I'' : Jrea o pocu w o n·1q;a orw ou ro1n11 :.,.ti 

I monte-pio dos 1"unceiona-
rios publicos, em substi-
tuição ao disposto no art. 

I IIJG da Constituídlo tiO Es-tado. · Lei n. I, ad<licíonal á Con-
' stituidio do Estado, de tr·, 

de setcrn hro do l:HJ·! 

' fFixa em ;) ",o, a partir do 1." Sanccioutulo 
1 do janeiro do 1\lll:.l, o im-i posto de transmissão de 

propriedade pertencente ás 
Cama r as l\lunioi paes, em Lei n. :nn, til! 2:J de agosto dfJ 
virtude da lei addioional n. 1\l J l 
2, tle 2'-l de outubro de H:m. 

r . 
IAuctoriza o Governo a con-

1 correr para a organização 
de um serviço do <Jstatisti-

Suucci oruulo 

ca da prodnoçfío do cafó no 
t<Jrritorio nacional, c em 
paizcs oxtrangeiros, c a en· I .e i 
trar, para este Jlm, em ao-
cordo com o de outros Es-
tados produotores. 

n. !325, do :2i de junho de 
l!HJ:~ 

Auctoriza a cessão de um 
predio estadoal existente na 
cidade da Vargin!ta, para 
um estahclccimcnto de in-
~;trucção primaria c sccun- Lei n. 
daria. 

{. "') ··························· ... 

Saneciontlllo 

:l21, de l'i' de setembro 
de 19:)1 

r•i OH projectoH de ns. 1:1~ a 170 constam da presente synopsc. 

PARECERES 
DE 

COMMISSOES PERMANENTES 
APRESENTADOS DURANTE A TERCEIRA LEGISLATURA 

DO 

· Congresso Mineiro 



Pat•cccl'C~ (]C {)orn missões Jl•et•tnancntcs atH'escnt:ulos tlnt•an te 
a a.a Icgislatnl'a 

Anno 

o .... 
""' s p z 

1 

O) 

·> 

Procedencia Transumpto Decisão final 

D1t Jll' i Jnc i rlt Reconhece c proclama depu- .'\J•I•I•ov:ulo em 11 de junlH 
Conuuissão tlc taclos pela ~." circumscri- de 18\13, 
Potlercs pção eleitoral do Estado, os 

srs. : dr. Astolplw Dutra 
Nicacio, dr. Jose Felippe 
de Freitas Castro, coronel 
Agostinho Josó Pereira, dr. 
Valerio Barbosa de ltozen-
de, dr. Francisco Soares 
Peixoto de Moura, dr. Josó 
Monteiro Ribeiro Junquei-
ra e tenente-coronel Ju-
venal Coelho de Oliveira 
Penna. 

D::t 1n•hn cir a Reconhece e procl~ma dept~
Connnissão tlc tados pela H." circumseri-
Potlci'CS pção eleitoral do Estado os 

srs. : dr. Dclflm Moreira da 
Costa Ribeiro, dr. Luiz lten-
nó, dr. Francisco IIonorio 
Ferreira Brandão Pilho, dr. 
Josó Carneiro de Rezende, 
coronel Antonio Hapnso de 
Almeida, coronel Simeão 
Stylita Cardoso, coronel 
1\Iànool Alves de Lemos o 

ll.adre Joaquim Soares Ca-
Ixto. 

AJlJll'OYatlo em l1 do junlteo 
do 18\J'J, menos na parte ro 
f crente ao sr. Brandão 
Filho. 

Vide parecer n. 13. 

Dn 1, I' i 111 c ir n ltcconheoe c proclama depu- All)Jrovatlo em 11 do junho 
f:onunissão tle tados pela -1,,• circumscri- lle Hlrlll. 
I~otlcrcs pr,~ão os srs. : coronel Julio 



Anno 

li 

h: I!) 7 

o ;.., 

"' s ::; 
Procedencia 
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Transumpto Decisão final 
z 

5 

•) 
,) 

---------
Da Jl l' i Jn e i 1' a 
co1nnti~~~o ele~ 
l~otlel'l~!'l 

Cesar 'l'<wares I'aes, coro-
nel Jo~ó Bernardes de Pa-

, ria, dr. Leopoldo Corr<3a, 
dr. Gaspar Ferreira Lopes, 
coronel Jayme Gomes de 
Sowsa Lemos, capitâo Desi-
derio Ferreira de Mello e 
dr. Franldin Botelho. I 

I 

na }Ir! Jll_ e i 1' a Reconhece e proclama clcpu-
t•oJnnnssao utl tatlos pela 1 • cireumscri-
Polll•t•cs pção o sr. dr. ,\!Joilard Ito-

drigues Pereira o pela fi. ll 

o ~r. Olympio .Julio de Oli-
veira l\Iourão. 

AJIJI1'0\'Utlo em Jl de junho 
de ls:l!l. 

Utt s.e!J'!Iltht:cont- Reconhece c proclama <lepu-
n~J;..;~ao :!c t•o- tado pela ;í. • circunÍscri-
tlc1 es p<,:ão o sr. <Ir. Manoel '!'h o-

ma~ uo Carvalho Britto. 

AJ•I•••ov:ulo em ll de junho 
de l8D:l. 

na ~e!J~tnlla com. Reconhece e proclama depu-
nussao tlc I' o- tado pela ~. ·' cireumscri-
dercs pção o sr. dr. Astolpho Lei-

to de Magalhães Pinto, 

• 

.\Jlpt•ovntlo em ll de junho 
do Js:l!l. 

ll11 ~llg'~llltl:t COUI- flc~;onhece e 
unssao tlc Po- tado pela 
dt::J.•es peão o sr. 

,\lves. 

proclama depu- AJ•t•rovntlo em I 1 de junho 
L" circumscri- do J8:J.•. 
d1·. João Luiz 

-

Anuo 

lf\!);) I 
' I 

18~)!) 

1~9:! 

\) 

lt;~\J 

o I 
.... 
"' Proccdencia s 
::; 

;-;:; 

I 
l 

----1 

k l)a pri lU t• i l' lt 
Conunissão ,Je 
Potle•·es 

I 
!I 1na Jll.'iJneiJ.•n. 

Connu.i .. si'io tle 
I•otleJ.•es 

10 ))lt }li' i !ll ~i).' u 
CtJlllllJ.lSSa O dtl 
Potlcrcs 

11 D1t 1•rilnc iJ.' a 
Connni!!são de 
Potlcre:.; 

12 ()u 1n•int~i ru 
Connnissao tle 
Potlercs 

-391-
-

'J'ransumpto Decisão final 

lO Reconhece c proclama depu-! !\JlJH'O'I.':ulo em 12 de junl 
tados pela ;, . " circumscri-· de 18!l\l. 
pção os srs. dr .. Jose Alvcsl 
Ferreira c j\lello, dr. ,J os c 
Gonçalves de Sousa, padre 
Francisco Xavier de Al-
mcida Rollim, padre João 
Pio de Sousa Reis c major 
Luiz Cassiano Martins Pe-
rei r a. 

Reconhece e proclama depu-' AJlJll.'ov:ulo em 12 de j11nl 
tado pela r,. • circumscri- de lW(l. 
pção o sr. Vasco Azevedo. 

Annulla o diplO!Da conferido AJ•tn'o''n.tlo em 1'1 de j unl 
ao dr. José Candido de de 18.l!J. 

l(J 

Sousa Vianna pela r~.n. cir-
cumscripção e reconhece 
deputado em seu logar o 
cidadão Olympio Borges. 

Reconhece c proclama depu-
tados pela primeira cir-

ApJ•l•onulo em 13 de .lun h o 
de 18\l(l. 

cumscripção os senhores : 
dr Josó Tavares de Mello, 
dr: Felippe Nunes Pinhei;o, 
dr. Lindolpho de Almc1da 
Cam~os, Francisco Ribeiro 
de O iveira, dr. Carlos Do-
micio de Assis 'l'oledo e dr. 
João Baptista Ferreira Vel-
loso. 

Reconnece c proclama. depu- :\J•I•J.•oYatlo em 1:\ de jm 
"d''' peh' ''''' cuuum-~ do 18!JO, uom umo '"" 

1hO 
nda 

:;cripção os senhores : co- do sr .• Tu venal Pcnna. 



Anuo 

18~)') 13 

15390 

Procctlenr:i<J. 

Hn p I' i Jn c i r n 
Connniss:io tlc 
Potlcrcs 

-392-

Tram;umpto 

ronfJ!.M:tnocl José da Silva, 
Art.hur .Josô Pirnent<J., coro-
no! Celo~tino Soaros da 
Cruz, coronel Ignacio Car-
los Moreira i\Imta, dr. Epa-
minondas Esteves Ottoni, 
dr. ltcynaldo da ::>ilva l'or-
to Primo e l'cdro Celestino 
Itodrlgucs Chaves. 

Bn 1• r i mo i r n 2\lan tóm a conclusiio de s1m 
~onunissão tlc parecer n. 2, apresentado 
I otl~J·es antes da contest<J.çiío op-

post<J. ao diploma do dr. 
ilrandiío Filho. 

Dcdsão final 

AJ•provnclo em vot<J.çito no~ 
minai a requerimento do 
sr. Carneiro de ltezende, 
em 17 de junho. 

na Cnnuniss:io Opina pela approvação 
d!; ltcpJ•esenla· moçiío n, 1 
çoe,.., Htl«fllt'J•i-

da AJ•JH'ovntlo em :20 de junho 
de I -;:1~). 

lll«>ntos c I•eu-
c;ües 

Dn Counnissão Indefere os requerimentos do 
ti!; lteJlt•esenta. dr. Eduardo Machado de 
çoes, Itct}ncri- Castro o do cidad;1o 211anoel 
Il!_Ciltos e Pcti- .\pollo, pedindo <J. dccreta-
f,'oes ç~o de leis sobre impres-

sao e ae,ruisição de Obras 
SUa8, 

Dn Counnissão Indefere a petição de Hono-
dt, JtCJll'csenta. rio Esteves do Sacramento 
ções, ltc'lnel'i- sobre auxilio para o seu 
n~ent0S e l'etf. apparelho denominado -
c;oes. Alplwbeto Chromatico. 

(Vide moção n. J) 

Appro\'utlo em :n de junho 
de 1~9:.1. 

llppJ·ovutlo om 27 de junl10 
de 18.)~). 

17 

18 

18:):) 

18():) 

S. Ç.- 50 
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Transumpto Dccisiío flnal 

lh1. t• ~>nnnissfo.o Thlal\lla que se archive <t rc- ii.J>pt•ov:ulo em :3 de julho 
tlc ltet•resen- pre~er;taçiío do conselho de Ji;'.l~l. 
taçiícs, Hctpt•·· distl'iet;~l. de Pcixotos, R?-
rimentos c I•c· hre auxilio para um pretiro 
tições destinado <Í» suas audicn-

eias. 

ll:t t~oJnini,..são MarHla. quo SI) arehivo a pe-
cle JteprPscu- tiçào <lo dr. Agostinho l'e-
, a\)ti(J', RctJtiC· nido, pedindo premio pela 
J'ir.,c•ntos., Pc· elaborar;iio de seu mcthollo 
ti«,iõc:; rle ensino. 

Da, coJnnü:;são Manrla '[UO se rcmetta ao dr. 
dt; HcJ•t•c:;enl.a· Seercta• i o tio Interior o re-
çõcs, ltc«Iucr!- fJlWr~mento da_ profcss?ra 
mentos e Poli.- publica d. Mana l31amlma 
çt)es uas Dôres Itcis, desistindo 

da licença que havia soli-
citado. 

i\J•tn•ovatlo 
de 1:-l\l~l. 

AllPJ'OVatlo 
uc 18~)!). 

Da. eonnnissão Manda IJUO se archivc :t peti- Apt•t•ovtttlo 
tle In.,;tt·ucçào çào da professora da colo- de 180\l. 
J>ublictt ni<J. <•José Theodoro> soli 

citando soj<J. considerada 
urbana a c;\deir<J. que rege 

em :J ue julho 

em .l de julll~ 

em 3 de julho 

()a, coJnJnissão Manda que se archivc a re- Vitle o parecer n. 3:2. 
tl e Ca 1na ras prcsontação dn asscmblé<J. 
l\lunicipne:;. municipal de Barbacena, 

protestando contra o im-
posto lançado sobre as fa-
bricas t!e cal pela respecti-
va municipalidade. 
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Anno 

2;Z 

18:)!) 23 

]f)()(! 2G 
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Proceuencia 'l'ransumpto Decisão final 

------------1~------------------- --------------------
Da (~OIUJniss:io Annnlla dil•ersas eloiçõo.~ ar-lAppt•owttiG em !.'i de junho 

tlc Coust itui- guida.~ o rceonhecc n pro- drJ I »!1:1. 
e Pocltlrc"' clama depui.ado pel:t pri-

meim circumscripção o dr. 
Carlos dn ~iiV<t Fortes. 

Da co1nmiss:io Manda 'llW se nrcltive a rw- Apt•••ovnclo em :J de julho 
tl!; Constitui- tição de d. Ilcnriquct:t Car- de lkil!l. 
ç~o, •••! gis la- molita de Almeida, sobre 
•;ao ._, • otlc:t•es construcçilo do ensa nesta 

Capital. 

Dn connuissão Requer, que, por intermedio •'-Jltn•ovuclo em 2~ de junho 
~t f? 1~mnrus da molla, sqja solicitada a de Jk!n. 

un•c•J•:tc"' lei n. :l, da Camara Muni-
cipal de S. .João Nepomu-
ceno que croou o imposto 
sobre 1mmovois rm·ae~;. Solicitou-so por oflicio n. 1'' 

de :lO do mesmo mcz. 

Da connttissii.o Opina pela approv;wão da in- Appl•ovatlo em :lO de junho 
tlci\gricnltura di cação n. 1. ' do l8:.l!l. 

Du coJuJuissão Mandn quo so nrchivo a re- ApJII'O'\'ttclo em 3 de julho 
tlcAgricull.urlt presentação da Camara Mu- de 18'-'8. 

nicipal do Pari. sobro crca-
ção de um campo pratico. 

Anno 

2i' 

lSG~J 28 

18~)() 2~) 

lSG!J !30 

-395-
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Da conunis,..ão Manda arehivar 10:> requeri- .\J•tn•ov:ulo 
tlc Instl'ucc·ão mentos, representações c lle 18.1!1. 
l'nl•Iica. ' ollicios, pedindo a CI·eação 

de novas cadeiras prima-
rias, alem de outras provi-i dcncias de caracter local. 

I 
Da. conunissão J\Ianda l(UO se archive o reJ"'-l•Pl'ova.clo 

de AtJt•icnlt.ul·a qucrimento do cidadã o de l8~l:.l. 
· Francisco lUbciro Guima-

rães, sobre nuxilio para n 
croação de uma. empresa lle 
vi tieultura . 

em :l de julho 

em G de julho 

na connnis!'ão ~!anda que se archive a il~- ,\J•provatlo em :; uc julho 
tlc Constitui- dicnção do conselho mum- do lb~l\J. 
ção, Lcnislu.- cipnl li?. Districto Federal~ 
<!à o c l'ode••cs no sentlllO de se~· 1~ago pelos 
' Estados, o subs1d10 dos re-

pcctivos roprcsontnntes no 
Congresso Federal. 

Da co;nutis,.;ão Manda que se archive a re- AJ•P1'ovatlo em 5 de ,julho 
de Constitui- presentação da Camara J\Iu- de 18!)\), 
ção, }Jt!!Jisla- nfcipal de Bnrb!!-conn, pe-
•·ão e Poderes dmdo. a decr_ctaçao de UJD:a 
~ lei que prolnba a dcstrm-

ção das ma tias. 

na counnissão ?\Iantln qne, por interrncdio AJ•1•1•ov~tclo em 10 de julho 
de Commc1·do, do Governo, Hl ouça a Ca- de lf:l\J~l. 
c•:stn.tistica, In· mar a J\Iunieipal do S. Fran· 
~lustria c i\1•- cisco, sobre uma rop~·csen- • 
tes t;t,;ão da camarada VJIIa do 

Contendas, rclatiyamente á 
qucstilo de ~i,Vi:~as entre 
aquclle mumc1p10 e o ,Je 
8. Fri1.ncisco. 



Anno 

33 

18YJ 3! 

1&0~1 B5 

1800 33 
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Uns ••on~•ni .. sõc,.; ~Ianda que Hüja arehivarla a P1•cjntlicatlo. 
I' eu 111 •l n s tl1• roprcsontar;iw da as~emhléa 
),c !Jis In c;ão tl munieip;ll de llarhaeona, 
c:u~lal'as 1\ln- sobre a lei munir;ipaln. :-:·!, 
JUCI)IItes · que eroou o imposto sohro Vi ele o projoeto n. U. 

fabricas do cal. 

J)a COIUIUil'~ãu Indefere O l'Of{UOI'i!llOTltO ti<J t\)l)ll'O~'IUlO Olll t:l do julho 
({C Ag1•icultura sr. Leopoldo Lipman, pc-1

1 

do 1i:í!J.), 
dindo privilegio para ex-
plorar borracha da manga-
beira c plantas textis em 
torras devolutas do Estado., 
nas margens do rio ~- Fran-
eü;eo, at(, as divisas deste! 
Estado eom o da Bahia, o! 
bom assim nas margens do 1 
rio Paracatú. 1 

I 
l 
AJ•t•t•tn·atlo om I:J do julho 

na connnis,.;ão Manda r(UC se archivc a re- do lbU~l. 
de C n muI' a s clamaçiío do conselho dis-
1\luuicipacs trieial de Entre Folhas, so-

bre falta de reeohimento da 
quota pertencente ao respe-
ctivo districto. 

Da connllissã•• Indefere o requerimento da AJl)ll'ovatlo om :20 do julho 
(lo Jt e •1 u c l' i- mesa administrativa das do 18~J l. 
montos e I.,cti- obras da matri" do Piurn-
•:õcs hy, solicitando doar;iío do 

proprio cstarloal, que ser-
viu do cadêa, 

Dncommissãoclo Manda r!UO sejam arehivadas "\JI)Il'O''utlo em :~3 de julho 
Ul'tfuot•lmcntos as roprescntaçücs do con- do 1>:>\J!J. 
e l.,t!liçõcs selho <Iistrictal do S. José 

dos Botolhos, o do agente 
exeeutivo do Alto ruo Doeo, 
sobre anxilios para o ccmi-
terio e canalizaçiío dagua 
potavol. • 

Anno 

1803 

18XJ 

18'JU 

1\lU'J 

o .... 
"' s 
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-

J7 
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Ua cormni~;são tl•• Manrla rfno se arehivc 0 re- ltPmcttitlo á Commissão de 
Itettu•~rimentos pro~cntaçiío ele lavradores Orçamento. 
c Pctiçi'ics do rlistrieto do Santa Rita 

do Rio Abah:o, reclamando 
contra a crcação do impos-
to tenitorial. Yido parecer n. Gl. 

D1teommissào tle ~Janela quo se arcltivo a rc- AJIJil'ovatlo em 2,! do julho 
Ot•çaJncnto prcsenta\~ft•l da Santa Casa de li::J;l9. 

de Misel'icorrlia de Dittman-
tina, pcclindo o rcstahelc-
dmcnto da lei provincial 
n. ;~.;):;:~, ctu beneficio seu. 

lhtcommiss:iocl••l\Ianda r(ue r>c remctta ao i\J•I•t•ovatlo em 21 de julho 
Obras Publicas Governo, para so tomar na de J8~)(l, 

devida considcrar}ão, a rc-
presentaçiío do conselho 
districtttl <le Santa Barbara 
das Canrias, sohro concer-
tos de estradas o desapro-
priação da ponte sobre o 
rio Canúas. na divis<t deste 
Estado com o do S. Paulo. 

Dlt commissãotlc• i\lanrla que so archive a rc- AI•provatl6 em ;2() de jullt<lo 
Ohras Puhlic<tS prcsr;ntaç.1io do agente cxc de lS~l'l. 

ll;t 
(\C 

cutivo distridal de Itabira 
do Campo, sobre auxilio 
para agm> potavcl. 

connnissào !llanrla que sr>. arcltivem osiAJ•IH'ovmlo em 2() de julhv 
Orc;:uncntu requcrimoutos de Alberto do 18\J\J. 

Silva & romp , proprieta-
rios de uma fabrica de pro-
tluctos ccramieos e de Cus-
todio Netto & Comp., pro-
prietarios do uma fabrica 
do sah1io, pedindo isenção 
do imposto de consulllo so-
bre os artigos o matcrias 
primas destmadas aos seus 
estabelecimentos. 
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!K.)!) l! na cnlnJni,..siõc 'Manda <pw .~c archivo a peti .. \I' (li.' li \'lttl () Olll ?li de julho de UJ•t;aJUtlllto ção d<t di roetoria do •u\.tlte . de h!l!l. 

ncn S. Luiz,, sohro ~mhvcn 
1;ão ao mesmo cstaholcci-
mento do ensino. 

18~ I\ I 1-/ na t~o:ntinis~ão Mand;t <[UC sejam aruhivadas !\J•Jn•o,·atlo em ~~ ele julho tle ~h·t;alnt•nto as rcpr<JsentaçGes <lo eon- do 1 ~'.\l~l. 
selhn escohtr tlc S.· Geral-
<lo, do conselho districtal 
de S. Domingos do Rio do 
Peixe e <los habitantes do 
distr!cto do Fonseca, soli-
citando casa c mobilia para 
as r~spectivas escolas pri-
marJaF:. 

' 
18~J;J ,13 Hu conunis..;iio Manda quo se arohivo o ro- , \ J> JH'tl\'Utlo em :2·5 de julho clc Orc:anu.•nlo rpwrimonto do cidadão An- de Ifl:l:l. 

tonio J\htrtiniano Ferreira, 
pedindo verba para a iu_1-
pressão de seu compendiO 
do gymnastica. 

1899 18 Da commissão ele Indefere a reprcsentaçi\Ü do AJlll1'ovatlo em 2~ de julh Hecruct•imcntos conselho districtal de Pi- de 1>,9\l. 
c l"cti•;éic~ rapctinga, municipio <lo 

l\Ianhuassú, pctlindo auxi-
lio para canalizaçi\o tl"agua 
potavel. 

() 

18~3 ,11 na couunissão Mandét quo se archivo a rc- i\ Jll' l'OVUtlo em 2·í do julho dP Orçan1cnto prcsentaçi\o de habitantes de 1:-JJ:l, 
do Itabira do Campo, pc-
<.lindo auxilio para reparos 
da estrada quo liga o refc-
rido districto ao valle do 
Paraopeba. 

1RG~I 49 nu commi!isão ele Requer que sejam solicita- AJ•provado em n de j ulh Rcttnerimcntos das do Governo informa- de !BD'.I. 
c l"cliçéics çües sobre o requerimento 

ilc Antonio Jose Gomes, pc-
dindo intlemnizaçilo por 
serviços accrcscidos na re-
eonstrucçi\o da ponte sobre 
o rio Itapccerica vm IIcn-

o 

rique Galvão, 

lil!J:J HJ na, COllllliissão Manda quo ~;c arcltivc o rc- AJlfll'ovnelo em:n de julho ele Ort;an~ento quorimrmto de William de lflD:l. 
Ncwlanrls Junior c outros, 
propondo-se a eontr<: ctarom 
o scrvic;o do liquidação de 
guias de cafC. 

18GG 50 na COWIUissão Manda quo sejam archivadas At•pt•ovatlo em 1.' de ago: tlc Ü1'<;umcnto por já terem sido attendi- to de 18~l~l. 
das cinco mensarrens do 
psdcr executivo soficitant!o 
a concessão de credi tos. 

s-

. 

18:1:1 li.i na t•cnutnissão Manda <pte soja archivado o :\}l(l1'ovnclo em :n de junho de OJ•çnntcuto rc•[ucrinwnto das professo- de 1,.,:1:1. 
ras publicas desta Capital, 
solicitando vcrha para alu-
guel de casa onde funccio-
nom suas escola~. 

18()(1 :íl na COlllllliSSã o Manda que se archivem a s App1'0V~tdo em 1. ., de ago de Orc;tuncnt o rerosentaçõos das munici - to de lfl',l::J. 
pa idades do Villa Nova d e 
Lima, Sabar;í, Santa Dar 
bara, Caethó, Itabira e Ma 
rianna, solicitando a dimi 
nuiçilo do imposto . ;;obre o 
ouro. 

s-

I 
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na t'Oltnni,;s;io i.\Ianda que so archivc a rrJ- i\J•prov:ulo em :J do a:;osto 
ele (Jr<•aJucntol J>rcscnl<v;Jo da ~;amara mu- do 1:->~l:l. 

' nieipal rlo llo!nlirn sohrc 
auxilio ;10 In~tituto elo llu-
manidar.lcs a !li fu ndarlo. 

D:~ 
ele 

contntif'.lsão l\Ianda qur) s:l arehivem·. •:s ,\ pJn·~~·aolo em '< do a:; os to 
Ort;antcnto rcprcscntar;<JIJS da.~ nn~niei- de !KOJ. 

palidarles do l'ar<t .. }•a:;a-
"Clll e Turve, sohc1 tanclo 
~ubverll'<1o para in~titntos 
munieii>aes rlc ensino Jl 1llas 
mcsmao crearJo.~. 

J)a. •~ontntistoão Opina para quo scj;t negaria ,\pJlrov:uln em .L do ,1gosto 
dü .Jn!'<ti•·a Ci- a licença irnpet~·ada, pt;lo do Vi'·'~l. 
vil e Cri'niina.l promotor de just11;a c a:;c;~ 

na 
ele 

to executivo intcdno r.lo I 1 
tanguy !,ara proces.~ar o 
deputarlrJ Vasco Azevedo. 

connuis,..iío ~!anda <JUC He arehivo mna ,\I•JH'OVI~,·~o 
Or<'I\UICnto roprcscntaçào tia camara to do l>;~:J. 

' municipal ria Dagagcm pro-
pondo-srJ a eoncorror com 
a mctarlc d;t despesa para 
a construcçiio ou acq uisi-
çiio do um prerlio destina-
do a escolas primarias. 

o!oJuntissão Manda IJUIJ ;;cjam arc!Jivatlas ,\pprovado 
O••o;ntuenlo as rcpreseniar,,i}e.'> da~ mu- to <lo 1~!)~1. 

nicipalirlarles <lo Pomba e 
ltajuhii c dos Clubs da La-
voura de l\Iar de llcspanha 
o Angu;;tura, podinrlo rc-
ducr"ào do imposto Hohrc a 
cxp~rtaçào do cafô c fumo. 

em :28 do ago, ... 

em :!8 do agos-

-'101-
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lf)99 58 

5\) 

1&99 I) I) 

1893 

s. c. -:H 

Da connnissão Opina pela approvaçiio da in- AllPI"ov:ulo em ~U rle agos-
ole Obras Pu- dicaçào n. ~. to de 11)~:). 
blic1ts 

na 
ele 

colnntis,..ãn Man<la lJUiJ se archive a re-
l~statistie:" prcscntaçào de habitantes 

do districto da Onça, em 
Pitanguy, solicitando mu-
rlança desse nome para o 
<lo «Vasco Azevedo•. 

Viole a indicação 

i\Jlpt•ovado em 28 de acros 
to de lW1~1. b .., 

n~ts commi~>si)e!-0 Manda que sirva o corrcgo Vitlü o projecto n. 80 de l9I)O 
l"Cnniollts de Lü· ,, Agua Limpa'' atá a fazcn-
<Jisl:~•:ão e Ca- da tht Solcrladc, do divisa 
in:uas l\luuici· dos districtos rle Agua Lim· 
pites pa c Providencia, perten-

f) a 
ele 

na 
ele 

centes aos municípios de 
Alóm Parahyha c Leopol-
dina. 

counnissão Manda que se archive o rc-
OJ•t•:uuento qucrimcnto da Memt atlmi-

• nistrativa lia Santa Casa de 
Caridade da Diamantina, 
pedimlo verba no orçamen-
to para auxilio ao Hospi-
cio de Alienados de quo 
trata a lei n. GO de lfj~):l. 

eouuni:;,.ãn MarHI<\ que se archivem as 
OJ•çnlucnto representações das camaras 

municipacs c h<\hitantes do 
Ilacpendy, l'ará,Entre Rios, 
Ubcraba, Arassuahy, Ilnri-
ty c Santa lUta do Rio Abai-
xo, reclamando contra a 
dcoreta<;ão do imposto ter-
ritorial. 

AJ•Ill'o\•a.do em 28 do a"o" to de lb99. o .... , 

AJlJH'oV11tlo em 28 do a"os 
to do 18!)9. o 
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-------1-------------- ------------
na 

eltl 
1 . ,0 0 r<)- 1\ppro,·:ult> em ~-~ do i\!,;11.~

eoanauissão Manda <J 11e S1J are_ ll\t· C·tsa to de t:>~E_l_ 
Ot·.,·antento quorimonto 1la San ';, -','1: de Cariundo r!'J Montes C ,t-

ros, pcrJinr.lo credito. 1_1ara 7, 
]la!,;'amonto do auxliw <J~L 
d1Jixnn do rueollN o~n. l'í90 
por niio 0 Jutvc 1• sohcrtado 
em VJll1 po. 

I 
I 

• _ , .. 1 ·yc 0 ro- ·\pJn'o\·ado em .'2-'i de :tgr>.~-t•ontnus..,ao ;\Ianrla IJIIO se ,\!C 11 
1 . ' t 1 1~'1') U;~ 

OJ•(·arnent.o! quorirncntt1 _da_ eomr!an.~~a o 1 c · · · • 
dl) N:wcga\aO Sul l\hncn::l, 
~rJlicítando uma Hulwençao 
para 0 fim de melhorar 'J 
manter o scrvi•:o :t sou 

de 

car!..;O. 

na 
ele 

counni,;siio .\Ianda 11 uo siJjam arcldvadas "'-l'l'l'ln'l,td:l em (I 1\o setem-
(h•<;amento as peças pi·otocolladas ~o- bro do ,>i\.l). 

hrc ns. ;;a; :lo 18'-'l ; l!J, :ZO, 

Dn 
de 

''I c,,., do J:-<'n · 30 do 18\JI·: lI, tÍ~· 1-'iD.; '7, tlo 1~'):; c J:HJ, 
111 o I·l:í do corrcnto anuo, 
algumas por j:~ terem siclo 
attcncliclas o outras por 
tm·crn perdido n opportuni-
dade. 

<'OJilllli.,s;"lo .Manda IJUC se arohivc o rc- .l.Jlfll'OHlt~.~ em 
Oi•çunlento querimonto em que Bruno bro do lR.J.I, 

von Sydow pode ise12çi'ío do 
Imposto do cxportaçao :>o-
hro os teciclos do juta, 

!l de setcm-

Dn couuni~são Manda quo se romotta :w tlo- ,\lllll'O\ ado em I:J <lo setem-
ele Oht•as l'n- vorno parn tomar na con- hro de l'i'l!), 
lllictts sitlcl'a~~iio que morccnr o 

projecto n. l J, !'nlativo ú rc· 
construcr;:"lo da ponto f;ohrc 
o rio Pomba, na e.c;ta<;ão !Ir) 
\' ista Alegro. 

Anno 

1 ~11)1) 

1!))1) 

l'JI)I) 

l\)1)1) 
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::: z 

C8 
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7') 
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Ua tlolttJniss;lo ~Iaml:t que sejam remcttillas "'-l•t•ronHlo em 1:~ do J>etem 
tlc Oh1·:~,. Pu- ao Govel'!lo para tomal-as lJro de l>-\'.1~1. 
l,Jieas em con:;:dor<wão ns ropre-

::;cntaçiies tio juiz de direito 
o do pre;;irlcnto d<t camara 
municipal do l'ará, peclin-
do a construc('iio d13 uma 
10arkia na. rcf',J'ritla cidade 

na commlssiioel1~ Concede a liccnç<t ::;olicitada AJ>PJ.'ovado em :.li 1\e junho 
Jteltnerlmcmto~ pelo >;!'. tleputado Arthur do 1!111). 
c l'Pti<;Õt~s Pimrmta. 

O:~ commissão ele ManeJa quo ::;o archivc o olli-
Ctunat•as :illn· do da Camara Municipal 
nicipacs de S. Miguel do Guanhães, 

remcttenllo documentos re-
ferentes á eleição para ve-
reador especial do districto 
de Dúres, realizada em :w 
de mar0o de 18\J~. 

Du commissão ele Manda qno se archivem a 
C1un:n·as J\lu- rcclamaçiio c mais papeis 
nici 11acs dirigidos por contrihu!ntos 

municipacs de Passos a re-
spectiva asscmhléa munici-
pal, soliro a lei n. 111 "i. ri e 
!8:17, IJilC clovon o imposto 
sobro mascaten.<;[lo de fa-
zcndaf!, arnmri nhos, etc. 

Ba t•ommiss:w d(l Indci'oro_ o rçfJ\lcrimont? tle 
UNtuu•hnt>nt-os AntoniO .loso f,omc!l, con-
e Pt~t il;t'it•,; tractanto 1111: ponto sobro_ o 

rio Itapcccnca, na estaçao 
de !Irmriqun !\alvão. 

AJIJH'ovado em 27 de junho 
de 1\JOO. 

At>tn•ov1ulo em :~7 de junho 
de woo. 

Appt•o,·aulo em ~~7 1\o .i unho 
de 1!100. 
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j ' n \J•tll'O'nulo em '27 de junho Da commi!;são dt• Indefere o podido r(UC a)l ."r 
1
q 

1 Ue•tuci'imcntns Camara l\Iunir!ipal de P.i- de • .J J. 
c l"ctiçiit)S umhy, r!e cessilo ~o prod~o 

que servia do cadom e par, o 
munieipal. 

Das comn1issiies Manda rp1e s<J archivo a ~·e- Appr·~~L\Ilo 
reunidas de Ot·· present;v;ão rias comparl~lia~ de Li l l. 
Çant~•nto, Ite- de mineração c-;tabclcel(.la~ 
qutn·hucutos c no Estado, solicitando re-
l"etições ducção do direito de trans-

fcrencia de hens,do imposto 
de exportação do ouro . c 
abolição do direito de rcgi~
tro do I 2 ", ., sobre o capi-
tal. 

em :z I de junho 

na conuuis,.;i'io Opina para que v<t á Com- AJIJil'O\'atlo em 27 do junho 
tltl Jn,..tiç,, Ci- missilo do Irt~trncçiio Pu- de l~l:Jo. 
\'il e Ct•iluinal bliea o roqnerhn,mto em 

quo o cidadão .Joarrulm l\Ia-
ria Alvornaz, proros.~or pu-
blico e advogado provisio-
nado, Jl'ldc a intiJrprotação 
da lei, aflm do tornar·-sc 
claro si aos professores pu-
blicos ó ou não vedado o 
exorcicio da advocacia. 

Dl\commissãotle Opina p<tra que soja doGI<tra- Ar•Jll'O\'ntlo em lG do julho 
C!"!lltrns l\lu- dtt prejudicada uma recla- do JDIJI), 
llH~•t•aes rnaçJo da assomblrJa muni-

cipal de <~ucluz, sobro duas 
le1s da respectiva camara 
o para fJtW seja rcmottida 
li cornrnissilo de Orçamento 
uma mo~~ão da mesma mu-
nicipalidade contra o im-
post<> territorial. 

Anno 

l'JOO 

1~100 
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77 

78 

8) 

D1~ •~ouunis,.ão Opina pela approvação da ,\JIIH'Ovt-.•lo em lG do julhr 
de Or<;tuncuto illllicaçf(o n. :í, com nma de \~l'JO. 

emenda substitutiva. 

Bl\ ••onnuis~;"ío 
dt• · lnstrne<:úo 
l"uhli••tt 

l\l<tnd:t '(110 ~ojam archivatlos ,\plll'ovntlo 
vinte e dois ollicios, rer1ue- de 1:100. 
rimentos. o rcpresentaç,-,es, 
sobro remoções <lo c:ttlei-
ras, nomca~·õcs, augmento.s 
do ordenados, conservaçfio 
da gscola Normal de Dia-
mantina, mudanç<t de fe-
ri:\s e outras provitlencias 
relativas a este ramo de 
soi'Vi•;o pu h li co. 

em Hl do julho 

Un conuuissão Opina pela approvaçi\o da in- "\.JIJll'OVtttlo em lG de julho 
•lc Constitui- dieação n. (j, lGJIJ. 
ç ã o~, J.c!jisln-
•;ão c l'mlercs 

lhtcommis>~<io •le 
CalUIU'aS Jllu-
nicip:~es 

Opina pelo archiv[tmento das r\Jilll'OVIl.do 
representações dos conse- llo 1\lüO. 
lhos districtaeg de 'l'ombos 
c Faria Lemos; dos eleito-
res residentes no territorio 
comprehendido entro os rios 
Dourados e Perdizes; do 
presidente e agente ·execu-
tivo districtàllla For<Juillta, 
município dr~ Santa lUta de 
Cassia, e de uma copia de 
actas da agsombló:J. munici-
pal de Sant'Anna dos Fer-
ros. 

em l~l de julho 

lht l~o1n1nhwão Opina para que Beja appro- AJlJil'ova,lo em Hl de julho 
do Obr;ts Pu- vada com a retlacção IJUO de l\J:)O, 
hlicns apresenta a indicação n. 10. 
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o 
;.-; 

I 
I 

ÚHH) I 
[:) de julho ~1 I) f'OTIIIU i"S:t O Opina lH;la appi'OVa<,!àO tl<t Íll·l·\l't•l'O\'Itflo ülll 

1!1• .\!l''icnllnt• a rlkaçilo n. ~:7, com a !IH;.~-~ drJ 1~10'1, 
'' l'llinas ma J'c<lac<.'ão. · I '\.'icle a indicaçZío 

1900 N9 I~~ a"""' ml' "''" <I ., Opina pa1 a i(UO sejam S<)liei- "' ppronulo em l(j de julho Jte<ruci•lnwnl o s tadas do Governo as in!'or- do ]!)l)f), 
c p(~( i~~(i(~.-.. ma<;ücs noccssal'ias para [lO· 

rlllr resolver ~;obre o pe<liúo 
que faz o collector c.~t<Hloal 
de Palrnyra, d<J moratoria 
de dois armos, para saldar 
seu al<~ancc com o th•J~nu-
ro do Estadó. 

[!)I) I) )j'' lht COIIHlli!Ssào tlc Manda <[tte HC remctta ao dr, Ar•r•ro,·nclo 19 •lo julll<l 
.. 

em Jtc<fllcl'Írncnto!!> Presidente do Estado, para do l!H)I). e I•et i(,!fics providenciar corno cntundor 
conveniente, uma petição do 
jui" do direito do Ab::teU·, 
solicitando um auxilio de 
20:000$ para a rcconstru-
cção da eadêa da referida 
cidade. 

1001) 8j ))a C~OIIIIIIiS!'<ão ti C Int!efcre, l'or tratar-se d<J me- AJtpt•ovnclo em HJ do julho ltctJUCt•imcntos <lida de intHresse local, a df! l'l(<!l, c 1-.«~ti•;•ies roprcsentar;ilo do eonscllJ<J 
dis!rictal de Camhur{llira, 
solicitando auxilio par<t c:t-
nali"a<,•ilo de agua potav!Jl. 

Dr)() 8i r .. ................. ,., c once<lc a liocnç.a rHrtuerida .\)1(11'0\'lttlo em :'ií do julho HIHfiiCt· i me ntos pelo llr. rlcpntado I<'rancis- de H~J'). c Peli•:•i<'s cr> Peixoto. 

Anno 

1\11\1 

l'Y:O &7 

l'Jí)l) 
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I . (' ,. . I na commis~ãoclc ltcquer se peçam l!l '}l'lllaçues '"'Jllii'O\'at o 
Hl'•fucrimc~ntos ao Goycrno rc_latlvame,n!e de Hl lll. 
e Pctic;tit·s a? pcd1do de hcença dll'!-

gHlo ao Congreoso peh pro- · 
fcssora publicet do Ouro 
Branco, munieipio de Ou1·<J 
Preto, d. Maria <lo Assum-

em 2:í do j nll10 

p<;fío Costa e Silva. 

na cunnnissão Manda <JlW .se achivcm ns Approntolo r)fll ->é de julho 
de C a 111 n.r as rcprcsentançücs do contribu· d•! l\ltl'l. 
1\lnnh·ii•aes intes municipacs do Es-

pírito f:lanto de Ciuarar;í. 
sobre impostos c pedindo a 
rovoga•;ão da lei quo csta-
bclecen multa sohrc ani-j 
maes <jnc vagarem pelas 
!'II<LS, 

Bacommissi'iocle Man1la quo sejam <trcltiv:tllas At•provatlo em 2-l rlc julho 
Cnnmt'I\S l\lu- as rccl?-maçües con.tra di- de l'hl. 
nielpac~ versos Impostos, asmgnallas 

por contribuinte;; dos mu-
nicípios do Baependy e S. 
João Nepomuceno, c niio 
attent!idas pelas respectivas 
assemblóas mnnicipacs. 

Da commiss:"io tle l\Ianlla iJUC se ar~hivc, I>Ol' i\JllH'~·.~·aclo em 2" r.lc .in lho 
Cnn1a.ras :illu- faltar compoioJHJl:t ao Con- de l.i l.\, 
11 i c i paus grcss~ pam conhccor ~a 

matorw, um;t reclamaçao 
de contribuintes mnnicipas 
do Caratinga, pcllindo aba 
timcnto nas taxas tltt tabcl 
ltt A tia lei n. t--7, que olas-
sificou em :\ classes as ca-
~as comm<~rciaes. 
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·I · 0 ·1 re- •'-PIH'ovarlo em I.• do agos .. Bn commis~;;iocle Manda IJIIe se ttrc uv.
1 

'. t . to do l'J'JO 
Cnuuu•as l\fn- chtmação de .CI?níri n!ln ,Ç~ · · · 
nici1•aes do cofre mumc1pal de I I 

umliy, contra a Ic! orça 
montaria do respectiVO mu 
nicípio, na parto em . quo 
elevou a 11.1 "/ .. os a~diCI~ 
naes ao imposto de mdus 
trias e protJssiles. 

Da 
de cotnntis!>óiio Manda que sejam rcmettidos ""-l'l'l'~vado em :Jo do julho 

Ot•çaincnto á Secretaria da Agricultu~a de LJIJO. 
dois requerimentos de. d!-
versos viticultores c ':'ITli-
cultorcs do Estado, pcdmdo 
inclusão de verba n•J orça-
mento do futuro exercido, 
para pagamento do p_remios 
agrícolas a que s~ .Jnlgan~ 
com direito, ex-vL da lei 
n. 12, do maio de ll'lci:l. 

Ua connni!lsi'íotle Manda iJUO so rometta ao dr. i\J•pt•ovttclo om .~ de agosto 
Hectnet•irncutos Presidente do Estado, para de UJIJO, 
c Petições jll'ovidonciar nos termo~ da 

oi, a petiçlío d,c I•'r;_tnmsço 
Mondes Leal, lunccionano 
de justiça na comarca do 
Curvollo, pedindo dois an-
nos do licença. 

na com•ulssií.o de Manda 'JtH) se peçam infor- t\Jil'l'ovuclo om ;) de agosto 
Hectuerlnwntos maçr)c~; ao Governo para di} 1(J01), 
e Pe I ições poder resolver sobro a in-

demnizaçào solicitaria polo 
contractante da ponto sobre 
o rio Caratinga, na estrada 
rJUO vao para o Estado do 
l~~;pirito tlanto. 

~---

.I 

Anno 

11)1)() 

UJOO 

1900 

o .... 
<ll s 
::; z 

!)I) 

97 

s c. -52 
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Dn commissiio de Manda quo se remetta ao dr. AJIJll'ovado em() de agosto 
RCtJnu•imcntos I~resident~ do EHtado, em de 1\JOO. 
c Petições taco da le1 n. 18, o reque-

rimento em q uc o cidadão 
Os,~ar do llfagalltães Parti-
lho, escrivão de paz do dis 
tricto de Tombos, comarca 
do Carangola, pede dois an-
nos de licença para tratar 
de sua saudc. 

D:~ commissão,lc i'.Ianda que so remetta ao Ap)lrova,lo em 13 de agos 
Itcqucrimcntos Governo, para tomal-a na do 1900. 
e Petições consideração que merecer, 

uma representação do presi· 
dente do conselho districtal 
do Itabira do Campo, fa-
?.endo ver a necessidade da 
reconstruoção da estrada do 
rodagem quo Jicra aquclla 
localidade ao va1Io do Pa-
raopoba, Domflm o outros 
pontos do Estado. 

ua com missão lle Manda quo se. archivo, .Jlor j.á AJllll'ov:-ulo oro 13 do agos-
UelJtiCrlmcntos estar attcnd1da em d1spos1- de 1900. 
c Petiçõt.•s ção de_loi vot.ada,. a repro 

sentaçao do vigariO da fre 
guezia desta Capital solioi 
{ando, como indomnização, 
um auxilio para a recon 
struoção da egreja matriz 

Da commissão lle Opina para quo soja appro- Alllll'ovado em 13 do ag08.,., 
Rmtuet•imcntos vada C?m. a mesma roda- de 1\JOO. 
e l~etiçõcs cção a mtlicação n. ll. 



jll):) 

1()1)) 100 

101 

-'110 ~-
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na commi;;sii" ele Opina pela apJn'oY<H;flo da in-llppJ.•ovatio ü!ll l:l do ago;;-
ltctJm:ri!:Jcnto ~,I dicaç;1o 11. '· eorn a nw;~-: to d!l l'.JJII. 
c I•ctiçnt·~• ma redacção com que Jor 

oH'crcJcrtla. 

nacommissii.o tltl i\Ianda que Hajam solicitadas ApJH'tn'atlo 
JtcttncJ.•imcntosl as nccessarias ínformaçGes de l~liJII, 
c I•etit;õc,.; do Governo para poder ~·e

liolvor sobr·c o recurso l!l-
torposto pelo cidadão João 
Francisco do Araujo, do 
despacho Llo dr. Secretario 
do Interior que lho negou 
o abono do ordenado sim-
ples, como professor do 
llomjar<lím, município do 
Pomba. 

f)a COIIIIH!ssào tle Manda l!UC se pec;am infor- Appl':>Vudo 
UC(tuerunentos mações ao Governo sobre to do EJIJO, 
c Petiç()e!'l os requerimentos do Lir. 

llcnjamin l\Ios~1, capitão-
cirurgião da llrigada Poli-
cial c do cidadão Julio Ro-
dri"uos Casar, funccionario 
do Externato do Gymnasio 
Mineiro, pedindo augmento 
de vencimentos. -

em s do a!.(osto 

em ll de Agos-

Da comn~!ssãollc Manda (jllü se peçam infor- AI•I•J.•nvaclu em ll de a:;os-
ltCI{UI;_t•!nentos maçGes ao ClovcnHJ sobre o to de HJ!lO. 
e I'ehçocs pedido de licença feito pelos 

fun-:cionarios pnblicos se-
guintes: Josó l'ol;vcarpo de 
Figueiredo c Silva, ti. Gui-
lhermina !tosa Torres, dr. 
Josrl Ferreir,t de Andrade, 
Alfr·ctlo Pau li no Gomes e 
Luciano Leopoldo Brasilei-
ro. 

I' 

Anna 

1DfJ l 

HJJIJ 

I' l01Jil 

!. 

1'301) 

!',)()() 
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------------ ~----------------1-----------~---

1 )2 

\ 
I 10:~ 

101 

IO:í 

101\ 

]'}a commi~:>~ão ele lndcfdrcJ o rcqn•"rimento ela AppJ.·o~·acio em 18 de agos 
Bc11 cu•rinu~nto~ profcs~ora de Ouro Branco, to tle l\i:JO. 
'·' I~<'li•;ões d. ~Iaria. d',\ssumpc;ãoCosta 

c Silv~\. solidtantlo licença. 

lhL ,.onunissii.o «lc ~!anda <jll•:l ~c archlve,por fal- AJ•Jlt'nv:ulu em 18 de ago8 
ncqucJ.•inu~ntos 1 ta de 1\mtlamento, a. rcprc- to de 1' .. 11)0. 

11 
[lcti .. õcs Sill1taçiio ele auctoridades, 

, professor publico c outros 
citlatlãos, do districto de 
Coimbra, solicitando cqui-
paraçiío do vcrwimcntos dos 
professora;; d iotrictaes aos 
<los prof•lsSOl'Cs urbanos. 

U:l connnlssãoclc Mantla ,li \lO B? remetia ao Po }lpi•rovt:ulo em 18 de agos-
H.cttn~erimentm• der 1<..:->:i~~mtlvo~para tomal·a to de H))O. 
c J!••~tiçõc~ na cons1t!eraçao que mere-

cer, uma representação da 
Camar;J, Municipal de Juiz 
ele Fóra, solicitando um 

\ 

auxilio de 15: fJI)U$0iJO para 
medidas tio saneamento. 

Da com missão ue Maneia quo seja archivatlo o AppJ.•tn-atlo em 18 de agos-
ItequcJ.•imcntos rc9t:erimcnto em. que o ad- to de I QOil. 
c I"clit;ões nnmstratlor c ~Jm!:J.nte da 

caclê<t de Ouro !'reto, soli 
citam augmento de venci 
mentos. 

na eonlmhl•:ilotlc Mantla ([\W f>C püt:am infor- i\Jl(lronulo em 1 t de agos-
Hc11uerimentos maçi!cs ao Governo para to de f.!QIJ, 
I' I"ctidic~ resolvc1' sobre os requeri 
' ' mentos de Lymirio Celso 

da 'l'rintlarlo, plldindo pagv.-
monto tl<t quantia quo de 
rwmos rocclrcu como fun-
ccionario publico c de d. 
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------------------
Da commissão'tlc 

Hctlnot•i rncntos 
c Pcth;õcs 

Honriquota Carmolita do Al-
meida, viuva do üctaviano 
de Almeida, ox-funcciona-
rio do Estado, sobro con-
strucção do casa nesta Ca-
pital. 

Decisão final 

na conunissão ~!anda quo se remetta i Com- AJipt•ovtulo em !8 do agos-
tlo Contmct•eio, missão J\Iixta nomeada pelo do lDIJO. 
l~statistica, In· Congresso, para tratar da 
dustt•ias c Ar- revisão da divisão munici-
tes pai c judieiaria, a petição 

do habitantes do d1stricto 
do S. Vicente do Gra-
ma, solicitando transferen-
cia deste districto do mu-
nicípio da Vicosa para o 
do Abre Campo. 

D~ Ccuiuntissão Manda l[Ue se archivo Jl'Jr já ,\.pJll'ovutlo em 111 do agosto 
E e o!nn~c1•cio, se achar attcndida, t{ma ro- de 1\JOO. 
'stntistlett, ln· prescntação do invernistas 

tlustl'ias c Ar- o boiadeiros residentes no 
tes município de Afanas, soli-

citando modiilcaçã . na lei 
sobre feiras de gado. 

n~ Ccotninissão l\Ianda que se archive, por já ApJ•rovaclo em 18 de agosto 
1 ,,e_ omt!Ict'cio, se achar attcndido, o as- de 1\JIJO. 
Estat~sticu, In• sumpto em projccto de lei 
•l~t.sll'Ut"' c A1·- !JUe transitou pela Camara, 
tos uma representação de in-

vcrnistas e boiadeiros de 
Santa Rita de Cassia c de 
Passos, solicitando medidas 
garantidoras da estabilida-
de das feiras do gado. 

I 

I 
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----1---- --------·-
lDOO 110 

HJOO 111 

1900 il2 

1000 

H:t conunis~ão Opi!la pela approvação da in- 1\pprov:tdo em ·~o de acro~to 
tlt• Ohrau I•n- dwaçJo n. ll com a roda- de 1\JO). o 
blicas eção que apresentou. 

Vide indicação. 

na ~ouuniss~ o Mand<t quo se romett~ ao qo- Appt•ovatlo em ~~8 de arrosto 
tlc Commercw, verno, para prov1doncmr de l'lOO o 
Est:.,listic:.,, In· conforme cntcnde1· convc- ' · 
tlnst1•ias c 1\r- nionto, uma representação 
te» do lavradores o commorci-

antos residentes em Abba-
dia (E. F. Oéstc do lllinasl 
solicitando medidas sohr~ 
transportes na referida E 
F,. ~ sobre a garantia de 
dJreJt?s dos propriotarios 
margmaes da mesma li-
nha-ferroa. 

coJnn!issão Manda_ que se peçam infor- Appt•ovatlo em 28 de arrosto 
Pctif;ucs maçoe~ ao Governo S?brc os de 1900. "' 

rcquorJmentos de llccnr~as 
solicitadas pelos funcciona-
rios publicos : Joaquim E. 
da Rocha Couto, porteiro 
da Itepartiçuo do '!'erras ; 
d. Adelaide Augusta de Oli· 
vcira, prlli'essora em Santo 
Antonio da Casa Branca ; 
d. Anna J>Ulia do Oliveira 
Horta, professora em Ca-
randally e Cassimiro Avol-
lar, tahollião da comarca 
do 'l'rcs Corações] do Rio 
Verde. 

Da conunis~ão Manda (!UO se remctta {t Com- AIIJll'ovatlo em 27~de junho 
de ComliH'l't'io, missão !IIixta, incumbida ua de 19:)1. 
Esta tist.ica, ln· revisão da divisão munici-
tlnslriati c Ar- pai c judiciaria, as repre-
1cs 



Anno 

!.11):) lll 

Hl0) li'; 

115 

HJOO 
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J)a COlUl!nbsâo 
ele ()OIHIHPl'CÃO, 
Estati~tiea, In-
clu;jtl·ia~ e Ar-

1 trs I 
I 
' i 

scntaçilcs rlc Antonio .Josi) 
llbthias, de ltahitantcs do 
Vcl'llwlho !'\ovo c elo pro-
prictarios das fazcr](,las de-
nominadas << Cachoeira do 
Couro ''• ,, lland~ii'as , ,J\la-
r<tmbaia »,<d'in!Hd ., c <<Il?-
caimt », soiicitando transle 
rencia rle uns parn outros 
munieipios. 

Uu <!Obllnlissão 1 ~Ianda que se rcmotta ao Se ,\.ppr:'vatlo 
tlc 4~onstitui-' nado,dc cuja decisão pende, de l.Jll. 
ção, l.e!Ji .. la-1 o projccto n rrue clla ;!C 
ção c Podcl't s refere, uma rcjlrcscntaçao 

de cidadãos residentes r:a 
cidade do Turvo. a proposl-
to do proj colo da Cam~ra 
sobre a divisão de s~cçuos 
clcitoraos. 

em 1." de julho 

na commissão tle Intiofcre o requerimento do .l.ppl'ov:ulo em :3 tio julho 
lh~llucrimeutos eollcetor de l' almyra, .roa- do l\J01. 
t~ Petições quim Corrca da Fonseca, 

pcdintio moratoriapara sal-
dar o seu alcance para com 
o 'l'hcsouro do Estatio. 

Da.commissuodc Manda <fUO 1;c romctta ao Po- ,\ppl'ovntlo 
Heljllcl'imcnlos dor Executivo, para attcn- de 1c)Ol. 
ll Petiçõt~s dor conforme for de justi<}a, 

na frirma r.la lei, o requeri-
monto em <fllC J osü Caeta-
no lllachado, professor em 
Guarany, rnunici pio do 
Pomba, p•JdrJ um anno de 
licença para tratar do sua 
saudo. 

em I.·· do j ulllo 

Anno 

----
](()I) 

1\101 

190[ 

o ... 
"' s 
::l z 
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11\J 
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na eo~nlni!',.ão Manda quo soromottam ao Go- lÀJ>Jlll.'owatll.ü em. :n do .itmlH 
tl•~ Ofn.•tt"' Pn- vemo, para tomal-as na do l\1'.11. 
hlica!!l con;;idcração <fUO morocc-

rcm, as representações da 
Camam l\Iunicipal do ~etc 
Lagoas o do conselho dis-

1 1 trir;tal do Pequy, solicil<m-1 l elo a construc'}ãO rio uma 
I ponte sobro o rio Paraopc-

ba, na estrada quo liga os 
municipios de Sete Lagoas, 
P arú e P itanguy. 

i 

! 
( 

I 
! 
' l 
I 

nn counnÜSf>ão Reconhece deputados pela ter-!Approvtulo em :23 do junho 
de Con,.,tih~:_i- ceim circumscripção os~·-~ de ,\l_ol. 
çU:o, LC!J\h;lac;ao ti~·· Jose Augusto de Assis 
c Poale1·c~ L una o pela sexta o sr. 

Edmundo Dlum. 

J)a cnnnnis"'ã.o Manda quo se archivo a pc- AJlt•••ovatlo em l,u elo julho 
de Justiça Ci- tiç_ão do ~idatlão David Ri- de 1\JJl. 
vil c Criluinal ho1ro, soliCJtando !1rev_o!2a-

ção de todas as d!spos1çocs 
restrictivas do exorcicio da 
advocacia por qualquer ci-
dadão, independentemente 
do preenchimento de <[naes-
lfUCr requisitos actualmen-
to exigidos. 

na t~o1n1nissão Manda t[UO se n_rc~livc a pc- Appro.v:ulo 
de .Tu~•ti.«;:t I!.Ji- tição dos c~cnyacs da_ co- do 1~),)1. 
vil c c1·nminnl marca tia Capital petl1n~o 

modificaçiícs na ccono~nm 
dos respectivos cartorws. 

em 1." do julho 
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Da cnnuni,;são Manda que se archivc o ro- /\pp1•ovn.elo Olll 1, 0 de julho 
ele Justic:n. Ci IJUerimento do bacharel Ito- do IUI)J. 
vil c Crhnilud dolpho llloutcíro Chassin 

Drumond, pedindo a decre-
tação de uma lei, permit-
tindo que o tempo em quo 
serviu como promotor de 
ju~tiça, antes de receber o 
grau de bacharel, seja con· 
tado no prazo do noviciado 
de que trata o art. i'O da 
lei n. 18, de 28 de novem-
bro do li:lJ!. 

Da eo1n!nissão Manda quo 100 romctta á Com- i\pprovn.elo em 1.' do julho 
de JustH•n. C i- mi~o:são Mixta elo reforma de !() Jl. 
vil c CriÍninttl judiciaria para tomar na 

consideraÇão que merecer 
um oflicio do cidadãó Joa~ 
quim Itibciro de Oliveira 
presidente da Camara l\Iu~ 
nicipal de Entre IUos, con-
tendo judiciosas pondera-
ç0os ~;;obro o proce:;so c 
julgamento das infracç0os 
de posturas munieipaes. 

Dj cont~uiss:'.o Manda 11Ue ~;;e arehive o re- i\J»J»l'ovudo em 1." do julho 
' c Justiça C1- querimento do pre.~idente de J!JOI. 
vil c Criminal d~ Liga Operaria destaCa-

pital, por não serem atten-
divois algumas medidas por 
olle prqpostas c escaparem 
ou~ras a compotcncia legis-
lativa do Congresso Mi-
neiro. 

Dtl j'01~~nissã_o Opina: para quo sejtJ. remoiti- i\J»JH'ovatlo em 27 do junho 
' ~I ns 1,C:U C1· da <t Commissão lllixítJ. do do 1001 
VI c Crlnlin<<l divisãojudicitJ.ritJ., para to- · 

mal-a na consideração 1fUO 
n~erocer, uma represonta-
çao do oonscl!to districtal 
do AbbtJ.di<t dos Dourados, 
protestando contra um ao-
cordam do ggro:.;io Tribu-
nal da Holação deste Esta-
do, do 21 do outubro de 
111U6. 

Anno 

101}1 

l\)01 

1\JOl 

1!)()1 

S. C. -:í3 

o 
8 s 
:::> z 

12.) 
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Decisão final 
Procedencht 

-------------------1-------------------
Da co1nnl.iss:i.o ~lanci;L que se .archiv,~m um !\Jlpr:'Vlttlo em 1 de julho 

ele ,Justiça <;i- oJ!icio c ma1s pape1s r e- de J,)rJL. 
vil c Criluiual mcttiüos pelo desemb;Lrl{a-

dor Presidente da Relaçao, 
por intermcdio dq dr. Se-
cretario do Intcnor, tra-
zendo ao eonheeimento do 
Con<>resso a decisão profc-
ridab em autos ele manifesta 
contradição ~;;obre compc-
teneia de fúro e1n caso de 
erimc rlc sedição, por já se 
achar rcsol vicltt a wwstão 
no prójoeto do Codigo do 
Processo Criminal sujeito á 
deliberação do Senado . 

na connnissão Opina para que sejtt remetti- Appl•ova1lo em 27 de junho 
1le Jnstiçn. Ci· do {t Commissão l\lixta on- de 1001. 
vil e Cl'i1ninal carregada da reforma olei-

toral, o projeeto :1. 1:~~. ào 
l8U3. 

D<~ conunissão Mt1ntlt1 que so tJ.rchive, por AJ»pl·ovad.o em 3 de julh() 
de OJn•ns l'n· não haver vantagem ntJ. de 1901. 
JJlica.s conee,~são o por nã.o poder 

o Estado aetualmente ga-
rantir juros, um requeri-
mento dos cidadãos Anto-
nio Soares de Azevedo So-
brinho o João Gualberto 
l\lartim; dt1 Costa, pedindo 
privilegio para uma E. F. 
rtue, ptl.rtindo dt1 ~Espírito 
Santo e l\linas• vá cntron-
cm·-se na de Cuiotlté. 

na ••onunhs:i.o Opina para que sejmn ar- "'-Pili'OVRdo em 3 de julho 
el•; Orçanwuto chivatlos uma rcprosenttJ.- UJOl. 

ção do commercio da Ca-
pital e um tclogrmnma rlo 
do Ouro Preto, solicitando 
medidas contra o jogo tle 
loterias, visto terem sido 
tomadas providencitJ.s t1 re· 
spoito, ntJ. lei do orçtJ.mento 
vigente. 
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I:n 

l:l:~ 

conuni.s!-<iin Opirn pam fJ 11rJ sr,jam arclü-
OJ••;anunt.o vadas por não poder9m nas 

:wtuacs <:ircltllls!i.tncJHs ser 
attendidas, as rcprcsonta-
çüc.<; da.s Camara:-; J\Iunicí-
pacs de Queluz c Homflm, 
do diversos lavradores do 
município do 1\yurnoca c 
do distrioto do Santo Anto· 
nio do .Jost; Pedro, do Cltth 
da Lavoura do Pttssa Tcm-
l>O c do varios no;;oci.:u.Jt?s 
c indu.~triaes do mtmiOilllO 
de Salinas. lWtlindo a revo-
gação de diversos }mpostos 1 

cstadoacs c f>nggermdo me-
dida.s do intoi·c.~sc publico. 

}lppJ•o•·at!o 
do IOrll. 

Da coJnntissão ~Ianda llllO sqjam archivar_las, 
de Constitui- por terem perdido a oppor-
•:~o, l,c·uisln- tunitlatlc, em face do art. 
çao e I•oclcl'es 15 da Constituição, as re-

"\.Jipl•ov:ulo 
de 1!101. 

prescntaçücs das assom-
blr!as munioipaes de S .. João 
Nepomuceno, Ouro Fino, 
Carangola o SabarA, recltt-
mando contra resoltwõcs 
das respectivas munieip'a!i-
dades. 

Ou counuissão Manda 'Jllo se are h i v o, por 
dll Coustitui- ser da compctoncia da Ca-
ç:"io, J,e!Jisla- mara Municipal, uma rcpro-
çiio c Poclel'es scntação do conselho dis-

trietal do Pcqnv, soli<!itan-
do csclarecimÜn tos sohre 
divisas do rofcridrJ distri-
cto. 

,\.)l)ll'ovaclo 
de I!Hll. 

em :: de jnlh•> 

em 'í de julho 

.-, do julho 

Da 
de connnissiio Manda IJIIO seja arehivado 

Poch•I•t.•s um ollir;io do dt· .. "careta-
rio do Interior, do abril do 
1:-3!1\ acompnnhatlo de vtt-
rios documentos conccrnen-

,\. J1 )ll'OV:ul U 

do I:IJI. 
em :; do julho 

Anno 

FIO! 

l!t(Jl I 
l"l') 

<Jd 

I 
I 

I 
19 Jl l:ll 

1\llil 

Procedeneia I 
I 

Transumpto Decisão final 

------------------------!------------------------· 
na eolntnh;,;ào tcs ao reconhecimento de 

de Potlc•I'r s poderes dos dcpntar1os, en-
ti\o eleitos, pda G." circum. 
scripc;.ito. 

I 

! 
I nu eolnnti"!lii.o Mantla que sojam archiva- "\.JlJn·ovallo 

de Con.,.t.itni- ela~. po1· j(\ oxtstir em an- de 1!1')1. 
c;:1o, Le!Jisla- tlamrlrlto nm Jll'Ojccio ~>obre 
•:iio e Poclel'Cs o assumpto, as representa-

';ücs de diversas Camaras 
Municipacs tio Estado, so-
lieitando a revogação do 
art. l''·l da Constituição. 

na conuuis,.ão Opina pela approvação da i\l'Pl'OV!ttlo 
ele CoJnmm·llio, !rHlicaçiio n: l:i, rehztiva a de HlOI. 
Est.atistica, In· Imposto de lmpr?rt:tÇé\0 so-
dusl~·ias c At•· hre o gado platmo. 
tes 

na commissão tlc Man.Lla _que s.e_remc~ta i co~n- AJlpr~vatlo 
Camai•ns JJin· ll1Jssao llhxta, ~n~umh~da de l.l~l. 
niclpaes da divisão adrrnmstratJva 

e judiciaria, uma repres~n
taç~lo tio agente c:;;:ccutlVo1 de Barbacena, pedmdo re-
consideracção do acto pelo 
qual foi approvado o pare-
cer n. :~,18. 

1): com missão clc Manda que ~c rcmctta i com- "\.Jl}ll'O\'ado 
(~ unuuus l\lu- missão .llllxta de reforma de 1 \l'l 1. 
1~ieitutc!'l .i udiciarta uma rcpresCI:ta· 

taçiio do Agente I<.xcoutlvol 
de Palm~r~t, sobre quc,;-
tiio de dl vtsas entre esse 
nnmicipio c o de Barba-
cena. 

em :} de juíl1o 

em l!J de jtüJ,o 

em l\l do ,iul:~o 
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1901 

1901 

1901 

1901 140 

o .... 
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Procedcncia Transumj,to 

Da connnissão .Manda quo se aehivom os 
de Ohrns Pn- requerimentos dos eidadãos 
blic:ts Lucio Cardoso Madeira c 

Eu7,Jbio il!aximiano Pires 
F'crrc:ra, ~:~olicitando privi-
vilegio para a construc,;ão 
de uma estrada de ferro 
qne do Porto Novo 1!0 Cn-
nhavá <Í freguc·zia da Pieda-
de o pai a uma outra quo 
da Estação de Santa Fü vá 
á cidade da Lcopoldina. 

Dn connnissão Manda que se archivo o ro-
cle Ohras J»u- querirnento do enqonheiro 
hlicas l\Ianool Caetano oa Silva 

Lara o outro, concessiona-
rios de uma IJStrada de 
ferro que partindo do Sa-
pucahy-mirim vá a Pium-
hy, pedindo garantia de ju-
ràs para a construcção da 
referida via-forrca, visto 
não o permittirom as actu-
acs condições financeiras 
do Estado. 

Decisão fln~.l 

AJ•rn.·ovado em 2Z de julll<} 
do l\liJl. 

AJIIH'ovndo em :~2 de julhr. 
de l!Jill. 

Dn coJuntiS!oião Manda que, em face da lei n. 
lUixta ele Ext11• 2, de 11 r-;etemhro do l'-m, 
tistica Aebni· sejam enviadas ás respecti-
nisii•ativa cJu• vas Camaras Munioipaes as 
cliclnrin reprcsentaçiJes de habitan-

"'-I•ru•ovnclo em 19 do julho 
do l!)r)l, 

na 
de 

tes dos povoados dos muni-
ciplos de Monte Carmello, 
Santa Luzia do ltio das 
Velhas c outros, pedindo a 
croa~ão de districtos de 
paz. 

counul.o;siio !\I anda q uc, em vista das 
Orçnmento actuaos diJ!iculdad,Js finan-

ceiras do Estado, seja ar-
chivada a representação 

c\J)Jil'OVUdO Clll H) de julho 
do HlOl. 

Anno 

1901 

1901 

1001 

1901 

o .... 
O) s 

ª 
140 

l.U 

U3 
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Procedencia 'l'ransumpto Decisão final 

lht 
ele 

Dn 
ele 

na 
clc 

Da 
de 

connnissão 
Or~·:tmenlo 

do « Centro Agrkola de 
Cataguazes >>, sobre sup-
pressão ele imposto de ex-
portação c modificação no 
territorial, alóm tlc outms 
providencias que snggere 
ao Cc,ngrcsso. 

conunisfolão Manda que se ouça o sr. dr. "\ppt•ovado em 22 de julhc· 
Ol•ç:ulwnto Secretario do Interior sobre de 1901. 

uma representação flrmada 
por diversos habitantes do 
do Desemboque, Bolicitan-
do a restauração d<t 8. · 
circumscripção fiscal das 
rendas estadoaes. 

colnlni!!!sií.o Manda que a mensagem do At'l•rovtulo em 10 de julltc• 
Or•;nincnto chefe do P.odor Executivo, de 1901. 

sobre creclito para paga-
mento das despesaB com o 
:-;erviço de emprestimos mu-
nicipaes, garantidos pelo 
Estado, seja archivada vis-
to já estar attendida a ma-
tona pela lei n. 2D3, do ;21 
tk agosto de l!YJr\, 

connuissào !Vfanda quo se archivo, depois AJitn•ovatlo em 22 de julho 
01'ÇUlllCUto de rublicada no orgam o1ll- de HJOI. 

c ia , a resposta do sr. l\li-
nistro da Viação a uma re-
presentação desta Camara, 
referente a tarifas da E. F. 
Central o contracto de tra-
fego mutuo com a compa-
nhiít Leopoldina. 
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Procetlencia 'fransuruptr; 

H a eouunissã o ~!anda 'Jl!C se arcllivo, atton-
d(l Ot••;nm•~nt o tas as coniliç0cs !lnancciras 

actuacs do Estado, uma re-
prcscntação dn SociedadG 
Nacional ele Agriculturn, pc· 
tlintlo :t inelnsão de ''lrila 
no orçamento para a con-
ecssfio ilc p1 emío~ aos ~cri-
r)ÍCidtorcs . 

I 

I 

: 

IH•t ••onnnis!>ào ele Manda <[Ue so arc!Jiv,), em 
Or•;auu•nto vista das actuaes condiçü,Js 

I 
Jlnancoiras do Estado o ro· 

I querimento do cidadão Fran· 
i k !in !Icrmo~cnes Dutra, I 
I 

oommissario na Capital Fo-
dera!, pedindo rcdueção de 
:>o"/ .. de direitos do oxporüt-
çfio para to1lo oar•.i mineiro 
~.tircctamontc consignado ;í, 
easa !JUC pretendo rundar 
no cxtrangcin. 

nu connnistsão o pina pela. a.pprova~~ão da 
Especial. mo1;ão n. l, com a mesma. 

redaeção com que foi apre-
sentada. 

I 

I) a commi.-sito ele M<;tnda. fJUe se remetta o pro-
Ol'Çltlllllll(O ,Jecto n. ~-!, 8ohre ma.tl'ieula 

ou registro de anima.cs A 
Commissão do Constituição 
o Legislação, afim de inter-
lH>r sobre elle o 8eu pare-
cer. 

lleeisZln final 

:\J•IH'OVaelo I~J'í) ·~·2 do julho 
do l !I) I. 

,\ Jlp~·ovn<lo en1 l!J de Julho 
de l!)) I. 

do julho .\J•I•~·onlllo em ~!2 

de I ~I()[, 

. 

,\.pp I' O VIl c1 O 1)111 'H do julho 
d<l I :h!. 

1 

Armo 

I --1---
l'YJ I 

1\lf)[ 111 

l.Jitl 
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Procedenci<t Transumpto 

--~----

Un commissão ele Manda ![ne seja arehivalia ,t Pla'O\"Hl 
Orça meu to por já ter si1lo opportuna~ 1[ 1J l~lill. 0 

em :U de .i nllw 
mente attenditla, uma recla-
mação do cxn1. sr. d<lsem-1 
hargador Presidente 1lol 
Tribunal da Itelação, de '' 
de março do 1\lllO. solioi-
tamlo augmento da verba' 
tlostinadà ao expediente doi 
mesmo Tribunal. i 

I 

lht, connnissão ele Man1la gue se J:cquisitc 1la i\t•ll~'ovado • 
Calnltt'n!S l\lu- agencia executiva do Cara- de Wit. em ;, do agostc,. 
nicipl\cs tinga remessa urgente de 

um exemplar da lei tdbu-
taria do referido município. 
para. poder ser resolvida 
uma reclamação de contri-
buintes, aprúsentada á as-
semblea munieipal rcspe-
c1iva. contra iinpostos. 

l);tcommissão ele Opina pela concessão tle li- i\Jlp~·ovnd " 1 
Jtecpwrimentos eença,por tempo indctermi- tlo 1\Jt)J. 

0 
em ' t 

0 
agosto 

~~ Pcti<;ões nado, na fórnm requerida, 
pelo sr. deputado Franl\lin 
Botelho. 

lht com11tis•iio ele ~lantla qne se arellivc o rc- AI• n•ov;t 
Bceinerlmcnto,. l!llOI'imento do ci1ladão Can- dJ l'lül elo em lO de agostn 

I 
•~ Pcti~~eies tlido Prado, pedindo em · · 

nome do C lu h Litcrario e 
ltecrcativo « l'iumllyonsc ,, 
o material da eatleit\ yolha: 
tia eitl.ade tio Piumlty p:nal 
a. oonstrucção do um ellifl-
ClO escolar. 
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Procedencia Decisão final 

Oaeonuni!>s:''io tlü Indefere o r•querimento cmt\Jl[n•ovado em 10 de a<>osto 
01•çamento que o cidadão Herculano de UJOl. o 

~lartins da Rocha, fiscal am-
bulante das rendas inter-
nas do Estado, pede paga-
mento a que se julga com 
direito, do ajuda de custo 
e dcspo.<>as com a sua trans-
fcreneia de Ouro Preto 
para esta Capital. 

Dacommis!'lào tlü Manda quo SI) archive a pe- Appl'ovnclo em 10 do agosto 
Hclfuerlmcntos ti<;ão de .João José Prestes do l~JOl. 
e I•cti<;iics Pimentel, escrivão do paz 

do districto da cidade do 
!tio Novo, solicitando um 
anno de liccnç,t, visto não 
ter o pelicionario j ustiflca-
do o seu pedido. 

Da commissào clü Manda qu0 se archiv() o re- Approvado em 10 do a"osto 
Heltue:t•imentos querimonto da Camara l\Iu- de l~JOl, 0 

e Pctil)õcs niolpal do Pari, solicitan-
do garantia do juros por 
parte do Estado, para o 
omprestimo de l(JO:<J00$000 
<[uc preten~l? contraltir para 
levar a elloito o aiJastoei-
mento dagua potavel á re-
ferida cidade. 

e l,etlçií cs di do de licença feito pelo 

na commls~ão de Manda que ~:>eja ouvido o Po- "'-PI•:t•ovlttlo em 10 do agosto 
ltetiuci•imentosl der Executivo sobre o pe- de 1~01, 

juiz de direito da comarca 
do Prata, bacharel Luiz do 
Itogo Cavalcanti de Albu-
querque. 

Anno 

1001 136 

1001 157 

1001 158 

1\JOl 159 

S. C.- 54 

- 1125-

Proceüenci;t 'l'ransumpto Decisão final 

Da connnissão Manda que seja ouvido o pa- Aptn•ovado em lO de agosto 
tle 1Uiuas, Te1·- recer da Commigsão de de lrlOl. 
ra"' e UostJlltlS Constituição e Legislação, 

sobre a constitucionalidade 
do projeeto n. lllil, relati-
vo á matricula das minas 
e terrenos mineraes de do-
mínio particular. 

I 
Da coinn•is,..ãoJManda que se archiv? u~na 1\pp:t•ovatlo em 9 de agosl<..!-

tlt~ Jnsti1:a Ci- representação de mda~aos de lUOl. 
vil e Crilninul da comarca do Dom Snc-

cosso, soliciütndo o perdão 
do indivitluos condcmnados 
naquclla comarca pelos fa-
cto;,; de t." de janeiro . d<3 
t:li.Ht, vis lo já estar attend1da 
a materia no pro)ccto n. 
1H, já approvado pela Ca-
mara. 

Da com missão clü .i.Ianda quo se archive, por ApJll'OVtHlo em H de ag·ost<J> 
nc~c1ucrimllntos nada ter o ~.st.ado com de 1\ll)l, 
c I•cti.;ões eontra?tos lllHil!CI pa9s, up1 

requcrnnento do mdad;w 
Pedro Alves Fernandes, so-
licitando pagamento da 
construcção de uma ponte 
que fez sobre o rio Cara-
tinga, por ordem do eon~e
lho districtal do Inhap1m 
do referido município. 

n 11, conunissào tle Manda que seja archiv;tdo o AJ•I•:t•owt.do em 1•1 de agosto 
Jtettncrinwnto~ requerimento de José Ca- do 1\ll)l, 
e I•.,tiçiícs lixto l"onscca Calazans, es 

crivão tle orphãos do Itio 
Branco, solicitando IJ. annos 
de lieonç11. visto ter de 
ser sanccionada brevemente 
uma lei regulando conces-
são de licen<;as. 
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Procedencia Tran~umpto Dccisito final 

lGO Ha commissào de Manda rJliC .~r3 remeíta ao Po- flJ»provntlo rém ::<1 rlrJ ago;;tr> 
Hctfucl'imento"' der ExecutiYo o requeri- de L~IOl. 

IGL 

1G2 

16:! 

c Petlt;õcs menío do d. i\Iaria da Glo-
1 ria Fonseca Cruz, professo· 
I ra do districto de Santa 

lí ll!aria, município do Itabi-
ra, pedindo 18 mezos de 

, lieença, visto já se achar 
' ~;anecionadn a lei sobre I concessão rle licer1<;as. 

lia""'""''"""" ,,J,phm "'"' ''"' . .oja """"' '''''""""''" em'''' do ago,lo Hcttn<'l'imcntos a Comrnissiio do Orçamento l!JOL 
c Peli••õcs sobre o requerimento do 

' «Centro da Lavoura do Cafti 
do BrasiL>, pedindo ~ de-
cretação de uma le1 que 
auetorize o gstado a des-
pender 2 centosirnos da a.r-
recadaçi[o do imposto do 
cafe em favor da pro pa-
ganda do consumo .deste 
producto no cxírangerro. 

na connnissão de l\landa que se arclt_ive un:a AJIJH·:•vado em :lO de agosto 
Ht>quet•hncutos representação do Drrcctorro de 1 .lO l. 
e I•etiçõcs do Pa1'tido Republicano do 

Serro, solicitando a decre-
tação de uma lei que re-
stabeleça a suhvonr;ão que o 
Estado dava á. Escola Nor. 
mal da referida eirlarle. 

na commissão tlc Opina para 'lllü seja ouvhla Appt•ovmlo 
Hctfucrimeuto~ a ConnnisHão de Orçamento de l~JOl. 
e I•ctiçõcs sobre l/ma rcJH'escnta,;ão 

de diversos cidarlãos de Pou-
so Alegre, solicitando um 
auxilio para a fnnllaçiio de 
uma casa do Caridade nn 
referida cidade. 

em ;)I) rio agosto 

Anuo 

HJ)l 

l~l ) 1 

1\)01 Li\1) 

1!101 1G7 

- <127-

Proccdeneia Transumpto Decisão final 

-----·---

I
n a. commissão d(l Manda qur) se archive uma At•Iw•.•nulo em :l:l de a·rusü 

lte,tucrimentos rcpresentar;ào <la Commis- de 1\)111. " 
c Petições silo incumbida de erguer no 

l%tado da Bahia nm mo-
I numonto a Christo Redcm-
! ptor, 11IT1! st'l pe_las más oon-
lj di<;<ies fl_nanccrras actuacs 

do Esta1lo, como por se 
; achar a Egrcja separada do 

Estado. 

Da eonuuüss~oiJ\Ianda, IFlü <Ul in~·o~·mações 1\Jlprnnulo em ~.~)de agosto 
de ConuncJ.'cio,

1 
das Camaras ,\Jumcrpacs tle de l!J 11. 

I Estatistiea, ln·
1 

Pium~ty c I'!ranga, sobre 
cluslrhts e AJ.·-~ ljuesta? de lr_nutes, se,1am 
tcs rcmettltlaJ> a Commissii:o 

i 1\Iixta, encarregada dos tra-
I balltos da divisão indicia-

ria e administrativa, para 
attcndcl-as, como fôr con-
veniente c de justiça. 

na 
tlc 

conunissão Opina para que seja discuti- i\plll'ovado em 
Orç:nncnto da e_ votada a indic<_1ção bro de l!JOl. 

n. b, do sr. Porto Pnmo, 
sobre tarifas da ferro-via 
- llahia e 1\!inas. 

.1 de setem~ 

nu eommissão tle ~la.nd<t que, por intcrmedio 
Uc•tncl'imcntos da Mesa, sejam solicitadas Appt•ov1ulo em 31 de agos~ 
e J>eti.,í'ics da Secretaria das Finanças to do 1\JOl. 

' informações para. poder re-
~>olvcr-sc sobre o requeri-
mento üo cii.ladiio Vicente 
Domingues ~lartins, ex-en-
carregado da collectori:t da 
.Januaria, pedindo m01·ato-
ria para o pagamento do 
alcance verificado em ~uas 
contas. 



Anno 

1901 1()13 

1901 16') 
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Procedcncia Transurnpto 

Da couuuis!<ão 'lanrla que se l'Ollll)tta á Com· 
de Uommct•cio, missãrJ :11 ix1a incumhicla da 
l~statistica, In· rcorganiza,:ão arlministrati· 
tlnstrias e Ar- va c j urliciétria uma repre-
tcs sentação da Camara Muni-

cipal do Contlmdas, sobre 
IJUC:>tão de divisas entro 
es:;e municipio o o de S. 
Francisco. 

Decisão final 

AI•provaclo em 
hro de EJOJ. 

3 do sctom 

Da 
de 

coJUUJ.issão :uanda que sejam archivarlas, AJ•provllllo em 25 de junho 
Orçamento umas por ji terem sido ai- do l\JIJ2. 

tcradas, outras por não to-
rem mais raziio do ser c 
outras por não poderem :;er 
attendidas, por circumstan-
cias conlweidas, as soguin-
tes reclarnaçiJcs: 

a; Otlicio do Prosirlcntc da 
Camara Munieipal do Cara-
tin"a reclamando contra a 
ad3;lÇiio do projccto n. 118, 
do ~enado. 

b) Indicação da Camara Mu-
nicipal de S . .João d'El-Hey, 
no mesmo sentido ; 

c) 'l'elegramma do agente ex-
ecutivo de Cataguazes, no 
mesmo sentido; 

dJ ltcprcsentação de hahitan-
tc~; de Ouro Fino, Pouso 
Alegre. Christina, Santa 
lti ta, ltaj uh i, Borda " da 
Matta, .Jaeutinga e Ires 
Corações do ltio Verde, pe· 
<.lindo a aboli<;ão do impos-
to sobre o sal ; 

Anno 

1\JOl 
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(!) s 
::l z 
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Proeedencia Transumpto 

Da coJUllJ.issão e) llcpresmltação das Asso-
de 01•çnuumt.o cia'r'õos Commereiacs do 

Bel o Horizonte, pedindo 
reducção da taxa do impos-
to de novos e velh()s direi-
tos; 

(! l\lensagem do Poder Execu-
tivo do anno de 1811, refe-
rente a eontas do exercício 
de 18U:!. 

'li Men>agam do mesmo Po-
der, referente i approva-
<;ão do um credito supple-
montar aberto a 12 de mar-
ço do lk~l:S. 

h) Ropresontaçito do Insti-
tuto de Proteeção á Infan-
cia, do Rio do Janoiro, pe-
dindo a isenção do imposto 
de exportaçilo sobre o leite 
destinado ao seu dispensa-
rio. 

i1 Itcprescntação de habitan-
tes de Pouso Alegre, soli-
citando um auxilio em fa-
vor do respectivo hospital 
do earidadc. 

j; OJ!leio do agente executivo 
do Prados, pedindo seja 
mantida a eseol:L normal 
de S. João d'm-ltoy. 

' 

Decisão final 



J ,, 

Anno 
o 
~ a 
:::: 

Prococl•mcia 

- <180-

Transumpto Decisão fmal 

1n01 1:0 na connnissão ).Ianrla '!LW fie archivc nmJ1 ~\pp1::~~~:lo !ll~~~ •~c junho 
ch· ln~ti•uc·c:ão reprcsent:tc}ão do pétcS de <!e l\lfl2. 
I•nhHea. familia residente~ em Lu-

~oa Santa. pedindo o re-' 
stahclecinwnto da ~· catlei-1 
ra do st!XO maseulino ~up-1 
primida pelo doc. n l.:r,:J, 
dt~ l"i de janeiro d•l 1'.1 1 J. · 

l91Jl lil 

1\JOl 

Ba conunh•são Manda IJUO ~,ajam ,;olicitadas Appro\':ulo em ll t\c setcm-
cle U ~· 11 u c •· i- informadíos tia Secretaria hrn <\t) 1:1111. 
mcutos e l"c_l elas Finanças, para pod~r 
tic;iie~. resolver sobre o reiJuerJ-

mento do cidadão Ildefonso 
Jose Teixeira, collector no 
municipio de Tros Cor:v;•1cs 
do Rio Verde, pedindo re-
leva<;ão do pagamcn.to de 
:::.íiJIJ:SIJIJIJ em quanto unpor· 
taram os prcj uizos ean~a
dos ao Estado em nm m-
condio havido em sua casa. 

············ ····· ,\.) ..... ·················· ······· o o 1 o o 1 0 o o O o o o o I o o I' I I I I' 0 O 0 tI. 

(') Os pareceres dr3 us. 1~2 a :~15 eonstarn ua prcsentr) Synop~e. 

REQUERIMENTOS APRESENTADOS 
llURA~TE A 

TERCEIRA LEGISLATURA 
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Ue(fUerintentos atn·c~entado~ chu•aní·c u 3.'1 leg·islatura 

Anno 

18\3\) 

1893 

1\30() ., 
.) 

Auctores Transumpto Decizão final 

])o Sl'. José Gon• RüljUCr <jUC por intermcd.io Itejeita.clo em !30 ue junho 
çalvcs d.a Mesa se peçam informa- nllo ue 18\F.l. 

ções ao Governo sobre o 
numero do meninos em 
edallo escolar, existentes no 
•SapozaL> municipio de Pi-
tanguy e qual o maio de 
quo se serviu o Governo 
para chegar a tal flm. 

no s•·· Joüo I .. uiz Requer IJUO <\ Camara aucio- A))lll'oVatlo em :í de agosto 
rizo o sou Prosiuonto a rle 18\)\3, 
convocar :oossõos extraor-
uinarias ou nocturnas, si 
for necossario, na fôrma 
do Reg. 

no ,")1', Jo;\o Lni:~~ ltcquor que a Camara propo- /\t•tll'ovtulo em 111 de julho 
nl1a ao Sonado a nomeação de t\JOO. 
do uma commissão l\Iixta 
composta de sete deputados 
o tres senadores para o 11m 
do elaborar e oll'orocer á 
consideração tlo Congresso 
n11, scs.~ão do l~) 11, um pro-
jacto de lei relativo A nova 
<livisiio judioiaria o admi-
nistrativa do Estado o so-
bre a organiza<_,ão do mu-
nicipio d<t Capital. 



Anno 

l!l)i) 

l!l Jl 

lUOl 

1\Jr)l 
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Auctorc.~ Trans umpto Der~isão flnn.l 

I I 

----i --------1--------------1-~----------
1 

G 

7 

no l'il'. ,Julio Ta-ltOr[U8l' ljUC a Camara, [lUl'/Jlppt•oyu.do 
\'ltres intcnnedio da 111esa, propo rio 1!111 1. 

nha ao ~'1narlo a nomr)a<,'<'io 
de uma commü;;Jfio J\lixta 1 

rjuo ''') componha do qua-~ 
tro dcputarJm c tl'üS sena-
dores para o Jlm de estudar 
e propor ao COil';l'esso um 
plano do reform:t <lo syste-
nut eleitoral tio Estado, em 
ordon1 a asscgu1·ar a legi-
timidade da manit'ostar;i\o 
rias urnas. 

))o !>O', Jo;\o J,niz llüfltll•l' (jllO 11. C·•.mara COII-1.'\JIJI:l'l"'ll({O 
V H! o o :Scnarlo para nomear de 1 ~~~ 1 l. 
uma conuni~~ão !llixta com-

1 postn do ,1 <loputados c :J 
scn<tdorcs <JUO elabore, eom 
ur,·encia Ulll Jll'O,Jeeto de 
lei'" reorganizando os servi-
ços publicos elo Estado ten-
do em vist:1. as eondiç0es 
flnnnceiras. 

en1 x do agosto 

em I.·· de julho 

Do sr. Vasco ,\.zc· ltertuer que a Camara eon-ll\J•Jil'OVn.tlo em :! de .i ulho 
\'Ctlo vide o Senado . P':ra 1!-~- 1 de t'Hll, 

mcar uma eomnw;sao l\11~-~ 
ta do tros deputados o dots 
senadores aflm <le rever o 
aetual regimento rio .eustas 
judioiarias c urn pro.1oeto a 
respeito formulado pelo sr. 
sonarlor !IIello Franeo, ;;uh· 
mettonda á apreciação elo 
Congresso o resultado do 
seu ex amo. 

I 
no st•. ,Jtn•etutl Horjuer que, por intrJn:H~cliuiHtl,jcitatlo em~~ rle julho do 

i•cmut cl<t Mesa, soja rerJUIStta-
1 

l.t)J. 
das ela Secretaria da !tola-~ 
ção <;opia oxtrahida rio pro-

Anno 

[!) ll 

1()01 

!()02 

o .... 
"' s 
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'l'ran~nmpüJ 

--------- ------ ~--- ---·1; 
cesso crinH) rnn qqr) ~;\oi 
róos ,Jo;.;ú .. \g(_~~;tinh(J Fer-
reira o outi'()S, dos :~~~~;·ldn
tr)S r!ocunwntrJs: du;1rJiitJ<Jll-.[ 
to tias trJsliJ\ll\tnlr:ts r11> sum 
Ul:.trio c plen;lrio; ~untc~n<·as1 
o acconl:un.•; du [lronun(:ial 
e contlenlna<:;to, u qnr~ 1ae~ 
documentos SIJjam pultliea-\ 
dos no ot•gfio oílici:tl :tnte~ 1 
do entrar em sc;;untl<t dis-1 
cnssão o projccto n. Hl drJI 
concntc anno. 

Bo !"1'. ,}nn:n~1!\ 
Pt•Jnl:t 

1 

\ 

I 
t 
I 

! 
\ 

I \ 

llcci;ci\o flnal 

BosJ.•. 'Vasco:~zcJjRequ e.r quo ~'· C;t mar. a, .'~Pi'li onulo 
''etlo c ou 1 r os por mtormc•Jto n:t ~lesa, 

I telegraplle no clistincto mi-
neiro, dr. !-'antos Dumont, 
felicitando-o pelo brilhan-
te exito de sua aeronave 
« Drazil » e pela glori:1 quo 
o seu invento veiu trazer 
tv.l nome bra~ileiro. 

em l.S do julbr 
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DURANTE A TERCEIRA LEGISLATURA 

.1 



i. 
I, 

;!, 
1.;, 

,','i 

,'I,, 

' i. 
' 

I, 
'li 
I 

~:I 
H: 
I ~I 
J •• 
1 ~· l~! 
'" i ~'i 
I'' .-1 
( ~! 

' ! 
; 

' ' ' 
I ; .. , ,., 

' ·' ., 
::) 
1 .. : 

~ ~~ 
I :l ,, ,,, 
, . 
•• ,,, ... ~ 

.. '·, 

(' 

\ 

==~=======;~=====~====·----=·=----

Anno 

18D~ 

,, 
•) 

Auctorc>< 'l'l'<'tllSUlll pto Dccisào Jina\ 

I 

/no sr .. JoGo ! e Oll(I'OS 

i--------------
Luiz Indicam l[UC a C<tmara tlos AJ)tn·o,·atl<' um :: de .iulltr, 

Deputados reprcc;ento ao' de h'i'l. 
Congt·esso Federal l'ar.ontlo · 
ver a necessidade da de-· 
ereta~· fio do uma lei srJ hro 
a importar:B-o t!e mudas rk 
videiras a1lm de prevenir a 
Yiticultura nacional contra 
a invasão do phylloxcra o 
tle outras molostias da Yi-
tleira. 

no sJ•. Itihcho Int~icam. t[Uü o Poder Exccu:-'At,P:t'()''atlo em 'tl llo agos-
.J 1111 qn eira c t1vo mtcrvcnha JUnto a to tle 1 ~'l'.l. 
outi'o" Companhia .Estrada de l•'or-

ro Leopoldma para que >Je-
jam restabelecidos os trens 
da earrcira ultimamente 
>Jupprimidos. 

l 
I 
I 

no st•. Cai•ncii•o,Indicam que a comulissão rJ Peuth• 
tlc Hczcllllc e Constitui<,~ão, Legislação el 
outt•os Poderes, tendo em attcnçuo: 

o disposto nas Constitlliçves· 
Fetleral ll Estadoal cmitü,: 
seu parecer sobro a oonsti-: 
tuciontdillai.lG ou incon~ti-; 
tucionalidade do art. ~ ." du} 
resoluçiío n. :l que :\\tl)rr,u 
o regimento. 

tle soluçfío. 
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.\uctores 
z Transumpto Decisão tlnal 

;) 

Do 1-ll'. Joi'ío Lui:t, Indicam qtw as comruissiJcs 
c ontr•o8 reunidas de Con<>tituiçiío o 

Oamaras i\IuniGipaos inter-
ponham parecer o formem 
projecto HJbre a interpreta-
('ão do clee. n, ií .. ·l:il, de 
I •i7l·, rola ti vamcn te ao pa-
gamento do impostos pelas 
permutas do immovcis si-
tos nesto·e em outro Estado 
e sitos erÍl diver.sos muni-
eipws do Estado. 

l"en•le do solução, 

Do s1• •• Juvcnnl Indica quo l'or inlermedio do 
Pcnnn Governo do E.-,ütrlo se faça 

SI)II(ir ao Governo da IJniiiiJ 
<t convoniorwia do ser man-
tida a tabolla do freto tk 
caJ'ó quo vigorava na K F. 
Central atü 3'> do abri L do 
COI'l'ünte anno, O !IUO foi 
~;;ulJstituida pela de l. ·· do 
maio !JI'oximo findo. 

App1•ovnclo em 18 do julho 
do l\JOIJ. 

/

Do !'lr·.:.João I.niz Intliea 'JUO n Can,;,,rn, nos 
termos do seu Itc<>iiiJI)II(o, 
convido o Senarlo para no-
rncar um;t eommiHs:'lo ~li x-
ta comt•o.~ta de trcs· dopu-
tacl<Js o Jois k<~nadores, lf\W 
formulo o éi.JH't:st,nto ;í, con-
;,idoral,'ilo do Congresso um 
projocto do IIJi quo, atten-
d,mJo á organiz<\l;ão Jos 
pod"rcs politieo.9 do E.~t<t
diJ á sua harmonia o indo-
pendcncia o a aholiç<liJ 1lo 
contonciosiJ administrativo, 
desenvolva o interpreto os 
precoito.<; eonstitucionaos 
relativos á eiJmpeterwia dr) 
l'otlor Judieinl'io para an-
nullar aetos de outros po-
dereH. 

AJ•provn•lo om W de Julho 
dl) l()f)l), 

Anuo 
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Auetores Transumpto Decisão final 

Do ,.,r~ Dclfiln InJi9a que o Cong~esso l\1!- Api•rovn•lo em 21 do julho 
l\[orCll'U. ne1r0, attendendo êt necess1- de 1\JOO 

dado de reorganizar-se o ' 
trabalho agrícola no gsta-
do, faça sentir pelos tra-
mites regulares ao Congres-
so Nacional, a eonvenicn-
cia e urgencia I[Ue ha na 
decretação de uma lei de 
locação do serviços. 

Do sl'. Vulel•io IndiCa que a Camara ~os De- Appt·ovn1t 0 em li) de a<> t 
lle n.ezcnlle putados, pelos tramites re- <.le 19 )1). .,os o 

guiares, represente ao Con-
gresso Federal, pedindo 
isenção de direitos para os 
fertilLmntes agrícolas, para 
maioria prima destinada a 
sua fabricação o para as 
machinas utilizaveis no cul-
tivo do solo. 

Do "'l'. Dcsi ... •wio Indicam l[Ue a Camara re- At•t•rova1\o em 18 de an-osto 
lle l\lello c ou- presente ao Governs ~o Es- de 1900, "' 
tros tado, para que ec;to mtcr-

ccda perante os governos 
da União e de S. Paulo, 
pedindo a acção combinada 
dos dous govemos as pro-
videncias necessarias á re 
gularização do trans~orte 
do gado na. g. de l< erro 
Mogyana., c a obter das 
vias-f9rroas Paulista. e In-
gloza I[Ue inaugurem esse 
serviço. 

Do SI'. 
l•'ilho 

Hl'antl:io Indicam que o Governo do Approvatlo em 23 
e out1•os Estado represente ao Go- de 1~00, 

verno Federal no sentillo lle 
ser a Companhia E. lle Ferro 

de julho 
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Auctorcs 'l'ransumpto 

no si'. Ihantli'io i\luzambinho ramal da Cam·' 
Ir'ilho tl ont.1;os panlta cornpellida nrgc:n-

temcntc a execução de s<lu 
con tracto, especialm c n t c 
quanto ao mclhoramonto 
da linha, fechamento desta 
o altet·ar;i:io elo lwrario cn; 
o!'llcm a satisfazer as nc-
ccssidados no transporte ele 
passageiros, mercadorias c 
malas do correio. I 

I 

Decisão final 

----·--------

no SI' •• Jo,;1'• (~ou.l[ndic;t quo a Camara dos srs. AJ>pJ•onl!lo em Zl 
•·nh'Nil Deputados represente ao de l!l'lO. 

de agosto 

' üoverno do K~tado sobro a 
convonicncia em ser modi-
J1cado o lwrario dos trens 
da I•;. do Ferro «O és te de 
~~i nas», actualmcntc em 
VIgor. 

no sr. Rihciro Indicam que a commissão do Pe111lc d(},}Jarccor da oom-
Jnn ttlll~i ra e Logislaçi:io o Poderes se ma· missão do Constituição Le-
outi•os niJe,~tc sobro a penalidade gislar;i:io c Podere,~. ' 

quo deva sofl't·er o deputado 
que, violando o disposto 
nos arts. l!H, da !oi n. 20, 
do 1881, o 5\ paragrapho 
uni co do regulamento n. f>!l:l, 
de 1:1 do outubro de l~'l~, 
accnmular as funcçi'Jes de 
vereador, agente executivo 
municipal, conselheiro dis-
trictal ou juiz do paz. 

Ho sr. Hesiclt!l'iu Indicam quo, por interrn<ldio ;\J>I••·ovncto em .\. do julho 
tlc 1\IPIIo t• on- do Presidente do Estado, de l!l'll. 
h•os esta Camara se dirija ao 

Con(!,'resso Fctlcral, applau-
dinoo a idéa do ser lançado 
maior Imposto sobro o gado 

Anno 
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Anctores 'l'ransumpto Decisão final 

llo .. r. Utlsillr·rio 
ele :\[1'!1., e ou-
ll'O'>i 

platino o petlirHio approva-
(,'ilo do projt)CÜl al''''"~onta<lo 
pO!O SI'. <[epntado nu<[OJphü 
Paixão, visto concot'l'ür a 
medida nr)[Jo eontida para 
mclhori\1' :'.S eon<liçíJ•J,~ da 
i ntl ustria pastor i I. 

no ~>~r. ,João l~io Indicam '[UO <L Cam:na dó au- AtlPl'ovaclo 
c ()Htr·os ctoritlad<3 {L ~lesa para, de de I'JII, 

accordo com os roenrsos 
financeiros do Estarlo, re-
organizar a Secret,u·ia d:1 
mesma Camara. 

em I· de julho 

Uo sr. 
1110 

Po1•1 o I•d· Illllica. que, por int,ermedio do Hct;h•;tcla dtt discussão em 
\restdentc l~o .. Jr,~taclo, esta 3 de setembro de i\101 a 
Cam,ara se diriJa ao C?ngres- rcr[ucrimcnto·dc seu auetor. 
so Ir c dera!, applaudmdo a 
idéa do set' lançado maior 
imposto sobre o gado plati· 
no c pedindo approvaçi:io do 
proj coto aproscnJ,ado pelo 
sr. deputado ltotlolpho Pai-
xiio, visto eoncotTCl' a me-
dida nellc eontitl:t para me-
lhorar as conrlir;fics da in 

tlnstria pastoril. 



1\I.JCOÇÕES 
APRESEN'l'ADAS 

DURANTE A TERCEIRA. LEGISLATURA 
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Auctores 1'ransumpto 
Decisil" flnn 1 

------------
no sr. Ha1wso de Decla:a <(LW .a Camara co~o 1

1 . .-\JII't'oY:~clo 
Alllldcla orgao le~JtJmo ela soberama t\1) ~~~~ 1. 

pojmlar, manifesta-se soli-
daria o em con.lplota harmol 
nia uo visüts com o exmo. 
s1·. dr. Prc.':litlcnte do Estado 

I no apoio franco, tlesintercs 
sado o incondicional ao 

I' programma politico do sr. 
Presidente da Rcpublica, 
que está promovendo o bem 
geral da Nação e a estabi-
lidade da Republica. 

I 

Do st·. Bellint Declara i(llC a Camara, voJ\J•pt•ov:\llcl 
JUot•cira tamlo a constitucionali- do 18'.1~1. 

dade tla emenda do sr. Ri-
beiro Junqueira, não tovo 
em vista desauotorar a J\Iesa 
que tão dignamente ilirige 
os ;;em; trabalhos. 

I) o Sl', C:n•los 'l'o· A Camara dos·srs. Depntad.os ApJll'0\'1\Ilo 
lt•clo congratula-se com o \10\'0 r\e 1~1 lI. 

mineiro pelo restabe cei-
mento dos pagamentos em 
ospocie dos juro;; tla lliYi1la 
externa c lias garantia~ (Ls 
ostr:1r.\as ele forro n:v·ionacs 

em :!11 de agosto 

em 8 do agosto 

em :22 de jnllHJ 
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Auctores 'fransumpto 

no st·. Cnrlos c pela terminação do accor· 
'l'oloclo do de Londres, iniciado 

pelo governo transacto o 
levado a etTeito pelo bcne-
merito sr. Presidento da 
Hepubliea. 

Requer, pois, que a moção 
soja enviada ao sr. dr. 
Presidente do Estado, para 
transmittir ao Governo Fe-
deral as sinceras felieita-
çõ?s. da Camara por tão au-
srnewso acontocunonto. 

Dec!s1to final 

0 O J t 0 f f I f f f f O 0 f. f (") I f O t 0 f f 0 o' I tI O f 0 O 0 I 0 0 I O 0 O 0 0 0 0 0 I 0 f 0 0 0 I f f I f f f 0 f" I O O 0 f I I Ot I f f.·; 

Secretaria da Camar3. dos Deputados do Estado de J.linas Goraes, om Dollo IIorlzonte, aos 30 
do dezembro do 1002, 

O diroctor, 

(•) A moção n. ~ com;ta da presente Synopso. 


