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;;eer(l,~~. e.- ~~m~~~. i~~. '>P~eiiok}1-k. 
L mai() mem8\~~ o[a (? ama\a o{~~ ~t

putad~~ ofo- f.:!taolo- o{e.. !Jh1.,.v-va() {Jeltat~ 

DI) conformidade com o § 12 do ari. :<."do rl);;·nbmonto dosü1 Seenllarüt, tenho a honra de 
a!Jreseutar-vos a Synopse •lo's trabalhos da Camara dos Deputados, rclMivos ;i. ~egnnda se.~si'ío ordi-
miJ'ia tJa 5.· legislatura do f'oiJgrcsso i\Iineil'o, precedida do seguintn : 

RELATO RIO 
Segundo detonnina o art. li do regimento interno da Camara dos Deputados, comhinado com s. 

lei n. 124, de 11 de julho de 18!!5, com<>ç<nam as sessões preparatorias a 12 do junho, a!; anaes 30 
prolon"aram por falta de numero legal, até o dia lG. · 

E1~ se:;sfto de H de junl1o roi, pelo sr. Jos·~ "\lYos, remei lido á ;\Io,;u o diploma do sr. dr, Itaul dt 
Faria, deputado eleito pela :). • circmnscript;ão eleitoral do Estado, par<J, preencher a vagg aberta nn 
Cmnara tios Deputados, com o fnllccimei~to do :.;r,. dt·. Gabriel \'alladào. E:o-,e diploma í(li enviado 
de ac•:ordo com o ~ 2.'1 do art 17 do n•guncnto, a commissiío de Poderes (Constituição, Legislação ; 
.Justiça). · 

Achando-se ausentes algmu dos memh1·os dessa eommissão, l'otam, a requerimento do nw~rno '~' .. 
nomeados para completai-a os srs. Nelson do Senna, Silveira llrum c GJ.rihaldi do i\lel!o. · 

Em sessão de 15 de junho !'oi apresentado pelo sr .. Tos•\ Alvos, CültlO rebtor da commissi'io, 0 t•ar•l-
rcr n. llld, reconhecendo o prodnmantJo dopubdo o sr. d1·. Raul do Fal'ia, tendo sido, a requorinwn-
lo do mesmo senhor, dispen~ados o intcrsticiiJ 0 a imprcs:iCío do pn.rt~Ci)l' alim de poder o mesmo n .. 11. 
rar na ordem do dia da sessão seguinte. • " 

Em s'~ss:to de lii, suhmettido :1 dw;n>;;iío c votaçCío, foi approvadiJ o parecer. 
Achando-se na anlo-sal<t o de1ndado roeouhecido, a rcq\II;rimonto tlo sr. Jo:\o Lishoa, t"oi l!OHW<lda 

uma. commissfio pam rcecbel·o, cOillpOsta do:~ srs •. Joiio Lishoa, ,JayiJw l.;ome~ c Juronnl Ponna. 
Introduzido no recinto cont <H formalidatle-~ do cstylo, prcston o ''OmJn•onli~so leg;\l e ÜJllli\H 

assento o sr. deputado ltaul do FariD.. , . _ 
l~m se.isão de 15 do jnnho, verificado nutJlüi'O legal l''u·;t a mstalla•;ao do Congresso, lizc1"<1m-s•· 

as devidas communicaçõcs, ficando tlcsigna!lo o dia 10 a urna hora •b l<•.rd•), par:t 1•ssa solúm-
nidado. · · · · 

Nes•w tlia, á hora apranda, realizou-~o a .;e:~.,ào zolemne tlc insü\IL\ç~io do Con•·rosso seltlln 
aprcsentad;t c lida a mensagem JÍrcsidcncial polo cxmo. sr. dr: Manoel Thomaz •lo C<tt~vanw' Britto·. 
di,.no Secretario do Interior, que foi recebido por uma commJ.ssi\o eompo~b dos srs. senador Nunes 
()fclho, deputados Silveira Brum o .João Lisboa. 

l•:m li de junho, primeira ~cssão da Camara do,; Deputado.:, !oram eJeii.os; de aecordo com a ul.-
liuw, p<1rie do art. !),'J do regimento, os membros da i\lcsa pela forma segnintc; 

Presidente, dr. Antonio do Prado Lopes Pcroira-vice-Prcsidcnte, dr. Antonio da Silveira nrun;. 
-I. o Secretario, dr. Arthur da Silva Bornardes.-2.'l Secretario, dr. Zoro;cstro Hodri<>u·cs de Alv;l-
renora.-Snpplentcs de zecretarios, dr. Amcdco Ferreira Lopes o dr. Ar!fellliro do Hczegdc Costa. 

"'Nesta sess<1o, segundo o dispositivo do nrt. 17 o na J~rnnt,do art. "!l •.lo rt~gimento, roram eleita• 
m commissõcs permanen.tes como adianto ~e ~1eh~un ~nencwnau~\S; 

lCm sz~s~rro do l!l do JU!liJO teYc a Cmnarn s•:Ient~Ia, por oJhc!O Jt :~ do ~enado, quo a l\Iesa da-
quelln Casa do Congresso ficara con.stiiuida da seguinte formn : 

Pre::>itlcnto, Dr. Antonio Gonçalves Chave". 
Vice-Presidente, dr. Chrispim Jacques Bias For1Ps. 
1. 0 St~cretnrio, dr .. José I'~dro Drnmmond • 
. ~ '' » , dr Gomes Freire de Andr<Hia. 
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Supplente• dos l!t-cretarlo8 : 

J)r, Francisco Nunes Coelho .e dr, Cornello Vaz de Mello: e quo pttra a commtsarro do Tribunal 
·Especial do Julgarn~nto fõra eleito na vaga do sr. senador João llawderJ, o sr. S'}nador Carnillo .Au• 
{;U~to Maria .ele Bnto. . . . . . ·~ . ·~ 

Durante a prr•enfc Fr~ftío li'f'J~lat!v.t forPm n<'.lll<'V!las as HpnmtrR <'<'mnn>f/les esp!'elaes: 
Em 16 de junho (sesstío preparafor1a), a r<'qUPTJtnf'IJ1o do sr. J<1lo Li•bua, comrosta u(Js.srb, .Jo<lo 

Li:::l•üa, JaYme Gnnes c JtJWTJa) I'I'TIT.~. r·ara )'~ l'd·rr o n' drJiliÜl!lo H!nl de Fllria. 
·Na Dlf'Fma data. a TP()llf'TH~·<·ntr 1 o H. Anstotrlrs Dutra. <'Cn J<'sta dos Hs. Aris1o1cles Dutra, 

Aflonfo I'enna JurliOl' c \Vnlll('JlllTO c e ?.f:lJ!} ll•nr::. rorac representar a Camma t.los Dermtados nos tunc-
ra u • ,_ • t ·' I o " t . . t . 

es ·'o sr deseml,artrador Fr.anclsco Juho da \ !'II!a. 1111"! 

Em 2tl de junlJO. a convi " ':'o c::' c l'cre arJO I.n erm? do Clnh Floriano Peixoto, composta do« ~rs. Frnn<'iH'O PDolicllo, FredPnco c cliumarm e \'.aldon•H·o de. Mlll!nllllle~, rnra rcpref'cntar n Camn. 
rn !los De)Juiad1 s 11a. sessl'ío solcmno cunJmemoratna do anmversario da morte do marcclwl Flo· rlano Peixoto, . 

1 1 
I' , · . 

Em 7 de julho. a uqlH'rJllll'Jl o ! o. n. •reuericu ~r!JtJn•ann, composta do sr, Frederico .Sdm• 
matlll Nd~on de :-'Nina e Haul de h:rw. rarn. rru nome da CDrY>ara dcf< J)q,

11
1vdos upre~en1ar pe-~nn:es' rcl:l n orle do dr. J<p? llrDnh0. v o~ nm ca H~. <lr><nl arpn<'Cl' Jrno llrauli0'. dr, Prcsldcnto 

do E~ta 1Jo, drs. Cana lho I·rJ11o, Ilt'll.JDD llt! Jpcob, e un;a outra <'CltiJ'Os1a do~ srs. lleilor de SotiZa, 
Jn:ymc Gcm~s e Arlstotr!es llti1ra, ~·a~a ass1stn a 1o<1aa as hom('nagrns Junel>J·es que forem prcnla• dv's a nwn1oria do ino!vJdav~J Brasil!'JTO. , , 

Ew ~:J de juJl,o, a reqUI'JJmrrdo <lo n .. Jo:<o \ ellrFo, rc.my osta dos srs. JoDo Velloso AdolpliO 
Vinnnll o F. ~cll,llll·arm. rarn r~·r,r!•f<·Id8~ u •. (: ll'!lf!1 <'~s llq,ut:Jccs tJ.as ll'lltlif<·staçOt>s do peszr q\IO 
forfll'J prr~1_u•'ns _a TNllJOflll de Jllmtr!' llllll! 110 •Ir . . ]o,. o llrauho, CllJCS despqjos deveriam chegar no Jlio u ~6 de ,JUI11o. . 

Fm ~5 dr .agnsto, a TI'IJUPfll\l~~~~. uo,.sr. Agostin!JO P~·roirn, <:cmr:cstn dos trs, AI!OS1in}l0 Pcrel· 
rn Adolpho VJanna e Nri>!1Tl fie' 0

'
1

•
1

• I .na. 1m ncrr·r da C:m·urn ccs IJqJn1D<lop nprcsl.'ntnr peEn• m~s ao sr. Frrwdor dr. Jo>é Prdro Drummond pelo fallecin ('TJ1o do ~lln n•rna, €SJJ(Jsa e ncompnn]Jur 08 eet1s r<>~1os rr·ort.M~. , > • •• • 
1 

~: 
A Mesa (commiFFilo. 11<. I ohcJ,l, .•1S armuis COll'mluõPs ]'l'rmanen1<'s e :ts <:ommissõ('s espcclncs !6 

rnlx1ns ficaram cons1itmda• da SC!!tnnto forma, tendo sotlrido us commi>HH·s pcrmnnen1es 
118 

modl• flcaçõ('s quo ee acham notndas: 

COM\lJ~SOES PERMANENTES 
ANNO DE 1908 

COMMIISAO DE PCLTCIA 

(l\lesn.) 
Dr. Antonio •lo Prado Lopes Pereira (Presidente) 
Dr Arthur da Silva Bcrnardes (1. 0 Secretario) 
nr: Zoroa~tro de Alvarenga (2.0 Secretario) 
Dr. Antonio da Silveira Ilrum (vice-Presidente) 

STJPPLENTES DOS SECRETARtos 

Dr. Americo Ferreira Lopes. 
Dr. Argemlro de Rezende Costa, 

-
(f) Commissüo de Constituiçiio, r~e~lslnçüo c Ju~tlçft 

Dr. Heitor lle Sonza (PresldPnfo) 
Dr •• ToM' AlvoR FPrroira e Mello 
Dr •• Toi!o Evanl!elista Barroso 
Dr. Waldnmlm do Barros J\fagalhile.~ 
Dr. Americo Ferreira Lopes. 

(1) Pura snhsfitnir almms memhro~ desta. rornmiB~A'o,alndu n!lo prc~cntce, foram nomc-adoa in· 
terinamente, em 1<1 do junho, para o recon!Jrcimento do ~r. 1lr Hanl do Faria os srs. dr, Nclaou. 
Coelho de Senna, dr. Anlmlio da Silnira Ilrum e coronel Oaribaldi do Mello .... '. -~ __ .::.....__ 

• 

-5-

,., l , Ot•••atnent.o e Cont.n~ Connuissao t <~ .J 

T · (Pr1•sirlcnto) l)r ~ tfon~o Penna • umor. l 1. ·' oa 
· ' 1 J • lc A lnwH 1t ,Jsu " · do (") Coronc O<tO < 1. do ~rrma Jqgueuc " 1· Porn·tn mo L Phanr,accn JCO ' C ' s V·\lladaros Dr Francisco de nmpo ' ' Dr: .Toaqnim Pedro RoBa. 

_ F r«;u t•uhlhm. Connnii"lsno de o 

. ' . Schtmnmn (Presidente) Commendador I•Gred!'~Ict. "ouza Lemos Coronel .Taymo onH s ( . ._ 
p.,dro Lahorne. 

• e t•ettçõel'!l Ue))resentnçoeH Conlntil"silo de 

. 1,. 1 , (Prc~idcnte) 3) I)r C·ll'los da Silnt or ES 
1 

. 
( • { . "-'j r ta Car< úSO 
(·1) Coronel Snne~o '(.,:V los Moreira 1\Inl'la 
('i' Coronel Ipwcw ~tr 1· Silva 
(Gl Dr. An1oni? 111:!l'hnlsc 1JI};;· .. nth FrnllÇtl, 
(7) Dr .. To fio PmheJro r j • " 

• lnt.c.~•·-esttu10fH'}iil: "'lunicitlll<'S c Ne;!:OCIO:.'l - h• {'·tntnl'CI!;i •~ Con'!lllf':!"nO c • 

• 1 . do Amaral (Presidente) Coronol Edtwr.do Carll~ ·~1~1 JCIJd 
Coronel ~·ranci~co Pao H 
Coronel Oaribalde de 1\Icllo. 

I , 1 •1 (presidente). 1 Cocl!Jo de OliYeira en h ~?j0~010~~Yo'gldino dos P:1s~os lUos. 
D~. oEdgardo da Cnnha Pereml. 

li s e Vin.çao (te Obrns l .. nh cn · couunis!"lno 

'8', Dr. Jo1lo Portlrio .lllflacldlaodCo arvalho 
' J • Tocquev1 o m) E~: ;sglpho Rihoiro Vianna. 
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Conogo Francisco Xavi<'r do Almcid<l. ltolih <]'l'l'sidcnt")· 
Or. Nelson Coelho do Senna. 
Dr.:.João Baptista Ferreir<• Vello5o. 
Dr:'.IAgostinho Pereira 
Dr.~Raul de Faria. 

lh'. José Tavarc~ de )lello (l•resi<kntc) 
Dr. Aristotelcs Dutro. de Carvalho 
Dr .. Jo1io Antonio L0p"s <lc Pi:.r,ueirr,•ln. 

(;Oillll\lSSÚt~ dt~ U(~ChH~t,•;\0 tias J.t~iS 

Dr. Heitor de Souza (presi<lente) 
(11) Dr. Argcmiro de Hescnde Cost<•. 
(1:!) Dr. Pcriclcs Vidra de \Icn!lon•;a. 

I. 

COMMISSÃO ESPECIAL 
hu•tnnhida tia ot•;.:;auiza~,Ji'io 1 •t•• "i 

. t a o .... othc<•a da (~ntnnt•.t 
llr. AJionw l'enna .JlJitior. 
Dr l•'runci.~co \'alladares. 
Dr. Irei lo r de SO.lUit. 
llr, lo!eJsqn Co<'llJO drJ Selma. 

'lcnadore~ : 
Dr. ,Josó Pedi'O IJJ·urnuwntl. 
Dr. Camillo Augusto nlaria, de BrittJ. 
Dr. Antonio Gomes Urna. 

/Jcputados: 
D1·. Agostinho Pereira. 
D \Valdomiro <liJ B.trro.;; l'lf<t:oal!tií<J:i. 
D1·. Heitor do Souzn. 
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I )csem bargadores : 
J)J' •• João Braulio Moinhos de \'illtl'na. 
Dr. Thcophilo Pereira da Silva. 
Dr·. Francisco Jos/, Alves do AlhtiiJtiei'<!UI.'. 

hu•tnnhicla da c•lahtn•amio de 1nn tn•ojet~to de auxilio" :t ~'-Ynclh~atos 
t• '('OOflei•n 1 iyu:-; .agt•icolns 

Senadores: 
O r. Camillo Augusto Al<~ria do Britto. 
or. Chrispim Jacques Bms Fortes. 
Dr. Pedro da Matta Mnchado. 

Deputados: 
Dr. Heitor do Souza. 
Dr. Francisco Valladares. 
Dr. Nelson Coelho de Senna. 

hu!nt:z, h ida de c•utit.1 ir ptH"<' <'CJ• sohre o «veto>>- ;\s l•· is u. .-ao e ~.e2:., <lo 
onno JUt"'"'ndo. t•t•lat.i,·ns ú an•oyi~;ioo ele <HIYogndo:.., e n eu!"itas 
juclit!ia.t•in s. 

Sonadot'es: 
Jlr. Antonio Cado;; Hiboiro di.• Audr·tHLI. 
Dr. Levindo Ferreira LOpl:H. 
Dr. Cornelio Vaz de Mello. 

Deputados : 
Coronel José Luiz Campos do Amand. 
Coronel Francisco Paoliello. 
Dr. Antonio da. Silveira Bmm. 
llr . .Tofío Antonio Lopns de Fi~twirL•do. 
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ASSUMPTOS DIVERSOS 

~(~(·rcttu•ia 

Conforme dispiJe o~ 3." do art. 22 do regimento interno, ficou occupando o cargo de Secretario 
da Camara dos Deputados, uo iutorvallo das sessões, o eXIHO. sr. dr, Amcrico Ferreira L0pes, tlcpu-
1ado eleito pela 1. • circumscripção eleitoral do Esta!lo. 

Os empregados !lesta llirectoria continuam cumprindo satisfatoriamente os seus devores. 
Confirmo tudo quanto disse em meu ultimo relatorio com referencia ;\ orcranização e ao serviço 

desta Secreta ria. '"' 
A Mesa da Camam dos Deputados, em virtude da resolução n, }lj, de :3 de setcmhro de HlOI), 

acha-se auclorizada a reorganizar a Secretaria e expedir novo regulamento. 
Devido ao rlislJOsitivo <.lo art. 162 <.lo regimento interno, o arehivo desta repartição vae-se 1ur-

nando incompleto, pois os projcctos remeitidos ao Senado, em original, e que tem naquella Casa do 
Congresso solução Jinal, são aJli archivados, como se deu na preson1P sessfio com os de ns. :37 :38, .1(1, 
·ll, ·15 c ·18 do 1908; 23 e 24, do 1907; 113, de ltlOG e l37,.dr; l\11\5, ' 

Serviço legislativo dos J~stados e da União 

São este~ os trabalhos que so encontram no archivo <les1a Secretaria : 

ANNAES 

Do Congresso Constituinte: 

2 volumes da Constituinte, installada em 3 de abril do L~\1!. 

Da Camara: 

I volume da primeira sessão ordinaria da primeira legislatura do Vi9l. 
I volume da segunda sessilo ordinaria da primeira legis!atum do 18\12, 
I volume da primeira sessiio onlinaria da 8ogunda ieg!slatnra do l8!i:l. 
2 volumes da primeira sest:~ão ordinaria da terceira legislatura do 18\15. 
I volume da :;ess!lo ordinaria de IS!!G. 
I volume da 'primeira sessão ordinaria da quarta legislai ma do !i{l7. 
I volume c:lt} segunda ~essilo orc:linaria !la r1uarta legislatura c:le 1808, 
I volume da primeira sessfio ordinaria da quinta leiíislatura de I8D9, 
I volume da segunda scssilo ortlinaria da quinta Jeg1slatura do HH.IO. 
I volume da primeir11 sessão ordinaria da ~ex ta legislatura de HIOl. 
1 volume da segulllla ~essilo ordinaria da scxü1 Jegislatur<l de IDO;?, 
l volume c:la primeira ses1fio ordinari<t da seíima legisla,t.um diJ ltl(J:J. 
1 volume d<t sc"tmda sessão ordinario da sotima legislatura de 1D1í·l. 
I volume da Jn1meira sessão ordinarüt da oitava legislatura de l!HJ5. 
1 volume da S<'gunda sessão ordinaria dt\ oilava lo~.dslatura ele J(J(Ili. 
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Do Senado: 
ANNAES 

1 volume da primeira sessão legislativa, em continuação :t Constituinte 
1 volume da primeira sessão ordinarra da segunda legishttura de 1893, ' 
1 volume da primeira sessão ordinaria da terceira legislatura de 1895, 
1 volume da segunda sessão ordidaria da terceira legisvatura de 1891i. 
2 volumes segundos da primeira sessão da quarta legislatura de 1807. 
1 volume segundo da segunda sessão da quarta legislatura de 1898. 
2 volumes da primeira ses8ão OJ·dinaria da quinta legislatura de 180~. 
2 volumes da segunda sessão ordinaria da tjuinta legislatura de 1900. 
1 volume da primeira sessão ord!nar!a da sexta legislatura de 1DOl. 
2 volumes da segunda sessão ordmarra da sexta legislatura de 1902. 
1 volume da primeira sessilo ordinaria da setima legislatura. do 1903 
2 volumes da segunda sessão ordinaria da setima legislatura de 1!lO.i 
2 volumes da primeira scssã" ordinaria da oitava legislatura de l!J05·. 
2 volumes da segundH. sessão ordinaria da oitava legislatura de l~Oii 
1 volume da primeira sessão ordinaria da nona legislatura de 1907. · 

Do Congres~o dos Representantes : 
1 volume da sessão ordinaria de 1&'!!5. 

AlllUZOilUS 

ANNAES 

2 volumes da segunda sess110 ordinaria de l8!JG. 
l 'Volume da terceira sessão ordinaria de 1807. 
1 volume da primeira sessilO da quarta le"islatura de 1!JOI 
l volume da segunda sessão ordinaria da "f!uarta legislatu~a de l!J02. 
1 volume dos annaos do Congresso de l!J07. 

Uu.hin 

ANNAES 

Da Constituinte : 
1 volume primeiro das sess!!es de 7 de abril a 14 de maio de 181!1 
1 volume segundo das sessões de 15 de maio a 13 de j'unho de 18P1 
l volume terceiro das sessões de 15 de junho a 2 de ulho de 1891: 

Da Camara: 
1 volume das sessões ordinarias de 29 de março a 31 do a"osto de 1801. 
4. volumes, 1.0, 2. 0, 3 ° e 4. 0, das sessões ordinarias de 1895"' 
·t volumes das sessões ordinarias de 1896. · 

SYNOPSES 

1 volume de 1896. 
Do Senado: 

ANNAES 

de 1891. 

2 volumes primeiros das sessões ordirw.ri'l~ de 2(J de mar. 
2 volumes segur~dos das sessões ordinari<;~' de 15. de set'e~f a li de setomhro de l8n 
2 volumes t~rce!ros das sessões ordinarias de 2! do outul,;;o a :C:J de outubro do I8n' 
l volume prnnerro das sessões ordinarias do 1S9;2. a :!:l de novemhro do l&IÍ. 
1 segu~do » " ,. 18!J2. 
1 >> terceJro >> " , 18!J2. 
1 qu~trto >> » 1892. 
1 » qumto >> >> » ,. 18!.)2. 
1 >> contendo _os terceiro, quarto e quinto das sessões de 1.~''1 . 
2 volumes das sessocs extraordlnarias do 2:1 de dezembro d. 1891' . 

0
2

1892
•. c • '1 1 de Jt\Miro do l8P~. 
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1 volume primeiro das sessf,es ordinarias de 18!)3. 
1 segundo )) )) >> 18()3. 
1 » terceiro ~ )) )) 18()3. 
1 ~ •1uarto ,. >• » 18!):3. 
1 » primeiro , )) 1894. 
1 " 'egundo )) » » 1894. 
1 » terceiro )) » )) 18()4. 
1 » quarto n » » » 18()4. 
;! volumes primeiros das sessões ordinarias )) 181!5. 
;! )) segundos » )) » 18()5. 
2 )) terceiros ,. >> ,. ISO::i. 
2 » r1uartos » » 18!!5. 
2 » primeiros • ,. » 1806. 
2 ,. segundos » )) » 1806. 
l voluwe terceiro ~ 

,. )) 18!)6. 
2 Yolmnes '1 uartos » )) 100•j. 
1 volume primeiro ,.. » ;., )) 18!)7. 
1 )) sen·mHlO » » )) 181!1. 
1 ,. te~ceirO » » )) 1Wi. 
1 » quarto .• » )) 1807. 
1 ,. 1Jrimeiro )) )) » )) 181!8. 
1 » st>gundo )) 

,. 181!8, 
1 terceiro » » )) 181JS. 
1 » IJuarto » » 181!8. 
1 ~ primeiro ~ 

)) 1809. 
1 ,. segundo )) )) 189!1, 
1 ,. terceiro » , » 18!J!!. 
1 " quarto ,. » )) 189\l. 
1 » primeiro ~ )) " 1900. 
1 » ~egundo :> » » )) 1!JOO. 
1 primeiro ), » » )) 1\lOI. 
I » o;egundo )) )) )) l!JOl, 
1 » terceiro )) » » » 1901. 
I ,. primeiro ,,. ,. ,. )) 1902. 
1 " segundo ,. ,. ~ )) 1!JM. 
1 )) terceiro ,. )) » )) 1!)02. 
1 ,. quarto " " ~ 

,. 1902. 
1 » quinto ,. )) » >) 1902. 
1 » primeiro » » )) I!JOG. 
1 segundo » • 190G. 

" 
)) 

1 » terceiro ,. • » ~ » 1906. 
1 » quarto » » » ~ 1!JOG: 
1 ,. quinto ,. ,. )) 1906. 

SYNOPSES 

1 volume de 1\lOG. 

Cenrá 

ANNAES 

Da Constituinte : 
l volume de 18!J2. 

Da Assembléa Legislativa: 
J volume das sessões ordinarias do 18!13. 
1 volume das sessões ordinarias de 1804. 
1 volume das sessões ordinarias de 18\15. 
1 ,·olnme das sessõe> ordinarias do 180G. 
1 volume da primeira sessiío ordinaria tla segunda lcgislatllfa do 1K!J7. 
1 volume da serrunda sessão ordinaria da seguntht le~i.-<latura de 18:18. 
1 volume da to~ceira sessão ordinr,ria da segunda legislatma de 18\W. 
1 volnme da quarta sess!io ordnmri:t da segund.a legis_latnra de 1!JOO. 
2 volmnes da primeira sessão ordinaria da terceira l~gJslatnr<t de l!JOl. 
1 volume da >:e"unda sessão ordinaria da terceira legislatura de 1!J02. 
2 volumes da t~rceira ~essão ordinaria da terceira legislatura de l!JfXl, 
1 volume da quarta sessão ordinaria da terceira leg~slatura de 190~!. 
1 volume da primeira sessi\o ordinaria da quarta legi,latura de 190:>, 

'I 
i! 
,! ,, 
li 
'I 
!I 
11 
jj 
li 
1: 
" li 
1' 
f 

i' 
!' 
i i 
jj 
11 
li 
1: 
li 
il r 
( 

; i ! 
' I 
' I 

I I 
I 

i I 

i.l 
~ 
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I~st,irito Santo 

ANNAES 

Do Congresso Legislativo: 
volume dtt sessão ordinaria de 18\l!J. 

:\ltn•nnhão 

ANNA E'\ 

Do Congresso do Estado : 
1 volume da se\iun~a sessão onli:uni~t da segunda legislatura do 18!16. 
1 volume da prunoua sessão ordmarm da terceira len-islatura de 1808 
1 volume da terceira sess[(o ordinaria da terceira lecr/Slatura de 1899 · 
1 volume da te:cei_ra sess~o ord~nari.a da terceira legislatura do HJOO·. 
1 volume da pr1memt ses,;ao ordmarm da quarta legislatura do 1901. 

ANV'AES 

Jtcvisão da Constituiç~o : 
1 volume do 1901. 
I volume de 1!!05. 

Da Carnara.: 

ANNArS 

1 volume da primeira scss;'to ordinaria da prim0ira lc<>islatura do }~OI 
1 volume da terceira sessão ordinaria da segunda le<>i~latma de Hl(!.l · 
l volurr.c da primeira sessão ordinaria da terceira lJ:,islatura de }81)5 
1 volume da segunda sessão ordinaria da terceira lc"lslatura de 18GB ' 
l volume da tor.cei~a sessã9 ordi!mri~ da terceira legislatura de 18D7: 
1 volume da pnme1ra seosao or~ma~m da quarta legislatura do JSUS. 
1 volume da segu~da sess~o ord.mar.m da quuta legislahmt do 18!!~. 
1 volume da tc~cm:a sessao ordu.mm: da qua;ta legislatura de 1900. 
1 volume da prnnemt ses:ão ord.mar.Ja da q~mta legislatura do 1901. 
1 yolume da segur:dtt sess~o ord.mar.w. da <[mnta legislatura do l\J02. 
1 volume da ter?mr~ sessao ordm.ana. da sexta legislatura de 1903, 
2 volumes da prunomt ses~1io o_rdm.arJa da sexta legislatura de 1001. 
~ voltunes das sos~õcs cxtraord~nar~a e orU!nar!a (2.u s~ssão da 6.• Icnislatur·t) <l \ 1no~ 1 volume das sess~cs cx~rao:dmana o ordmana (3. • se~sfto <la G. • leuÍsla tnr·t') d 0

190 .;). l volume das sessoé'S ordl!l<\l'H\S, 1." armo da 7.• legislatura de 1007. b ' 
0 (). 

SYNOPSES 

1G volumes de 1801 a 190!J. 

1 
18\Jl. 

I 
1 
1 
1 
1 

Do Senado : 

ANNt • .:.s 

vol1tme da sessão ordinaria de 15 a :31 de .J'ulho e de 1. • ·'o ,'l!.!:C>.-io "> u u ·~ a :..8 do novcmhro dt• 
volume d:t primeíra sc~~ão ord!nar~a da segunda legi~latura de I8~2. 
'olume d~ segu~d.it se,:lo ord.mar.Itt da segu!Hla legislatura de 18\J:.l. 
\Olume d~ tc~cm:a se'"~? ordman~ da tcrccll:a legislatura de 1801. 
1olumo d.a p;unmra ses:ao or~lllla:na da tcrc~na legislatura do ISO:., 
1olumc d,t segunda scs,ao ordmaüa da tcrccna log'islatnra de I89G. 
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1 vol111ne da terceira sessão ordinarht da terceira Ieg·islatura do l8~i. 
1 volume da primeira sessão ordinaria da quarta lcgislatma de 18tl8. 
1 volmne da secrunda scss[(o ordinaria da quarta leg!slatura de 1890. 
1 1·olumo da te~ceira sess[(o ordinari~ da qua;ta leg1~latura de IDOO. 
1 I'Olume da primeira sessão ordinana da ([l~mta lefji'latura de 1901. 
1 volume da se"unda sc,;são ordina\ia da qu!nta leg!slatma de 1902. 
1 volume dtt tcfceira sessão ordinan~ da qumta leg.J,;latura de 1 \Jil:3. 
1 volume da primeira se:.;,;ão ordina:m da sexta le;pslatura do l!l04. 
1 volume da terceira sessão ordinar1a da ,;exta_ legislatura de Hl06, 
1 1·olume do 1.0 anno da 7.• legisla~m·a de l!J01; ,_ 
1 volume do 2.• anno da sexta lcpslatura de 10uu, 

SYN JPSES 

17 volumes de 1891 a 190G. 
l volume do IUOí. 

l 
1 
I 
l 
1 
1 
1 
1 
I 
l 
1 
l 
1 
l 
1 

1901. 
1 
1 

)•(•t•JUUllhUCO 

ANNAES 

Do Congresso Constituinte: 
,·olume do Congresso Constituinte do I89l. 
Da Camara: . . . volume da. primeira scs::>ilo da \H'I~!lo!l'a le;.nsla t ura de lS!Il. 

1olume da scgund<t sessão lcg~s at~va do 1~;'~· 
,·olumc da terceira scssi"io leg~slaüva de I~93. · 
Yolumo da terceira scs:oão lcgi~latJ~·a do 1K!'4. 
Yolume da primeira sessão ordmar:a da segunda lcgi•latma do 18\':í. 
volume da segunda scssêto leg!slat!'a de IS,V~· 
1ohune da terceira sessão legisla ti~ a do 18.!1.. . .. 
volume da primeira scs.<io ordinan.a da t.crc~mt legtslnt_nra d~ lxU<:S. 
1·oltmlc appendice dtt primcir:1 scs~ao ordnwr.Iu da t~rcemt legJsl<,ttura 
volume da sen·unda sestrro ordiintri<t da tercc1.ra lcgi.slatma do 18\J!J, 
Yolumc da te~ccira sessão ordi.nari." ou lercen<l lef';Islatma de 1!100. 
,·olumo da primeira ses,_!lo, ord.m:u:~a r~a q n~t~t:' lcgJs~:ttu.ra de ~Dgl. 
1·olumc du segunda scssao ordi!I<~rl;l dú <Jn,ut,t legi;lallll<i de 100~; 
Yolumo dn terceira scss[(o ~>rdi!Ial'l<t d;~ qt!<lrta lcg:slatura. dc.1[t().3. 
volume da sessão oxtraordmana o pnnw1ra :.;ossao ordmana da 

volume da scf'são extrnordinarht de HJ05. 
1olume dtt terceira sessão ordinaria da quinta legislatura de 1\IOll. 

SYNOPSES 

1 volume do I8(!2, 
I volume de I893. 
1 volume de 18\J5. 
1 volume do 1896. 
1 volume de 1897, 
J. volume de 1898. 
1 volume de 1809. 
1 volume do 1900. 
1 volume de 1902. 
1 volume do 190-1. 
1 volume de 1005. 
1 volume de 1\J06. 

Do Senado: 

ANNAES 

1 volume da primeira sessão or~lina~ia da pri~~1cira legislatura ele 18~11. 
1 volume da seg-unda sessão leg-~sl:.tt~va de l~dõ·i 
I volu!lle da terceira sessão leg~slat:Ya de , · · 
1 volume da terceira sessão legi~laüya do IS:n· 

volume da primeira scss[(o lrg~slat~va. de HiD;), . 
} volume da primeira sessão ordmana da segund,t legislatma de ~~~'3. 

de 18\l<:i. 

quinta legislatur;' de 
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~ volumes da segunda sessão ordinari d 
~ volume da sessão extraordinaria de \s9aG segunda legista tnra de 189G. 
~ volume;; da terceira sessão ordinaria d· . " . 
2 ;olnmcs da primeira sessão ordinari d~ ste"un.da leg~slatura do 18D?. 
~ 'olume da segunda sessão ordinaria a ,t erc?Ira legrslatura de lS!J::i. 
;. . 'olumc, das sessões extraordinarias d~a- ~o~;eua l.ogrsla.tura de 189~1. 

r a l~grs~a:ura, de 6 ~e ~arço a 30 de junho d~ lgÕi~ de tel'ererro e terceira ses~ã<J ordinaria d· t 
'o um o da prrmerra sessão ordinari d · a ercot-. 

l Yolume da segunda ~essão ordinari a d~ quarta legi.slatura de 100!. 
l 'olnme da terceira sessão ordinaria ~· '1 qutrta lcgrslatura de 1002. 

1~0 ; olume da sessão extraot·dinaria ~ q~~~ a )egrslatur_a de l!J0'3. 
, i·; : runerr,t sessao ordinaria <Lt <tu in ü• 

1 'o lume da segunda sessão ordinaria· d· . . • legisla tu r,.._ 
1 ,·oJumc da terceira scssno ordinaria d· a qtlun.ta lc~rslatura de 1UIJ5. 

a 'Jll nta legrslatura de l00ii. 

SYNOPSES 

H I'Oimt•os ele l8U:3 a 1lJO;>, fal tanclo os de 18!11, 1802 e 180 t. 

ANNAES 

Da Camara: 
1 I'Olume quinto da SO""Ullda oeoo'tO O d' . 1 • 1 t d •· ~ J.,. r ma na d'a d 'o um e sex o a terccir11 scssi1o ordinarh da s~un "- IPgillot tura Jo 189'í 

' segunda Iegtsl:ttura de l8oá: 

AI\1\.AE.S 
Do Congresso Lenislativo. 

volumo da primeira" sessão o~dinaria d t . 
volumo da selfun~a sessão ordinaria daa t ercc.r;,:t le~islatura ele 113:Jf,. 
volume da prrmerra sessão ordinaria d· orceua le~pslatura de 18% 

l volumo da ~cssão exiraordinaria da a .rruarb. lclpslahnt de l8Di • 
I volume da segunda sessão ordinaria auat ta lcgrsla.tura. de 1808. . 
1 volume da primeira sessão ordinaria d; qu~rta legr.slatura de 18\J!I. 

. a qmnta legrsla.tura de l!lfto, 

lHo Gr:ulfle do Sul 

ANNAES 

Da Constituinte : 
volume do Congresso Constituinte elo 1801. 

ANNA!:S 

I la AssembJ,:a dos ltepresentantcs: 
1 volume dtt sessão oxtraordinarh de ltl'Jl 
l volume da pt•r'nrer'ra ·' >< ' .' • '· • . sossao ordmarm de 1801 ! ~o lume da. scs~ã_? extraordinaria de 18!12. . 
2 \Oiumes da scs~ao extraordinaria de lR'l'l 
l volun:.e da soss!lo •>rdinaria d•J 18\Jl ~" • 
1 volume da sessão ordinarh de JS'l~· 
1 volume da 5." sessão ordi~·t i· 1 · . .>., • 
l volume da 2·" sessilo ordin~~i;~ d~ }~;:~· 
1 volume da '·" sessão ordinari't de• I8ii8. 
} volume da sessão oxtraordina~h ;le is0~ 
. \'O umc ela K.' scssilo Or<linaria 'de 18!1!1.·. 

.. 

2 volumes da U.• sessão ordinaria de 191)0, 
1 volume da 10.• sess:lo ordinaria de l!Jlll. 
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1 volume da 11.• sessão ordütaria e cxtraordinaria de 1902] o 1903. 
1 volume da 12. • sessã.o ordinaria de W03. 
l volumeJda 13.• sessão ordinaria de l!JO·t. 
1 volume da 14.• sessão ordin..tria de 1905· 
1 volume da 15.• sessão ordinaria de l!JOG. 
1 volume da 16.' sessão ordinaria e cxtraordinaria de W07. 

IUo de Janeiro 

ANNAES 

l volume do l.'l Cc>ngr.}"O Gonstituint•) insblla•lo a li) de maio do 1801. 
l volume d<t As><J:nbtó,t Ué>n>titumte in,tt!L\'1.~ em 1.'1 de nut'ÇJ o e!lc.wr:vh a~ de abril d" 1~" 
1 volume da se>s:\o oxtl',tonlítnria rlct A>.~e,nbl•):t, eom<3ç:td.t em u do mlio d•J ~~~~ ~ 
2 volvmo> d:. so,s'ío or,lunri<~ de 1. 0 d•) a:;osto a lt •le n.JI',Jmbro ·l•J BH. -· 
2 volumes da sess:\o cXLt'..I'Jrdinari:.L do li de novumbro de lli~t a 12 de janeiro de 1803. 
1 volume de\ scsslo exti'.I:H'diaaria de 1:3 a 2,; d0 janeiro •I'' 113~:3. 
2 volumes da sessão or.Jl•rctrüt !le 1. •> d() <t"osto de ldJB. 
2 volumes 1b sess:lo onl:aaria drJ .! i do jttlJ!i) a 1." de novembro de 18:H. 
2 volumes dit se:lsão onlt~tMia do;; dll setembro a 15 de dezembro de 1805. 
2 volume:> da sessão extt'<.\Ordinarüt de lll de dewmbro de 18\J:> a 11 de m:\rço de 1896. 
1 volume d<t sesS:lo ordinaria de 23 de julho a 1." de novembro de 1~96. 
2 volumes da seH:lo or•lin<1ria de ()de setembro a lG de de emhro de 1806. 
1 volume da sess1o ord.inaria de g de setembro a 15 de dezembro de 1807. 
l volume da scs:>ão ord.in:uia de 3 de setembro a 1!) de d•lzembro de 18!J8. 
2 volumes da sc~s1o ox trao rdilrdrLt de ·1 de abril a 8 de julho de 180:). 
;t volumes de () de setembro a l6 de dezembro d() 180:>. 
2 volumes tio ::n de fevcreira a 12 de maio de 1900. 
1 volume 1ht ~es.üo oxtr,wrd.inaria de 2l de ago3to a l4 de setembro de WOO 
2 volumes da sess:lo ordinaria de 15 do setembro a z:; de dezembro de WOO'. • 
1 volume de 3 de setembro a W do dezembro de 1001. 
1 volume da se:~são extr.tordituria de !J de julho a 2 üe :tgosto de 1!!02. 
l volume de 3 do setembro a 2t de dezembro de 1\JOZ. 
1 volume da Constituinte de HJ03 • 
1 volume da ses,ão ordmaria de 20 de julho a 31 de outubro de ]90·1 
1 volume da 1essão ordinaria de 26 de .i ulho a 31 de outubro de l!JI);), • 
1 volume da sessio extraordin~ria de 2G d·3 maio a !J de junho de 1906 
1 volume da sessilo ordinaria de ;ti) do julho a 31 de outubro de 1907. ' 
1 volume da sessão extraordinaria de 15 a z,; de janeiro de 1908. 

Congresso Nneion.nl 

ANNAES 

1890 

Das sessões proparatorias e da Constituinte : 
2 Yolumcs prirneiro de ·l a a de novembro o de 15 de novembro a 31 de dezembro do 18()() 
2 volumes segundo da Con>tituinte de 2 a 30 de janeiro de 1881. · • 
2 volumes terceiro de 2 a 26 do fevereiro de 1801. 

Da Camara1: 

De 1891 

5 volumes, 1.o a 5.0, !la'! se:~sões ordirta.rias do 10 de junho a 3 de novembro de 1891. 
1 volume da soH.lo cxtrJ.ordirmria. t.lo 12 de dezombro dt.J l·:>:H a 2l dr3 J.a.uoiro de 1892, eMade:r-.. 

n!\do com o 2.'1 volume de 18~2. 
5 volumes, 1. 0 a 5.0, da3 sessões de 10 de junho a 3 do novembro de 1891. 

S. c.- 3 
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De lK\It 

D. volmr.es, w:ndo de l." a fi.'' (faltnntlo (J lle 11 • 
no•~mbro. 

2 lo I ! mez <e junho' de 27 de abril a H d,~ 

!>o 189:l 

.~ volumes, de }.<• n 5. ", de 27 de ahril a 2:i de sotomhro. 

Oe 11lU•I 

t, li bvnlumc~ {sendo um de apuraç:"\o de olt•i••<',<•s dt• pr · 1 t 1 1 . ·~êm ro. v - , e.)H en (; t_ r'-,4 .. tepnhlica~l, fl,~ p~ de a1 11 .~~ . 1 :!n d~ 

De 1/ltl:í 

i vo1un:es das sessões ordinarias, l '' ·t H " 1 '7 d • ' ' · ' ( c;., e nhril a 30 de dozemiH·•J. 

Do lil!it) 

& volumes, L" H 8.", do 27 dP ahr·il a lO dt• dewn 1hro. 

De l8!J7 

~ volun,üs, 1.0 E 8:, de 18 de ahril a 10 de d 1~wmhro. 

De li:SOil 

;! volumes (scnuo um de apnnç' d· •I · · · i~ntto e de 20 de a!!osto " 1~l de 01' 1t. 1'1
1?1r 11'.

1s c '' 1'<'>es de pro.~idont•: tia. ltorntbii·c 1 1 .. "' - ' ''·: 1 l' g d•: Inaio a ::~ dü 

volumes, L" a G.",_ de ~i de abril a :li <li• outubro. 

De HIOO 

·> volnmcõ, I.•· '' fí.•, do 18 dP ahdl a :!!l•lu S()tcmbro. 

De 1!101 

't volume~, l.' a 8.', do 27 de abril a~2il do de1.omhro. 

De l!JOt 

ll volum(lS1 1.' <1 11.• lcon1endo este ui! imo discnrS<J.o), '' de 1!, de feveroiro '\'li 1 1 l • <e < ezc•nl,ro .... 
De 1!10:) 

volume 1.0 de 18 do ahril a 30 <lo m·üo d<' ]!II):J. 
volume 2. • de 3 a 30 de junho de l!JtJ3. ' 

I 'lolume 3.• de l u :lO de julho de l!JO'' 
1 'lolume 4.~ do 1 a :n de de a"osto de IÚO'l 
l volume 5.0 de 1 a 30 de sei.etnhro de wo3 
l Yolume 6.0 de 1 a 31 de outubro de l'J03 · 
{ volume 7. 0 de 1 a 30 do nov()Jnbro de '1!10'' 

l'olumo 8, 0 do 1 a 29 de dczomhro de l!Joi 

De ](lOt 

volume 1.~ do 31 do dezembro do HJú:J ·t 2, d . 
; volume 2.o de 27 do abril tt 30 do julh~ d '

1 Hl~)Jevoreiro de 1!!04, 
• volume 3.• de 1 a 30 de julho do 1901 e ' · 

volume -!. 0 de 1 a 31 do ago~to de 1!10.1. 

- li) 

1 volume iJ." de 1 a 30 de setembro de lVOl. 
l volume 6." de 1 a 31 de outubro de 1!101. 
1 volume 7.'' de 1 a :Jo do novembro do HJOL. 
:1 volume .~." de 1 a 2!1 do dezembro de 1UOL 

Do l!J05 

I volume 1." d•~ 27 de abril a 31 do maio de 1!10:). 
I volume 2.'' do 1 a 30 de junho do 1()05 . 
I volume :J." de 1 a 3l do julho d<l 1!J05. 
l volume •1." tlo l :t :lo de agosto de 1005. 

RELATORIOS E SYNOPSES 

1 volume do 18()1. 
1 •·olume de 113!12. 
i volume annoxo ao ltelatorio o Synopso do 18()2. 
2 volmncs anncxos ao Rolatorio c Synopso do 1ktl3. 
1 mlumo, Itolatorio n Synopse de Hl\H. 
I volume annexo ao n ~lato rio o Synopse de l8!1L 
1 volume, Ilolatorio ,. Synopse do 1805. 
1 volume annoxo ao l!elat.orio e Synopse do 18\Ki. 
1 volume, ltelatorio P Synopso de 'I80ô. 
1 volume annoxo ao llclatol'io c Synopso de 18%. 
1 volume, Itelatorio <' Synopso e annoxo de 18!1i. 
1 volume, ltolatorio o S.vnopse de 18()8. 
1 volume annoxo ao llclatorio o Synopse de IS!.lt;. 
I volume, Holatorio n Synopse de 180(). 
1 volume annoxo ao H.elatorio o Synopso de 1il!l:l. 
I yolume, Rolatorio o Synopso do 1!!00. 
1 volume ~\ll!lexo ao Uelatorio o Synopso de WiJO; 
1 volume, Itolatorio e Synopse de WOI. 
1 volume annoxo ao Relatorio o Synopse de 1()01, 
1 volume, Relatorio e Srnopso de 'HI02. 
1 rolumo annexo ao Rcfatorio e Synopso de 1!10:!. 
I ,·oJumo, I:olatorio e Synopse de HJ03. 
1 volume annexo ao H.efatorio o Synopso de 1!.11):). 
1 volume, RolatorirJ e Synopse do 1!JOI. 
1 volume annoxo ao IteLllorio e Synopse de l\JOL 
1 volume, ltolatorio e S,YnOp>c con1 docnmellt<ls, de l!"J5, 
·t volume, ltoldorio e ~ynopse do 1!106. 
1 volume annoxo ao Holatorio de l!Jfl6. 

Do Senado: 

ANNAES 

Do lt>\11 
~:; 

5 volumes, s,mdo <'.'dos üllcadornados, de !." a G.". dl' :; rlo junho <t :l de nouu1bto .,,,. 
18~ll, 4 volumes, do 1.'' a ·1.", dr 5 do jnnl1o a :J d,, lJOVOIJJhro, faltando o segundo volum.c, ,:~,. 
:1gosto. 

ti Yolum2s, do 1 • ·· n li.'', ~~~~ 28 de ahril a 1.<! (!e 1101 ,,,n!JI·o. 

~ I'Olunw', de 1." a 1.", de 211 de.ahril a ~5 tlP st•tt•ml.r·o. 
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Do 18(15 

~ 'Volumes, do l.O a s.o, do 21 do abril a 30 do-dezembro. 

Do 1896 

'1 volumes, do 1. o a 7, o, do 28 do abril a 10 do dezembro. 

De 1897 
-l volumeH, de 1. • a 4. 0, de 18 de oh ri! '\ 10 l ,, l 

< I C uCZOm 1ro1 

.( volume:i, do 1. 0 a 4. 0, do 28 de <lhrt'l a 00 de dezemhro. 

De 18~Jn 

11 volunHl3, do 1.• a 3. o, do 28 do abril:a 22 do novembro. 

De WOO 
4 Tolumes, do 1,o tt t•, de 18 do abril a :JO do dezembro. 

De 1901 

{ volumes, de l.O a 4.o, de 28 de abril a :lo do dezembro. 

Do HJ(J2 
! volumes, l,o o 2.•, do 3 denmaio a 31 de outubro. 

Do 1!103 

l volume I. • do 18 de abril a 31 do julho de 1903 } ~~~~~~ ~·~~~r~~~ agosto t 31 do outubro do 'ruo3. 
' volume 4 :o do 30 de d~~~~b~~ de2~ 9~)~ dez2.~mdbro~ do 1903. 

· · a a o ,cvorolro do 19<).(. 

Do HJ04 
l volume unico.-A1lpendico da~ , 0 , 1 , 
.1. volume I. O do 28 do abril a 2() ss~s ·~fh( ~?) 10 dezembro do 
l volume 2. 0 do 1 do al!osto a :31 dJ out~b~ IOOI., 
1 volume 3.• do I do novembro a '30 d I o do 1001. 

• · o t ezemhro do 190.t, 

De wo:.; 
1 vofnmo I. • de 28 de abril a 30 de julho do l!JO'" 
1 vo um e 2.o do 1 do julho a 31 de a(}'osto do 190'" 'J• 

1903 a 25 do foV<lrO!ro do l\lOl. 

1 volume 3,0 do 1 de setembro a 31 de t "· 
1105~olumo V da terceira sesarto, da qui~fa 1~~~Ys~t~;~s. do 1 0 d 

, • o llOVilrnhro a :JI) do dezoml·rO: 

R!LATORIOS DO PfiESIDENTE DO S 
ENAOO 

1 volume, na sessão do l8!l2. 
I volume, na sessão de 18!13. 
I volumo, na scssno do lil95. 
1 volume, na sessão do 1896. 
1 volume, na sessão do ]8~9. 
1 volume, na sess1!o do J!lOO. 
1 volumo, na sessão do l!JOt. 
1 volumo, na sessão do 1905. 
1 volume, na sessão rle 1906. 
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Bibliot heca do Congresso :Mineiro 

Pela resolução n. 4, <lo ;:22 tio junlJO tle 1892, foi crea!la uma hibliothecu annexu á ~eeretar·h <h 
c~mum !los Deputados para uso CXCltl~ivo !lo CorlgT!'SEO Mineiro. ' ' 

Tendo sido cor1signudas. IHl ld n. 3!1, de 21 <lu jt1llio de JH12 a Hlhu de .20:ü0fil;COO e nu de n. G5 
de ~ri <lc julllO de le~1:3, a de 5:WC'i!CCO, destinadas á manuicnçíío da bihlioihecu, a Jllc5a, attendcndo {~ 
f8culllt1de qtw lhe confere o li 1. • da refhida resol111,;ão, wlicilc u, do exmo. sr. o r. Prcsitlente 4Jo 
E~1udo. JOl' olilcio n. 41. de 28 1le ncvnnbro de J/'!1:3, o do exmo. sr. dr. Secrelario dns Füi<liJI,"Is 
l'Or officio n. 1:Z3, de 12 de julto do JS(J.J. a exrcdiçilo do ordHs, aflm de S<'I'Em recollli!lus ao l!~n~ 
co da Hepuhlica as qmmiias decret~da:J. Em ct1mprin1~nto do dis]:osto 110 § 3.o do at1, 1,0 da men-
cionada rewlução 11. ·1, o sr. l'rc~id<·nle !lu C~m:na 11omeou, em ~o. de juril:o de 1E~15, uma commis-
sr.o con1posta dos srs. dermlvdo~ A Uf!usto Cl<>nwntino, Mcnd('s PJment<'l c Epaminondns Ottoni 
com o iim de organizar a lista dos livros que denm comJ:Or a hibliothcca. ' 

Kão 1m via ainda es,:a CCi!YIIIlis~ilo dado andamen lo a seus trabalhos, quvndo, em líl91i, torn ou-so 
desfalcada JlOT lerein sido eleitos dqm1ados no Ccngrceso Federal úS exn:os. srs, drs, Auousto Clc-
mcnlino da Silv:, P Frnncisco Jlfendes Pirnentcl. "' 

Como se vê, desappareceu por completo e~~a commissiío vi~fo nfto faz<•rem mais pari<) do Cou-
grei'I'O Mineiro os membros que n compunl1am, 

Edifirio da Oamara 

A Cumara dos Deputados :.cli<t-,•' fuLcci••n;,ndo ·~m eduici l do l•:otado. apropriado para o~ tra-
lJalhos do Congresso Lel!islativo 1\Iit,~iro. 

Neste edificio, onde !la falta ahsoluta <lo commodos, eont.im1a runecion:.tiJdo a híblio1.1wca muni-
cipal. 

Bibliotheca da Cama r a dos Deputados 

. A c~m;mis~ã? Il?m~ad~ .pel~ sr. Pr.esid~rlt!' da Camara $1!1 H <lo setembro de 1DIJ1, para Ol'gaui-
zar a lnhlwlheca da Carnm.>. '<•Jli(J(bt.> ,dos sr~. ll<'putndns;dt·. Atf0n::o Penna .Jnnior, dr. Francisco 
do Campos ~:alln.darcs, d_r: !lt·llor de "onza <' dt·. N!'lsou Coelho dr• ~erma, iniciou os seus traba-
lhos, tendo Ja _fOI_ lo :~cq.m,SH;ao de algu11ws ohras e expedido diversas circulares no sentido de enrri• 
uneccr essa nl!l msi.Jtmçao. 
· Por ofílcio n. ];,7, de 7 de a;.-. o~ to do co,rrenl.e armo, requisitou-se da Secretaria das f•'inança~, 

pel<\ verlm const:mfr do 11. 7, § I.• do ad .. ) ''da lein. ·110, a quaJllia !lo cinco contos de r<'i~ desti-
nada {L hilllioll:~ca da Cama~·a, cn.ia imt,orlancia rccchida em virtude do ofll.eio n. 171, foi <?oÚocadu, 
srgundo deí.;nmna a poria na do 17 do setembro, do o cxmo. sr. dr. AmerJco l<'erreim Lopeo Sc,.re-
1ari•l <la Camarn, em conü\ eorr<Jrd.c com esta Secretaria, na ageucia 1!0 Danco de Cn•<lito Rc1~] 'd•• 
Minas Geracs, onde se aeha á disposição da J•espcctiva commissão. · ~ 

Votos de pesar 

Foram lançados votos de pe:>ar nas uctas das seguintes sessões : 
De Hl de junho, a requerimento do sr. Silva l<'ortPs, Jlclo falloeimento do sr. sonador Joi'to Bawden 

c a requerimento do sr. Jo5o Lisboa ppla mort~ do sr. d1.;1mtado dr. Gahriol de Vilhena V~lladão, sen-
do suspensa a sessllo em homenngcm a memona destes 1llustres membro! do C::>n"resso 1\Iineiro. 

De 20 de junho, a requerinwnlo do sr. Garibaldi do Mello, pelo fallccimcnto Josr, coronel An-
tonio Dorges Sampaio; a r!'querimento do sr. Haul do Faria, rwlo iufansto passamcuio dosillustrcs 
désC'mbaro·tHlorcs Am'ador Alvares da Silvtt e Francisco .Julio da Vei~m: u rooucrimt>nto do sr. Nelson 
do Senna; ]Jclo pa~;;amcnto da di!:>iincfa mtllro!HI_ mir,lCi!a d. C~rlota Pinheiro Freire, mi'ie do sr. 
deputado lgrwcio l\Iurta e pPJlo ünspas~o do <hsi.Jnchssnllo ma_grstrado dr. Edg:il·do Cnrlos tb Cu-
nll:> Pereim, tio do sr. der.uta<lo J•:dg·nrdo Pereira; o a rc~rucnmenlo d~ sr. Julio da Moita, pr~lo 
fallecímento do coronel Vafco Azevedo quo relevanl,es SlHVJços prestou a cnusa puhlíca. 

De 22 de junho, a rcqnorinnm1o da sr. Waldonnro de l\Iagalhães, pelo falleeimC'nso do dr, 1\Io-
desto de Furiu Helio. 

Do 23 do junho, a requerimento do sr. Aristotelrs Dutra, pelo tl\lleeinwnto do sr.eoronel Pedro 
Mucc<lo Varella da Fonseca. 
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De i de julho, a r•·qucrimonto do sr. II.eitor de ~ouza, pela tremenda ·~atasLropl1e que se dt>u 
t'lll P.niz c 'tne voiu enluctar a noss:t Patrut com a morte do ex mo. sr. di' .. João Braulio, sendo, a 
requerimento do mesmo sr. suspensa a sessão. 

Do Fi de julho, a r<'<tuc~irnonlo. do sr. Alvo.,; do LC!u.o.>,, pelo inJ'austu passamento do sr, eot·o-
ncl Francisco José de Oliveira e Silva ex-deputado provmcial, 

!Jr 12 de :wosto, a requerimento do sr, Nelson do Senna, pelo fallecimento do dr. Ykente 
~I;tmetle de Freltas, <liJ·ectOI' da Faculdade do Direito, do S. Paulo. 

Pesamos 

l<:tn SC.'iôito do·, do julho, '' requerimento do sr. F. Schunu,nn, foram, por t•licgramma, transmit-
tidos <)m nomo da Camara dos Deputados, pcsames a dPsolarla viuva do <lxmo. sr. dr. João Braulio, 
Pm l'ariz. 

Em sos,;rto de 12 do agosto, a re<tncrimcnto do sr. Nelson de Senna, foi oxpcdido pela Mesa um 
telcgramma apresentando em nome da Camara dos Dep11tados, pesamos á Congrogaçn:o da Fa<~uldade 
,]() Dit·eito <Ir s. Paulo, pelo fallccirnonto do sou director, dr. Vicente Mamedc do Freitas. 

H en.uncia de manda to 

1·:111 ses~ào tle ;W de junho, foi lido em expetlicntc um olficio do sr. deputado coronel Sebastião 
..\ug1 1.,to •l•l Lima, renunciando o mandato <Jne lho fôra conferido pela 5.• cireumscripção eloitornl 
tio E~tado. 

Em sossilo do 8 de julho, resolveu a Camara sobro essa renuncia, o quo se lovou ao eonhecihlouto 
do r••nun•limt<> cl do ;.!;OVorno, aqucll<l por ollicio n. ·lO e este por otllcio n. I!l;), ambos de !) de 
julho. 

Congratulação 

E111 sess::io do lo do agosto, a rt!querimento do sr. n oitut· do i-lO<tza, toi CXJHJdid•• pela l>Icsa um 
- t~;Jegmmrna, congratulando-se; em !!O me d:t Camara <los J)l)pnta<lo~, com o oxmo. sr. Presidente 1la 
lt ~publica pela abertm·a (]a !•,xposJ\lã•J Nacional. 

V aaa o 

com a. ri·rwnci!-1 do ~r. ~·or~JJol S~l>:tstião A;u;;usto de Lima, Jo mandato 'Jue lhe fór« 
pr>la 5.• cJr0ttmscripçiío eleitoral do hstado ahrm·so urna vaga nn Camara dos Deputados. 

Dr .. Toão Pinheiro da Silva 

':ouferi<lo 

Em:!~, de outnhro, ,, noite, falleccu o exn1o, sr. 1lr •. João Pinheiro !la Sil\"H, presidol!te do 
~w~ . 

Em 26, J!Ol' ordem do ex111o. st· .. dr. Ameri~o Ferreira Lol"'", i-le,)retario da Camara, f<mlllJ 
.-;usv311 'Os os tt·abalho' da ~ccrdarJa po? tr.~s dias, tendo sido por 11<is lanç:Hla 11o livro do ponto a 
seguinte nota: . . . . . . 

,, A daüt de hOJe marca uma das ltl~<u t.r1stc.s cpheu~~r1des do !lrasil o prillcip;dtnente do Estado 
lo .\linas-tt morto d? exlllo •. sr,. dr •. Joao Pmhcir<> da Silva, prcr-ndento do E~tado, .ropublicauo sin-
cero o dotado do mmor patriOtismo. 

Por t1ío lamentaYol facto, Jicam do ordem tio sr. Secretario suspensos os trabalho~ desta Secre-
taria por tre5 1lias, h•l~leatla a handeira om funeral, tornando !neto por oito dias o> respectivos fun-
cci,marios. '' 

Para ropreson ta1· a Camara dos Deputados 110s lunorac~ do illustro morto JiJi nomeada pelo ex mo. 
sr. dr. Ant{mio elo J>r:1<lo Lopes Pereira, presidp,nte da (\unara, uwa commi~q:io compost~t <los sr,;. 
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, 1r(·:;CJdat· a Se~rd;,na. 

1 do F·u·h c Aroomiro do Rezende 0 J..>;tr~\ rq · · p lt·o th Fonseca 
1teputados Nelson do ~CJIIHI, Rt1 uma c~ro;nissão"' composta dos funcdonanus, Jo~,. el ' 
foi pot· esta directoria r;omoat '1A · ·0 de Mour:t Costa. , ... ,I , llt·pii tado~; 
Jl:l!'rülO, João ~lErcdo l•n~s.L. cf .. criSfcposita!las !lti;H coroas, lima 1'111 non"' da CanJ,il,\ . CJ . 

Sobr• 0 carxao morlt~cnw. or,\!11 t 
e outra ~m nome ria SPcroturw. 

Annae~, Rel3,torios 
('' e •"ynopse 

Corres po nden e in. (,tr-ic i ul 

1 llot•'dndo.s 1<1ntlll '-'"!"''lido.~. <'lll 1\'o" : 
Pelit Sccrdal'i,t da Caumrn 'os 
t8 o ftlcio> ao Sena.~o ; . 
•.13 offlcios ao .govoJ_no ' 1 I' · 'ln 

1 .-\l!:üJd.(~~ EX'.'Cll'liV•J"' ( l~) ... ().IH:_l.!'tt"i .:.· T 

·18 offlcios a ll 1'0 ~'80"· · • ci 1·,;nlarés <• .. o~ I'J''''id'll 11·r"' · 
Além tlestes roram O'(ped.Idos 

nicipacs do Estado f' a outros . 
Foram rccPhidos: 

97 eftlcios : 
17 ropresen taçúos ; 
:li rcq 11Cri!llüll10S ; 
Jrí kle~r:umna,. 

------

) 
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S ESSOES DA CAMARA DOS DEPUTADOS E DO CONGRESSO 

Durante o período decorrido de 12 de junho a 16 de setembro realizaram-se so"'uintes: r. proparatorias de 12 a 16 de junho. . " 
2 do Cen"resso, ins1allação o encerramento, nos dms 16 do junho a 16 de setembro. 
6·1 ordina'rias nos dias, 17', 10, .20, 22, 23, 25, 26. o 30 de junho ; 2, 3, 4. 6, 7, 8, O, 10 11 13 

15, 16, 17, 18, 29, 21, 22.: 231 2}, 2~, 27, 24, ~9, 30 .e. 31 d_e .iul.ho 1 1, a, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ll, 12, J4, 17: 
18, 10, 20, 21, 22, 2·1: 2a. 2t>, 'il7, 28, 29 o 81 de agos~o, ~. 2, H! •t, 5, 9 _e 15 do setembro. 

7 termos de reum1íc.~, sondo para a 8.• scssiio o:dm~rm no. <ha 27 de Junho; para a o.• sessão or" 
dinaria no dia 1.0 de julho; para a •H.• sessão ordmarut no d1a 13 de agosto o para a 61,• soss:to 
ordinarüt nos dias 10, 11, 12 o 14 do setembro. 

Total 71, sessões. sendo 60 da Camara e duas do Cong1·osso. 

Trabalhos da Oamara 

Foram apresentados na. Ca!nara. dos srs. _Deputall.os durante a .segunda sessão ordinaria da 5. • 
legislatura do Congresso l\hnel!'O vmto e qu,ttro Jlro.Jeetos sob ns .. l7 a 60; trinta o oito parecere• 
~ob n. 106 a J.l3 e um requerimento sob n. 3. 

Alem destes, a Camara occupou-se tam_bem com a discussão dos srguintes projectos de annos 
anteriores: n. IG2, !lo IU02; n. 1:37,_ de lUO;>; n 173, de 1!106; ns. 16, 31 0 :r;, de 1007; e com a 
dos pareceres ns. 102, 103, 1~1 e 19;>, do 1!J07. 

Do Senado foram remottldas a Camara dos srs. Deputados as proposições de ns. 156, 157 c 
158, tendo occupado tambem ·~ sua attenção a do n. 12~1, d~> 1002. 

Leis sanccion1das e promulgadas c.1n 1908 
Lei n. ·l72, de 5 do agosto, fixando a Corça publica do R~lado pata o cxercicio de HlOD 0 dan-

do outras providencias. . . 
Lei n. 173, do ;, de agosto, creando o cargo de atHhtor da Brigada Policial c dando outr1ts J•ro--

vitl encias. · t 1 · · · 
Lei n. ·111, do 10 do agosto, elevando os venc1mon os <o~ Jl1lzes de direito, juizos municipaes 

0 dos promotores do justiça. . 
Lei n. <175, do 1G do agosto, relevando os Jtlros do \.1 "/. ao anuo so.br~ os alcances de 200$27·1 do 

cx-collcctor de Santa Luzi.a do. Rio das Velhas, J!'ranr~Jsco de Paula Oliveira, e de contas do ox-the~ 
sourciro do Estado, Antomo Dms Duarte. 

Lei 11 , ·176 de lG de agosto, relevando do pagamento da quantia do 3:500$000 a Ildofonso .José 
Teixeira ox~c~llector de Tres Corações do Hio V~rdo. . . 

Lei n. "177, do 2H de agosto, concedendo licenças a (llversoa tunccionarios do ordem judi-
ciaria. t t d d. . " l l Lei n, 178, do :n de agos .o, con en o !SpOsJçues so 1re processo~ c a compotencia do Tribunal 
J!;special. . 1 t' 

Lei n, •li\.1 do :l de sotomhro, auotor11.ando o po< cr execn 11'0 a adaptar no territorio do Estado 
Jllll systcma <!~ marca a fogo para o crado vaccum, cavallar e muar. · , 

Lei n. 480, do 2 do setembro, dco?araddo quo a relevação do pagamento concedida ao inspcctor 
de fazenda Francisco Soares Alvim Mac!1ado, ~ompl'chende todas as responsabilidades do sua gestão 
como administrador da rccebedoria de Poçãozmho. · 

Lei n 181 do 2 de sctcmhro, approvando as contas do exercício do 1!)0G e contendo outra• 
disposiçõe~s sol~ro crcditos supplomentares e divi<las activ« e passiva do Estado. 
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. Lei n. 482, do 2 de setembro, appronndo as contas d · · , ~ 
oçOcs s~bro creditos supplementarcs e div\r!a actlva 0 passi~a e~~rEc:? 1 do 100;) e contendo disposi· 

. L'lt. n. 483, d•l 10 de setembro, i~cnümdo do servi 0 do · 
3 
~

1

, 0 ' . prinl<ll:m c cont,mdo outras disposições. ç Jnry os pro cssorcs puhhcos de instrucçiío 
.Lm n. 481, de 12 do setembro, estabelecendo o proces o · ~ sorws _das pr~priedarles ruracs confinuntes. 3 para a construcçao dos tapumes divl· 
Lei n. 4b. de 12 de setembro, determinando quo srjam 'nlrrar! 1 · · ~urs? para a Relação. as causas fis~ae~ do qua!,1ucr valo~· 0 luôn~dl~ 

09 
J;mtos do direito, com ro• 

o <e~. n. \~·12, de 10 de junho de I8!J6. ' m par o, o art. 2.•, n. 17, 

i 
L
1 

CI n. 486, de 12 de sctnmbro, orçando a receita e fixando a de e o <e 1!100. ·' spesa do Estado para 0 !lxerc!· 

Publicada ['ela Cama.r a 

_Hrso1Hç1lo n. 16, do 3 do agosto, anctorizando a l\Iesa da (' pedmdo novo regulamento. Jamara a reorganizar tl, Secretaria, ex• 

Ld~ remeHidus à Rancção pelas duas Casas 
do Congresso 

J~>eJu Cnntn t•n 

N. 9, iniciad;t no Senado soh n. 150, contendo dis 1c · .• , 1 Tribnnnl EspPeial. I siçoos so lrc os proccs:iOs da COllljJOtctlCI.'I 1 
N lo 

. . 1 I · ,. <o 
• , llri!lillUI a r a propo,Iç1lo n. 2~1 (tapnnws divioor'os) · t· · 

fpssor<'s puhlicos de instrucção primaria 'c interpretando·~ .
1 t y;;~ J1

.n'i
0

• do 8
,
0
:!,YIÇO do jury o3 pro~ 

de ]!l03. . . ar . ~ '' OI n. 3r;,, do Hl do ~otcmbro 
~. _11, ori!liDnda da proposiciio n. 25, (orçamento) determinando < •• • 

<lo rlJrPJio, com N'CnrflO para a Rlllaç'io, as causas fi.;~;~.e·· 1 . 1 tne SPJam Jlllga,Jas ]Hllos juiw3 
o art. IT

9 
n,. .1~: r:o doc. n~fl·l2,_ de 10 do juni1o de ISÓÍi " t 

0 qu,t quor valor e alíerando, em parto, 
N. 1., In!CI,Htt sob n .• J,J. cotahelecenrJo o procPsso ri· . , ~ 

vlsorios en~r~ ~s partPs quo tenham proprierlades ~ontln~~[e~cuçao 0 conservação dos tapumes di-
N. 13, IlllCJa<la wb n. H, orçando tl recoit·t o fixand d. 

do 1
"0". · ' · o a esposa do l•'otado " " "' para o exerciclo 

J~>eJo Senado 

. N. 2'l7, ln!c~nrla na ~~mara, ori!rinada da proposi ão n. 3B , . . 
auditor d:t Brt!!•Hia Pohctal do E~iado 0 coni<'ndo ü \r· r' (r:'orçt Pubhca) creando 0 car<>r do 

N, 23fl, iniciaria na Camnra, sob n. 38, flxand ~1 as ~ Ispost_ções. "'' 
1!10!>. e 1lnTHI'? ~~~tras providencias. · 0 a forç,t puhhca do gstado para o oxorcicio do 

N. 239, mJcHHla na Camara soh n 137 em 100~ 1 
ltlo YPrde. Ildrfnnso José Toixe'ira do' pa<>~mcnto d.J re ov~!Jdo o ex-collector <lo Trcs Coraçlíe~ 1 
os cofrrs <lo T•~•f1•<lo. ' " a quan ut do 3:500$000 do seu del;ito p;/ · '

0 

N. 210, !melaria na Camara soh n 37 r~Iev"n 1 . '' ,t com 
~!J0<!·2~ 1 d , · 11, 1 ' . • · ' " ~ u 'o os JUros do n"' . . •:r I· • o (x-co <c o r de Santa Luw, do ruo das VoU a I' . · '" ,to anno ~o hre os alcan~•·s lo 
<lo ex·1hP~on;r.ir? rlo Estado, Antonio Ilins Dnarto: 1 s, •rancisco do Paula Oliveirt~ e das ~Ó~t<as 

N. 241, !TlJCiada na Camara soh n. 137 em IOOG 1 
1 

· · · d ' , e evando os von · t UJZP~ rnlmi~l~n~s e os ~;romotcrrR do justi~·a. · Cirncn os dos juizo~ de direito 
. ~. ~,12, IlllCiada na Camara sob n. 40, concedendo r . ' judirmrJa. . . . Icençn a lhversos funccionarios do ordem 
N. 2·13. m1clarla nn Camara sob n 45 <lec'aran 1 

lnspector d,e Fvzrnda. Francisco ~oar~s Àlvim liÍa~t ~ue a relevaçrro do pagamento concedida ao 
,.-::ua t!t!Siil'o r.of!l~ arlmlnlstrndor da rrcchrdoria d!l I;~ a~~·. crmprehendo todas as responsabilidades do 

N 2-H, Imcwda na Camara soh n. z3, do 1007 e~tal~m 10
' , 

ocas ll foa~ Jl.lll:a. o gndo vncc\llll, cavallar e mnar' oleccndo, no gstado, um systcma de mar• 
N. 24a, Jmcwrla na C'amara soh n 48 npp ·d 

l:l'llvas ao rxr.rclcio do 1006, 0 conten;lo o'utra:0Jtn °. ~s contas da rocr·ita e despesa do Estado re-
Mti''a o ra~~~~ll: rlo Estarlo. sposiç cs sobre credites supplementares 0 divida• 

N. 2~6, 1mcwda na Camara sob n 41 a , 1 
I:Jrc credites supplementares e dividas' activ:fperop'aasn.< 0 ads cE•,ntas do cxerclo de lDOG 0 dispondo so· 

SIVU O < stado, ' 
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Proposições remettidas ao Senado em 1908 

N. 18, iniciada sob n. 137, de 1005, relevando o cidarlil.O 1ldnfonso Jos<Í Teixeira, ox-r:olloctor 
Ji:starloal de T1·es Corações do Rio VerdrJ do pagamento de 3:300.~000, importancüt do sou debito 
para os cofrps do Estado. N 19, iniciada sob a. :H, de 1007, anctorizando o governo a conceder uma subvenção annual de 
25:0008000, durante quatro annos. ao primeiro !'stahelecimento que se fundar para o fabrico c pre-
paro de prorlnctos do milho e arroz destinar! os a fins alimentícios, indnstriaes e therapeuti•:os. 

N. 20, inicia<ln sob n. 37, tratando de relevaçlo de jnrog ao PX-eollector de Sanüt Lnzh do 
Rio das Velhas, Francisco do Paula Oliveira, sohr~> a qnanti<t de 2001:;2i4, o ao thcsonrr,iro do Esta-
do Antonio Dias Dnnrle. sobro a quantia do ·182.~3\H, proveniente do alcances verificados em suas 
contas para com o E>tado. N. 21, inicia<~1t soh n. :l~, fixan<lo a forç;t publica do Estado, par:t o exorcicio de 1009. 

N. 22, iniciaria sob n .. IQ, concPrlcndo licenr;:t a clivorsos fnncám.a~ios de O!''lem jnrlidaria. 
N. 2:l, inici:vla sob n. 173, do IaO;J, elevando os vnndmentos dos JUizes mumcipaes o promotores 

do juR!iç:t e .rleterminando que os vencimentos do~ ju!zcs ~~direito de comarcas quo houverem do 
ser ~upprirmda~, serão os dn lahclla-Il-annexa a. IPI n. 31v, de 1003 

~. 21. inkiarla. soh n. ·13, sobre o pagamento ao actnal porteiro <!a Imprensa Official Arnerico 
Virira. de Britto. rla r!ifl',•r<'nça de vondmen1o~ entre os cargos de contmno e portei to daqnclln e>t,t-
bnln~irr.ent,J, durante o tempo em que, como continuo, exerceu cnmmulativamcntc as funcçõe~ de 

N. 25, iniciada sob n. ·1!, orçando a receita c fixando a despesa do Estado para o exercício pori11iro. . 

do I!lOO. N. ~G. iniciada soh n. ·1!'í, interpretando a l!'i n. 40G, df\ Iü de setembro de 1005, na parto refe-
rente :\ roltW<lçflo de pagamento <'OJ]('Oilirla ao actnal in•pectr~r dr~ Faz~nda-Francisco Soares Alvim 
Machado. N. 27, iniciar~a. soh n. 47, .cor:hwdo ao capitilo-cirnrgi~o do 1.'' batalhão, dr. DP.nj:unin Targiny 
1\fr~s, p:na os Pfle1tos da antwmdado do posto, o período do tempo decorrido de 25 de junho de 
1805 n 2 d<J jnneiro de 1807. N. 2P, mk':rrla soh n •. IJ, approvando as contas da receita o despem do Estado relativas <lO 

ext•rcicin de 1 (li G. N. ~(1, iniciaria sol, n. t.:l. ollri~r.mlo os prOlrrieltnios '.lé iuln:oveis rnr:1rcs confinuntes a concor-
r<'r, em par!Ps r~mws, pnra as despPFH~ rir> cotJs1rucc;fío e cons('rvnçiío dos t.ap1m1r)S divisorios de 
SlW!' propriednrlr•s, dn nccorllo con1 a.l<'I federal n. 1.787, dP 28 de scten1hro do 1\> .. 7, 

N. 30, iniciuua ~oh n. 52, ~uctonzando, o Presidente do l•~stado a Pntrar em accordo com o Es-
tado do Espirito Santo para suhmetter a arbitragem a questão de limites entre os dois Es-
1adM. N. :n, iniriBdtt sob n. I f\ approv;_ ndo a;; contas da receita e despes:t do Estado referentes ao 
exerricio de 1906. N. :12, iniciada sob n. 51, concedendo ao dr. Fernando Alexandre Villela do Andrade ou á om· 
presa qno organizar, privilegio .durante 25 annos, para explora~ão, mo e goso de uma linha do au-
tomovei~ para cargas e pass;lp:Pll'OS Jigan<lo um ponto entre TJbcrabinha e !rara á cidade de l\Ionte 
AJoor<', dllnrle pal'tirilo dois rarn;ws para Abbarlia de Bom Sncccsso e para Villa Platina. 

~N. :l:l. iniciada soh n. lG. <l<'terminando :1s disposiçõrs qne d<·vem sN ohH~rvarlas nos c0nilictos 
de jurisdicr~õcs outro os auctoridadcs ,indiciarias ou entro estas o as administrativas . 

Trabalhos do Congresso 

No pr<'srnto periodo lrgislativo houvo apt'n:Js duas ~e~sõ<'s do Congresso LPgislaiivo l\linoírCr, 
uma p:na installn~·ão c outra para o encerramento dos trabalhos, se!JdO aquclla em 16 du juuho e 
esta a J(i de sol.en,hro. . As Ir•is ~oh ns .. to o 225, vetadas pelo rxmo. sr, I'rPsJdentc do Estado, a primeira prohibindo 
no Estado do lllinns a conces>no do provüões de advogado o a segunda modificando o regimento de 
eustas, acham-se pendentes de parecer da commissão. 
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C) PAPEIS PENDENTES OE SOLU~~u DE OIVE~SAS GOMMISSÕES 
PERMANENTES E MIXTAS 

Da dE~ f'oHoia 

1-Parecm· IJ. iüi, de lI 1[~ •>gost l do Hiütl, wlno a protOL!Ç;o de ftplcciouari•)s de,; lu ::)eer·etaria-.,. 
t•J-2 Projecto 2!1, de i~ de agosto do Hlll7, sobro disposições do Rcgirner)to. 

Da de Co:1stituição, Lcgü;lação e Justic.~a 

Jtecur~o 

5-Da Camara l\lunicipal de Piumhy, de 18 de maio de l8ll:3, sobre comlictos entre esse muníci,.. 
pio e o do Pas$os. 

Ot'ticios 

7-Ilu Senado, de 2G de maio do 1803, remottondo uma representação da Camara Municipal do 
Pomba, pedindo interpretação da lei, sobre sello do Estado, em papeis merameuto de 
interesses municipaos. 

lO-Do Secretario de Agricultura, do 5 do julho do 180!, enviando, inf•Jrmada uma represer;tfa,. 
çilo da Camara i\Innicipal do Caratinga, contra dispostçOes da lei n. 27, de Il:ln, 

t•) 31-Do agente executivo de ltabira do Campo, de lG de ju_nho de 1807, recldmat,do contr<.1.. pro· 
juizos que dá ao mesmo districto a Camara ~Iumctpal de Ouro Preto. · 

1-15-Do Secretario do Interior, de !ide julho de 1!106, enviamlo papeis sobro questões do limites 
entre Cataguazos o S. Paulo do Muriahó. · ' 

(•) l-Da Camara J\Iunicipal do Carangola, de 2:> do junho do 18;)8, sobro o restabelecimento dai!! 
aposentadorias dos funccionarios publicos. 

(") 2-Da Camara Municipal do Piranga, de lô do julho do 1898, sobre mudança do nome da rosllO· 
ctiva cidade-(vido projocto 401, de 1!!08). 

t•J 162-Da Camara Municipal de Monte Santo, de 27 de junho de l\J07, sobre representação do 
contribuintes contra a lei 38, daquella camara, 

73-Da Camara Municipal do Cataguazes, de 21 do julho do 190:2, pedindo interpretação da lei 
que fixou as divisas entro esse municipio o o de S. João Ncpomuceno .. 

10·1-IJo dr. Secretario do Interior, de 28 do agosto de 1908, informando o podido do capitão João 
Rodrigues Villas Boas, sobro contugem de tempo, 

(") 17!J-Do Conselho Delibera ti v o, do 15 do julho de 1!108, enviando uma representaçilo pedindo a 
interprotaçi.ío do art. 10 o sons paragraphos, da lei n. 5, addieional à Constituição do 
Estado. 

(I) A numeração ú margem representa o numero do. ordem em lJUC se acham lançadas as peça~ 
nos protocollos parciaos, e o asterisco denota quo a pet;a, Jtmto a qual se acha, nilo voltou á Seoretarill. 
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He)t:resentoções 

56-Do dr. Aristides Maia, sobre motliilcação da lei relativa ~·, instituição do «homestead•. 
60-De diversos concessionarios de terrenos diamantinos, residentes em Diamantina, sem data 

pedindo garantia de seus direitos. ' 
60-Da Carnara Municipal de Bomflm, de 2 do julho do 1002, reclamando contra a lei n. 10 de 

abril proximo findo, da municipalidade de ltauna, e pedindo a annnlla<:iio da l~es· 
ma lei. . 

!>-De M.1.theus Ferreira de Abreu Galvão, de 15 de agosto de 18~J8, eohrc valill;\lle de provisão 
de advogado. 

70-Dc habitantes do districto de Santa Cruz do Floriano Peixoto, de Dom 11m, de L'' de julho 
de 1002, protestando contra o esbulho de 'tue se vêm ameaçados pela Camar:t ~fuoi
cipal de ltauna. 

:38-De An~onio Bernardo~ e outros, do 23 do julho de 1898, pedindo rovo;;:<.ção, em parte, d~~ 
lm n. 18, n~ s.ent1do do poderem advogar em qualquer comarca do l•:stado. .:;~ 

83-Da Camara l\Ium?lpal de C1taguazes, de 6 de agosto de 1803, protestanrlo contra a extin· 
cçilo do subsidiO do agente executivo. 

(
0

) 157-De hahitantes. de Santo AI~t?nio do Rio Jo~é Pedr:l, de 15 do maio do l!l07 sohro oraranti:t 
de proprwdadcs adqmridas em boa fé. ' " 

176-0o diyersos fun.ccionarios,, de 20 d~ agosto tio 1D07, no sentido dt) se cstonder ao fnncci~na· 
hsmo puhltco as mcehdas cont11las no proj~cto 21! de 1007. 

103-Dc Duval Pcssoa1 ta?ellião em_ Caratmga, de 28 de j'ulilo de 1\JOS, sohrc re~tauração do:~. 
cartorws privativos do crime. 

100-De emprcgad~s da Capital, de 4 de agosto de 1008, sobro divisão de vencimentos uas conce~· 
~ões de licenças. 

(•) 180-De Manoel 1\lenezcs e ont;os, empregados do fõro de Daepcndy, do G de julho do 1\108 cou· 
tra os decretos, relativamente a inventaries e a divisões 'de terras. ' 

UetJIIeJ•hnento 

(
0

) 192- De d. Maria. Genuína da Cosh Barhoza, professora em Caran.rola d(• l<! tlli ago'lto d(> 
1908, sobre pedido de gratiflcaç!lo a que se julga com dircit~. ' 

I•t•o i t~etos 

·18- N. 1!!tí, de 13 do julho de 18\JG, sobre mudança de nome da ci.dade de Martinho Campo8 • 
( 0 ) N. •!01, de 3 de agosto de 18D8. sobre mudança de nome da cidade de Pir·nwa 
58- N. 48, de 20 de julho de 1000, sohre venda de vinhos artiflciacs. ' " · 
:>9- N. 102, do Senado, de 2.2 de agosto de 18U8, sohrc aposentadoria. 
(~) 38- N. lll, de 10 de agosto de 1901,. sobre crc .• ção do fõro nas villas existente. 110 Estad 
tsg--:- N. 42, de 22 de julho de 1!)08, auctorizando á ~onsolidação das leis sobre 0 p~occsso civa· 
18'J - N. ·16, de 29 de JUlho de IDOS, .sobre nomeação hvre de novos juizes de direito para 00 comarca de 1.• entrancm qne se vagarem. 
l!J5 -;-, N. 57,~de 20 do ago.sto de 1!!08, sohrc r~~oç1lo de escrivães do judicial 0 notas. 
("') U2- N. ;)0, de 16 de agosto de 1\108, lJerrmttmdo recurso supprcssivo da doei ·ão d· . C· . 

ras Munlcipaes, rclativarnen o ~t reconhecimento de poderes de sens 1~cmhr~~ •. una-

hulimtçÕe!'l 

(~) 14- ~. 1, do sr .. dr. Bernardino de Lima. ele 18 de abril de 18!lt no sentido do so tom 
. conhecimento do acto da Cmnara Municipal de Sabará q'uo sup1,rimiu 0 1 Jistrict~ 

da Varzea do Pantana. ' · 
tO - N. 3, do ar. deputado 1t!bo!ro Junq.u,eira, de ~ de ~:t~o do 1805, no sentido do pronuncia· 

m~nto da comm1ssao, rclatn amente a cll'glbihdade dos rocem-formados em acn.'e-
m~as de outros Estados. ' •vu 5J- N. 12, do sr. Ribeiro Junqucira,., relatir.t <~ intcrpretaç11o da lei sobre aecumulação de carrros. 

( ) 10 - N. 2, de 7 de ~gosto de 19~ .... no ~onbdo de se representar ao Conrrrcsso Nacional ~o'hre 
a. rcorgamzaç1lo de scrv1ços agricolas. " -
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(") 62- N. U7, de 22 de julho de 1001, sohre o projecto n. 2•1, de 1809, relativamente á matri-
cula do aniwaes. 

(•) \!2- N. 115. ele 8 de setembro de 1001, sobre o pedido elo prof~ssor publico Symaco Rodrigne~ 
Paiva.. 

(') !5U- N. 20:1, cio 22 de agosto, sobro represcntaçfío do juiz de direito na comarca de DtH<' 
' da Boa Esperança. 

(•) 152- N. 215 de •1 ele setembro do 1906, sobre o requcl'imento do coronol Candido José ()(• 
se'nna, pedindo ahono do vencimentos. \ 

(•) 155 - N. ,2:3!>, de ~2 de setembro de 1006, sobre o requerimento dos professores da Escola 
Normal de Sahara, pedindo O<juiparação de vencimentos. 

163- N. 70, de 22 de agosto de HJ07, com docuwen~os, de Luiz Cyrino? .Nicolau José Ferreira. 
167- N. 7fi, de 8 dc> ag sto de 1007, relativo ao pcd1do da Camara l\lnmc!pal do Pomba, sobre 

inrlemnização. 

J)()(~tiUICIItOS 

77 _Dados, do 30 de agosto de 1002, sobre divis;t dos districtos de Itamaraty c Descoberto. 

(•) 1- De Fortunato de Souza Pereira c outros, escriv!\cs dos processos c execuções crmunaes, 
de 20 de junho de 1P03, pedindo rncdida de melhoramentos para os funccionarios da 
cl:t~sc a q uc pertencem. 

(') 2- Do dr. Francisco de Paula Ferreira c Costa e outros, juizes em Juiz de Fóra, sem data, 
pedindo a crc"ção do Jop:ar de porteiro dos audiiorios no fôro claquclla comarca. 

") 3 _ De Fernando do l\liranua Ribeiro c outros, rscrivães dos processos c execu~ões criminae:;. ~c
dindo a decre1ação do uma lei rpw lhe~ de vencimento fixo. 

(•)- 4- De Ernilio de S. H retas c outros, partidores do juizo em Santa Luzia do Caranaola, recla-
mando contra a oxiguidado de custas para os actos desses oflicios. "' 

(•) 7 _Da Camara :\!unicipal do Pirao~a, de 2:l de junho de 1003, contra a annexação do districto 
do DoJ'PS ela Boa Espcran,·a á com~nc;t elo Ilio Doce. 

(•) 8- Da nJc~ma Cama!·a, dt.' e~~;ual clal:t. ]JCdindo n conservação ela comarca, por occasião d<t reor-
ç·nmzHçilo JlldJCiarJa. 

(•) ()-Da de :11on1c Carmello, do 8 de jnlho de WO:l, fazendo IJüdido cgnal ao anterior. 
(•) 11 _idem do Carmo do l'arna!Jyba, de 18 de jull10 de 1003. fazendo ideniico pedido. 
(•) J'> _ D<t Canwra j\Jnnicipal llo Palmyra, de 22 de agosto de 190:3, fazendo irlentico pedido. (•) í3 _Idem de Can.po Bello ele 25 de agosto elo 1\JO:l, ÜIZCndo idcnt.ico pedido. 
t•) -u _Idem de S. Domingos elo Prata. de 10 elo seiomhro de 100:3, sohrc o mesmo assumpto. 
(•) 15 _ Idem de Poços do Caldas, do :30 de agosto de HJil3, podwdo elevação daqucllc município a 

comarca. . 
(•) 2i _ Do elivorsos rscrivãcs do judicial c 110tas do J•:sütdo, do 10 de JUlho de 1!)05, sohre medidas 

jnliciarias c de melnoramcnto para os cargos quo ?Xcrcem. 
28 __ DoH cscriviles de paz d'> districto do Araguary, de _1.' de .Jllllhú . de 100:>, sobro medidas dç 

· organização jndiciaria e pedindo a dccretaçao de nma lo1 de melhoramento para 08 
rcspPctivo~ cargos. . . 

(•) 33 _ Da ca~nara l\Innicipal de Platina, tle ~tl de .Jlilho de 1005, sobre crcaçno do fôro na11nella 
villa. . 1 o ,, • t d 1 o)~ 1 ,.) 'l~ _De taJ,clliães da comarca do Rw Novo. l c I. uc ,1go, o e " ;)' pül indo o restahelccimen-

' '~ to da lei n. 2D2. de HJOO, e outras lllPllidas de melhoramento para os respectivos 
cargos. 

(•) 17 _ N. 1, ele 25 do ag·osto ele 1001, t;reando veucinwntos para .?s adjunctos dos promotores ~;u-" 
blicos, nas séues do.< termos nnnexos, onde !louvor Joro. 

' 
(2J As pnt;a~ rr.fcre'ltes aos ns. 1 a -1, í a 0t 1~ a 15, 2i, .2~ c 3a pendiam da commissilo de .Íns-

tiça Civil o Criminal, hoje funrlilLl na de Conshtmç1o c Legislação. 
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Da de Orçamç·nto e Contas 

Ue•(nerhncutos 

~·) 3- De Alipio Augusto de Mello e d. Maria Emília de Vilhen ll · 

(
•) ,

6 
D julho de 1002, pedindo verba para serem pa"OS de dif~ e~rhdd, prof~ssores, de 3 d& 

"' - e Castro & Koder, de 18 de a"osto de 1u02 " d' d . r ça e vencimentos. 
ctos destinados á fabrica "de "UZ acetylegg 1qnug Ise~çãod de ifmposto para produ· 

• d'El-Rei. "' pro cn em undar em S. João 
{ ).4- De l\lanoel-C1rdeiro. de 27 de junho de 1803 cdind i ,. · • de toucinho, banha o carne, ' P 0 scnçao de Imposto sobre exportação 
( ) 81 -De João Damasceno Diniz Moreira de 27 de junho de 190~ · _ , de. imposto que deve ao Estado. <>, pcdmdo a relevaçao do pagamento 
112- De I< ranc1sco Raymundo Correia, de ·i de J·unho ·de 1908 · · na Imprensa Otficial do Estado ' pedmde Impressão de trabalho seu 
180- De Aristides Camp0s, collcctor em .M~rianlla de ll d, · tag~m pel~ arrecadaçao da divida achva. e JUnho de 1\JOSI pedindo maior porcen-
182- De d. :Mar!a Adcha Russon, dil 7 de jnnho de 190'3 pedindo ·8 ii lU cahzaç~o dn ensino, a que es1á sujeito 0 C;J!le<>io da~ TilÇ· 

0 ~e pagamento, para fis· 
- Da Casa do Carida1lc da cidade da Viçom, de 25 de j~nho d ~~g~· o Diamantina. 
' · mento do ~stado, com auxilio á mesma, 0 

' "• pedmdo verha no orça· 

(•)' 20-Da Associaçilo Commercial de Juiz do Fóra de· agosto de ]004 . bre. rer9rn;a do rcgimen trihutario. ' • contra o projocto n. 6t, ao• 
179-De Antomo RihCiro do Carvalho Junqueira e João Xav·c L ,eollectoria, de J.eopoldina, do 16 de junho do Íoosi r d' odpes, C?llector e escrivll.o da 

2.182 e atyrmento de porcentn(!em. • pe m 0 modificação no decreto n, 
lin-Da Casa de Candade de S. João d'El·Itei de 18 de a rosto d · pos~o, a que está sujeita, para fi.;c~lisaçilo do 8 . 0 1908,, podmdo isençlio do im· 
18B-Da Supcnora do Collegio de N. Senhora das Do ndswUbPspectivo. sobro assumpto i<lentico. res e eraba, de 17 de agosto de 1!103, 

omeios 

2-Do sr. Socr.etario da. Agricultura, de 10 do a<>osto d 1900 · · · ~uerimento de diversos viticultorcs e Vlnicult~res r el~~~~ndo ~ntormaçõ~>~ sobro o ro-
JUlgall'! com ~~reito. e a I a.men e a promios a que .se 

83-Da Secretar'a de I• manças, do 28 do julho de 1110') env'a d Martins •. sobre verba para se lhe pagar gr~tÚicaçli~ n c~ 0
0 P~8

1 (1lo1 de ~r~ncisco Lopes Sccretarm. 1 m o c n nrchiVlsta daquell!\ 
141-Do mes'?o Sr. Se~retario, do 31 de julho de 1907, enviand . d~ndo cred1to para as despesas de rcpresentaç1l.e de 0 ~1· Mcn0sagcm da Pres!dencia, pe· 

c1onal de 1908. mas eraes, na Exposiçlio N!\· 

J•rojcctos 

(•) 22-N. 83, de24 de agosto de 11!00, sobro auxilio ao c para propaganda do café no extrangPiro. « entro da Lavoura do Cafe no Brasil», 
Sl-N. 29, do 7 1le agosto de 1903 sobro reune 'àO d i nasio Mineiro. 1 ç 0 mposto de matricula no Internato do Gym· 

("} 24-~. 133 do SPnaflo de 14 de ngosto 1le 18~1. sobre e · . . e de ·outros funceionarios das Secrohrias 0 qmpa;.ação 1lo voncJmontos dos amanuensos 
27--N. 131, 1lo Senado de H de n<>ostn 110 rÓrn repar IÇõos do i<;:~tado. 

artigo 1la lei~ 318, tod~~ os Jnntes d~ E~~'1.Tladct1>1 c·>tnprchendor nas disposições do 
< dPiras foram snpprimidas. J • 

0 a o 1armacia do Ouro P.["cto, cujas ca· 
71-N. 92. de9de sct11mbro fle l!JIH sohropnrdão d · Manhuas•ú m·Jjor r eopoldo'N . J e pagamento 11e alcance, ao collcctor de 

t•) 100-N. 128, dc9 d'é ;(To~to de' Í005 ognCira. ,., · · ' sohre alteraç1l.o da tabella do,; ompregado~ desta Sccretarla. 
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132-N. H3, do Senado, de 30 de agosto de 1005, sobre Associaçilo Cooperativas de Creclito 
Agrícola. 145-N. u·>, de 3 de a~;osto de 1007. concedendo auxilio á. Casa de Caridade de nello Horizonte. 

167-N. ;<6, de 21 de agosto de 1\107, sobre o fornecimento de instrumentos agrícolas ás Camara~~; 
:Munic1paes do Estado. 168-N. 25, de 1!) de agosto de 1907, sobre emprestimo á lavoura de quantias depositadas na:s 
Caixas Economicas d • Estado. 171-N. 28, do 21 de agosto de 1007, instituindo o monte-pio para a magi~tratura do Estado. 

'l'elegrtuntnas 

~·) 1:3-Da Camara 1\lunlcipal do Serro, de 24 de agoRto de 1!lü8, no sentido de eonservar-so a Es-· 
cola Normal daquella cidade. 

(") 95-N. H8, de 5 do •otomhro do Hlüô, sobre a omonda n. 18 ao projecto n. 118, isentando do 
sello a pharmaceuticos. 186-N. 137, de 17 de agosto de 1008, sobre pedido de verlla para hibliothcca no juizo seccional. 

J)oc.~u nu~u t.os 

170-Descripçfío apresPntatla este anuo, sobro um ~Forro Carril• do S. Pedro a Mar de Hespanlm:. 
acompaahada de 2 mappas sohrc a estrada projcctada. 

Da de força publi~a 

t•t•ojeet.o 

t•)o/-N. 3:12, de 11l\J7, sohre creaçilo do Corpo de Bombeiros na Capital. 

Da de Representações, Req uerilnen tos o Pe ti çõos 

Offieios 

16-Da Secretaria da Agricultura, 1lo 8 de outubro de 1000, prestando informuçtíes sobre o pedid't• 
de licença requeri• lo pelo funccilnario Joaquim Emydio da Roch>t Couto. 

107-Do sr. Srcretario do Interior, do 10 de jnlho de 1905, e1.viando o requerimento do porteiw· 
da E. !\'orrnal de Diamantina, pedindo pagamento de ordenado como funccionario em 
disponibilidade. 231-Do sr. Secretario do Interior de 18 de junho de 10071 relativo ao pcdirlo de Pedro F.Jlcí. 

260-Do sr. Secretario do Interior de 1.0 do setembro de 1!107, sobro a arithmctica do capiiflo 
João Bueno da Costa Macedo. 261-Do sr. Secretario rli1s Finonç:.ts de 17 de junho de l!J08, sobre o pedido de Jalma do Albu-
querque e Si! va. !J90-Do sr. Secretario das Finan~as de 27 de junho de 1008, informando o requerimento de Gal-
dino da Luz, relutiv~mcntn a inllüullliZ>lÇ1IO. 

},009-Do sr. Secretario das Fin~nças do 27 de agostu de 1908, informando o pedido do collector 
de Lavras. 092-Do sr. Secrctrrio dRS Finanras de 27 1le junho de 1{108, informando o pedido de diversos 
cidadãos relativamente ú multa de jurados · 
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ne JU'esm l ta-.~ões 

(") 82 De José Ignacio dos Santos, de 27 de junho, sobre garantia, como lente do Gynmasio da 
Capital. 

(') 201-De habitantes do Barro Preto, desta Capital sem data, pedindo garantia relativamente <Í 
censtrucção de suas casas, naq ucllo Jogar. 

tJ\11-De João Sabino IUheiro, jui~ de paz do Dores do Indayá, do 30 do julho de HJOH, pedindo 
pagamE>nto completo de vencimento, corno substituto do juiz municipal. 

1.003- Da Camara i\lunicipal do Tiradentes, do 10 de agosto do l\108, pedindo auxilio para agua 
potavol da respectiva cidade. 

1.007-De Carlos Nogueira de Salles, do 22 de agosto de 190:l, pedindo allivio de mulüt como jn• 
rado. 

nc.~•ruet•hnc.~nt.os 

('J 18-Do d. Mincrvina Augusta, professora publica nesta Capital, de 20 do julho de 18D9, sobro 
indemnização do aluguel da casa onde funcciona a escola que rogo. · 

(') 2:i-Do l\Ianocl Victorino Alves, professor, de 12 do agosto de 1902, wbro restabelecimento da 
tuhella annexa á lei 11. 281, de l8!l\J, 

12G-De empregados da Eescola <lo Pharmacia, de 1.'' de agosto do 1!l06, sobre equiparação do 
vencimentos. 

1213-Do empregados de porta da Secretaria do Estado, de \l do agosto do l!J06, sobro equipa-
ra~!ão de vencimentos. 

212-De .Jose\ Nicodcmos da Silva, do 1! de setembro de l!JOG, sobro vencimentos, a rtuo se julga 
com direito, como professor em disponihilidade. · 

224-Dc empregados do porta das Secretarias do Estado, de :l do junho de l!JOI, sobre equipara-
ção rle vencimentos. 

227-De Manoel Hoque Corrêa, do 6 de junho de l!lO<, pedindo aposentadoria. 
(') 2:32- D<J Eugenio JJinardo c outros, impoc1ores do. alnmnos do h!ternato do Gymnusio do Bar-

hacona, de 1:1 do julho de HJ07, sohr·o eqmração de veneunentos. 
!liO-De .fosó .Joaquim Couto Carneiro, em Uarhacona, de 1G do junho de l!JOS, sobro equipar<tçi!o 

de vencimento. 
1.002-De Alonso Dlancq Messias, carcereiro em Pouso ,\Jogro, do 13 de agosto de l!J08, l•edindo 

agmento de vencimento. 
l.OIJ5-De Luiz Pereira de Soma Neves, de 11 rle agosto de 1!)08, pedindo allivio do multa C(ill\O 

jurado. 
1.008-Do Manoel Jos•\ da Cnnha, rle 2:! do agosto de l!JOfl, fazendo idontico podido. 

l:l:<--N. 175, de 27 de julho d<l l!JIIIi, -~fJb o o pedido da Auxiliadora dos Funccionarios puhlico.~ 
da Capital, 

(') J:J.!--N. 17\J, de 2i de julho de 1!!1)!i, so!Jre o roquPrimento do bacharol Lauro Gentil Gomes Can-
<lido, rülativamente ú equiparação de vencimentos. 

J:l5-N. 18:3, de 30 de julho de 1\JOG, ~ohre auxilio á Escola do Musica desta Capital. 
HJ!I-N. lDfl, do H do ag·o:;to de 1Uor;, sobro isenção de impostos do industrias o protlssü •s pcdid·t 

pela AssociaÇão Commercial do Januaria. · ~ ' ' 
20i-N. 212. do fi de setembro de l()OG, sohro podido de fnnccionarios da porta das Secretarias de 

Estado, relativamente :'t equiparação de vencimentos. 
21G-N. 210, do .i do setembro de l!JOG, sobro equiparação do vencimentos, pedido pelos sorv('ntos 

<la E. de Pharmacia do Ouro Preto. 
:mG-N. G!, do 26 do junho de 1Drl7, sobre o jJedido do .José Netto Lemos relativamente a , direito 

de vencimentos, cotllO professor om disponibilidade. ' 
2G5--N. 11?, de 4 de julho rlo !!lOS, sohro o podido do diversos funccionarios puhlicos relativa-

mente (t constl'ncçilo do casas na Capital. ' 

21:1-N. 1.81, do 17 <IP setembro dP l!J06, sobl'o COIJStrucçilo de l•'orum na cidade da Poute Nova, 
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sobre impressão da aritlunctka do ]l!'ofO.'.'OI' .Joiio Huon<J d~. 2li-~. 1, dou de agosto de l!JOJ, 
Costa Macedo. 

de Camaras lVIunicipaes 
In ter-Es tadoaes 

o Negocios 

. . 15 do ·uJho do l8D8, contra a lei I:·. 7_1, _d~ Cama.r~~o 
'') 10-De Carlos Silva Pcrona c_ outro~,~~~ . . ! •tos cobrados pela mesm;\ mumci!Mhda~~

l\Iunicipal de Gnanhaos, rel,ttnAa t't Illldl 0 20 de junho rln 1~108, contra a lei mumcipaln. 
b·t t d· Fstação de Pouso 1 o, 0 · 51-Dc ha 1 an cs <~ 1 . • 0 porimotro daquolla cidade. 18 que amp 1011 

Tele;;t•nnunns 

. t og n·ocedonto do Livramento, de Ayuruoca, comtpunicando 
(•) 18-Do .José Eugemo Homano o tou r<J~;eldestroem accusações foi las ao agente .,xccntiYo da res· a romeí'sa de docmnen .os, 

pectiva Camara. 

I•••ojectos 

l!JO! sobre divisão administrativa do t_crrito~i? do Estado. 
4\1- N. 1-10, do Senado, dt lo Í007 modificando disposiçoes da lei nnmieipal. 52 - N. 32, de 22 de agos o < ' 

Ofllcios 

· · · ·, de direito do Ouro Fino, do U de julho do 1896, re-
( ~J 1 _ Do dr. Christiano Pere~ra ~rasii~ Jld~ auctoridades paulistas em terl"itorio mineiro. prosentando contr,t a. mvas,\0 

(')()!)-Do 

(~i) Da <le Agricultura e Industrias 

f)fficio 

. d <J de novembro de 1\JOG, enviando nm 
sr. Secretario da_s FII1adnça~sr' ll~ ·11edindo privilegio para exploraçilo da 

C. '!lo e Domm <>os 0 "''0 ' . . · 1 . ai v ,tmi G ':' 1 do mnmc1pw <o Arassu 1,,. bos» do Salto r,tn< e, 

requerimento dtl 
Cachoeira «TOI:n· 

. 1. 1 . fundiu-se com a do Camaras J\Iunicipaes, e dc•ll), 
(3) A commissão de Ncgocws lnter·Es a< oaos . . . 

pendia a peça n. 10, . . oxtincta eommissão de CommerCI?, E~tatlstlca, In-
(·1). Além das peças que não vol~~ram t d,tdo;tu posteriormente ao do ns. 11, 2úl e ,l(). 

uustrias o Artes, não voltaram egu,, men e ' 

,, 
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::1 4,- Do João lto~rigu~s Caldas, sobre fundação do banco. 
í ) 2M,- De .Jusc~lmo PIO Pcrnandes, de :Jt de julho do lU07 sobre ped'd 

da Serra- C·tbral- para ex 1 - d · '· 1 o de terreno no Planalto 
ll}2 - De Basili? Magno M~ndcs Leal, de 2~ d~a~1;~st~ ~~dlt~681 a Jl~~f~~ril,1 •. fmras. nestn Capital. '"' ' l 0 ,tvorcs para fundação de 

l•rojccto:-~ 

:•) 11 - N. 273, de 22 do julho de 1U07, sobre expo~ição em t . 
producto manuracturados com mat~rh Jll'IID'l 1l 0

1Jn ~s 1ma1s convenientes do l!:stado de 
26:3 - N. 151, do Senado sobre concessão de t, .~ d ' 1• 

1 o r a< a ou mo. 
·•) 101 - N. 58, de 2 I de agosto de 1U08, sobr~r:U~sdi(fa~o J~~8115 a1lecsyt n~~catos agric?las. 

onas comrner01aes. 

Tt~legt•tunnut 

·~·) 18 - De Antenor ele Aguiar c outros de 1:3 de a"osto 1, 1U03 d · 
postas p<Jio dr. Sft Fvites, relativame!l'te ú ~nedustri~t g~s~~~S. adop((ão de medidas pro~ 

,f'; 3 - N. 11, ~~ 3 do JUlho"dc H!03, Mobre o requerimento de G . ·. 
xiho para construcção de um motor de smt invenç~.~~Iano Gome~ Calcado, pedindo au-

Da de Obras Publicas, V1'a ·- 1~ 'I' çao 1 0ITea, etegraphos, etc, 

Officios 

'') 6- Do dr. Secretario da Agricultura, de 6 de a"osto de 1Hu7 ' projecto~ !IS, 2·12 c 261, rel'orcnt9s a estradas de f•r ' prestando informação sobro o:; 
2!)- Da Camara !\lnll!Clpal de Dores do lndaya, de 18 de junho ed~0i803 estrada de ferro de S Francisco estaçfio da 1,, 1,, . • Hobro a utii:dadc de um 
H - Da Camara Municipal da Bagagem, de 13' do jur;ho de lÓOO · 0~~ted de Minas. a S. Gothardo a. 

da estrada de ferro, o que partindo itc Ara<>uar, '_PC H! 0 se adopto como tra ··~do 
-12- De habitante~ da cirladc de Alvinopolis, de 1 o do a•~sto\i PtG~g por aquella cidade. ç, 

partindo de Saude, ,<[~ F. Lcopoldina• tot{tw na e 11 '.sobre um ramal ferrco que 
íj.i- Do sr. Secretario das Finanças, de 18 de a<>o~to de IUO·J qu_c ~a Cidade. ' 

• 
1 

_ tri~oriflcos: ,, b • ' Hl orrnando sobre estabelecimentos 
{ ) J1 - Do sr. :Sccrota•JO das I•manças, de 22 de ll"ORto de de 1uo7 · 

Augusto Werner c outros, sobre uma ~stmda d, f 'd In!ormado o pedido de Fausto 
~o Esta~o. . . 0 erro e Campos do Jordão ao Norte 

100- Do sr. :SecretariO das Flllanças, de lO rle setembro de l'll)7 projecto 151, de lUOô, relativo a uma estrad· 1 ' • prestando informações sobre 0 101 - Do sr. Secretario das Finanças, de 30 drl setemhroad~ 0 1~~{0 •. q~w vá ao Pinhal. 
Augusto Worncr, sobre E. T•'. dos Campos do 1 d~ • .!nlo~~ando o pedido de F~usto 

, or o~ o ,rs divisas da llahia. 

nec.uet•iment.os 

27-D<l David ltiben(J, de 21 de julho d<l 1bU8 p<>dindo Jrivil · 
• Ayrcs_á cidade ?o l,,ima Duarte.' ' 1 egw para uma linha ferrea de João 

31-Da Companlna de Lacücnno~, de 31) de agosto de 1E~8 r l , . 
reo entre ~011 estabelecimento 0 0 districto da' i]~~~~~ o privilegio para urn ramal for .. 
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131-De Ugulino Ugolini, de 30 de maio de 1U03, sobre uma E, de F. que da margem do Rio Granda 
. ~ vá a margem do Paraopcba. 
{i3:.Do Jose Nogueira de Sit, de 18 de agosto de lUOJ, sobre uma ponte no Rio Grande. 
37-De habitantes do districto de S. José dos Dotelhos, de 18 de junho de 189U, sobre a nccessi~ 

• dade da construcção de uma e~trada de ferro que ligue entre si o mesmo districto e 
Poco~ de Caldas. 

:3~-Da Companhia E. F. Paraopoba, de 23 de agosto de 18?\J, pedindo como não decorrentes Oi 
prazos fixados para começo c conclusão de suas obras. 

56-De Antonio Soares de Azevedo Sobrinho,. de U de agosto de 18\Jl, sobre uma estrada do ferro 
que, partindo da ?idade de S~nía Dar_bara,. va as divisas de& te Estado, com o do Espí-
rito Santo, na ultima cachoeira do !tiO Doce. 

!Jl-Dc David Gomes Jardim e outros, sem data, sobre uma cstrad:t de rodagem da Estação do 
Curralinho 11 cidade do Serro. 

103-Dc Pedro Dutra de Carvalho Filho, de· 2 de setembro de UJ08, sobre uma E, F, de Theophilo 
~ttoni, ús margens do rio S. Francisco. 

w-Da Cmnara Municipal de Alvinopolis, de 25 de julho de 1U07, sobre a convenicncia de uma E. 
F. que vá tocar áquclla zona. 

102-Dc Luiz Hodrigue~ :>dto C.:amar.t c outros, de 8 de junho de 1!J08, sobre uma E. F, de Rio 
Doce a entroncar-se na da Victoria :~ llimnantiua. 

10-~. 123, de 3 de_jnlllo de 1803, aucto'.'izan lo auxilio para construcção das ,Jinhas fcrreas mais 
nccessarms. 

u-~. u, de 12 dt) maio de 19Jl, auctorizando a. eoncesüo de privilegio para navegação do Itio S. 
Francisco. 

26-N. U!, do Sena~o, de 8 d,c j~lho, de 1893, sobre r:m ramal f~rreo que, partin,lo da estacão do 
S. Francisco, na!<;, 1'. l.kste de ,\lma~, va a S. Gothardo. 

33-N. 321 de 20 do julho de l~OJ, concedendo privile•>·io par:1 unht linha ferrea que partindo do 
's. Paulo de l\Iuriah~, na E. F .• Leopoldina~ vá terminar no Fervcdou'ro. 

.to-~. 28, de ll de ago~to de ltlOLl, auctonzando de;;pes.t para construcção da ponte que li"a entro 
si os districtos de Inhaúma e Taboleiro Grande. o 

-15-N, 38, de 26 de junho de 1\JO~l, sobre um<J. estrada de ferro que partindo do Curvetlo, na E. F. 
Central do Drasil, vá á cidade de S. Francisco. ' 

·16-N. -15, de G de julho de 1000, sobre E. F. de Monte Sião ú villa de Poços. 
58 -N. G, do 8 de julho de 1003, sobre g_ F. (jUe de Curvello vá <í Diamantina. 
G2-N. 30, de 21 de agosto de 1!!03, sobre l!:. F. que de Santa Rita da Ex. trema vá. a Pouso 

Ale"rc. 
(') 6-Ns. 2!~ e ~í.H, ~lo, 18:!_3,, sobre estradas de f~rro a encontrar-se na Mogyana em Poços de Caldas 

e que va as divisas de BraganQ'1-
-!7-N. G.Z, de 7 de julho do 1900, sobre E. I<'. da Estação de Ouro Fino ao·districto de Campo 

Mystico. . 
-18 -N. 77, de 18 de agosto de 1000, sobre ponte no lt10 Sapucahy, no logar denominado «Barranco 

Alto». , 
.{0-N. 7U, de 21 de agosto de 1000, sobre E. l• • do l\Iontc Santo a terminar no logar dono minado 

«Areias». . 
IOO-N. 151, de lUOG, sobre uma E. F, ao Pinhal, prOJccto constante do ofílcio das Finanças, de 10 

de setembro de 1U07. 
10!-N. 35, de 11 de setembro de 1U07, sobre estradtt para automoveis, de Itamaraty ao Porto 

Novo. 

Documt.~nto 

(•) 04 _ 1\Iappa sobro estrad<t partt automoveis que, da margem esquerda do Rio Novo, no municipio 
do cataguaze~, v:'r ao Porto ~ovo do Cunha. 

S. C,-G 

li 
1 
l: 
li 
li 

" ~: 

li 
IJ 
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Da de Instrucção Publica 

ltmtncrhueu to 

(•) 7 - Do Jose Pedro Clau?ino e ?utros, p~ofessorcs, do 12 dç julho do l\l02, sobre verba par:t rr:.\-> 
gamento de diflorcnç,t de vencimentos a quo se Julgam com direito. 

ORlei os 

(2) 23- Do sr. Socrohtrio do Interior, do 9 do julho de 1903 enviando os r)aroccrc' lia co · -enc·trrc ad d · d I t ·. d I ' · ~ ruuns5:t.O . ' g a o exame o roa orw o sr. ~stcvam do Oliveira sobro ·t hlst ~ bl!ca do Estado. ' ' rucçao pr.,.. 
(•) ·15 - Do Socrotar!o ?o Interior de 2G do al!osto do 1003, informando o pedido de Joiio ~ellOIU\1,-. 

ceno 1tlbOiro, professor da Escola Normal de Diamantina. 

I•I·ojceto 

(•) - N. 5G, do 22 de agosto de 1\JO~, sobre creaçD:o do Museu illinciro, nesta Capital. 

Da de Saude Publica 

Oflleios 

(•) I- Do presidont_c da Camara l\Iunicipal do Mar de Hcspanha, do H de julho de mn l 
" _ncccssidad~ ~e crcar-.so n~ Estado uma assistencia a alienados. ' so Jte :r. 
., -Da Associação. Ilras!leira.dc Cll'urgli:Jes c Dentistas do :U de a"osto do 1006 cont" . 

conbdas no prOJccto 17-1, de 1906. ' " ' r., mcdtdJ.I': 

Retwc:-~entações 

("') 2- Do conselho districtal de Itamaraty, de 6 do julho do ISrJ6 sohro ·1 nocc ·d· d d 
n!onto do respectivo districto, onde tom npparccido i'ehro de' mau 

3
,
31

. a 0 0 s;tno~·· 
(•) 3 - Do habitantes da J)ovoação das La•>es, districto do Santo Antonio municic,:r·~rc~. 

30 do ahril o 181lG, no sentido do modificar-se a lei n IH 'do 189- pw 0 nrvollo,_ <!e 
. tar a ~hertura do pha~macia em pequenas localidades.' ' .), do modo a f;tcllt-

·I - Dtvorsos, da classe pharmaccnhc~t do 17 do a<>osto do lOOG sobre mcdid·ts c r I sanita rio, do n, 155, do I90G. <> ' ' on H as no projccto 
10 - Da class<: plutrmaceuti?a, do 7 de setembro de 1907, contra o projccto 153, do Scn·,tdo, sob-.~ 

licença a prahcos de pharmacia, '" 

Ptu•ceei• 

("') 4 - N. 156, do 1806, annoxo á peça referente ao }ledido do conselho districtal do rtamaraty. 

. (2) Nilo consta a volta tt Secretaria do parecer em separado do nm membro da commissão, rc.. 
Iahvamonte ao assnmpto de quo trata a peça acima sob n. 23. 
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P1•ojeetos 

(") 5 - N. 43i, de O do sotcmhro do 1898, auctorizando a reforma do rcgul. n. 876, de 1895. 
( 0 ) ô - N. 112 do 10 de al!osto de 1901, creando a classe de olficiaos do J)harmacia no Estado. 
7- N. 6 do i2 do julho uo 1907, sobro oxorcicio de cirurgião dentista, iplomado pela Escola do 

' Odontologia do BeiJo Horizonte. 

Ite•tttei•iJnento 

6-Do pharmaccutico Claudio Benedicto Monteiro de Barros, do 27 do julho de 1()06, sobre di-
reito de carta de bacharel em pharmacia. 

fapeis q~e se aclm~ em pvder dos !"emhros da extincta . ~nmmissão. ~ixt~, m-
cumlnda da orgamzação de um pro1ecto de reforma da dmsão admmtstrattva e 
politíca do Estado. 

Ue )treseutaçõcs 

32-Da Camara Municipal do S. Paulo do 1\luriahc, do junho do 1902, contra a lei n. 319 do 
anuo passado, na parto quo alterou suas divisas com as do município de Caüt"uaze~ • 

33-Da do Caratinga, de 28 do junho do 1902, enviando informações sobro a estatística d<f seu nm-
nicipio. . 

3'1-JJa do l\Ionto Carmcllo, de 10 .JUlho do W02, contra a transforcocia dos distaictos do agua 
Suja e S. Sohastião da Ponte Nova, para a comarca do Estrclla do Sul. 

:39-Do habitantes do districto do Santa Crur. das Areias, de 2 de agosto de 1902, pedindo trans-
fcroncia para o municipio de Passos. 

4'J-Do conselho districtal de S. José dos Paulistas, de 23 de julho do 1902, no sentido de serem 
· ~ nttendidos no pedido quo flzcram, relativo ás divisas com o districto do Santo Antonio 

da Columna. , ·H-D<t Camara Municipal de Palmyra, de 1G de junho de .1~02, sobro a revogação do art. '13, da 
lei n 319 de 1901, na parto que alterou suas diVIsas com o município de Barbacena. 

·19-l>o Jo~HJUi~l Sin~plicio da Costa e outros,_d? _agosto ~e !903, pedindo_ a transferoncia do dis-
tricio do Venda Nova para o mumcipiO do S,mta Luzia do RIO das Velhas. 

51-Do José Faustino Ferreira Primo o outros, de 12 de agosto ~<: 1~03, protcsü~ndo contra a trans-
fcrencia do districto de Riacho Fundo, para o mum,cipiO da Conc01ção do Serro. 

~7-Do Alfredo do Oliveira Leite o outros, de 2 de setembro de .l\J03, reclamando contra a lei n. 
· 3ID, quo transferiu para o município de Alfenas os hmrros do Rochas, ,Coqueiros e Pi-

58_n0 Jo~~,~~nuario do Magalhães _c o~dros, de 20, de. ap;?sto de 1?03, pedindo tr&nsferoncia de 
propriedades suas para o d1str1cto do S. Soba~uão do Areado. 

5~-De Jnbitantes do districto da Soledado, do Caxamhtl, do 27 de ago8to do 1.903, pedindo an-
, noxação daqucllc districto á V1lla de Silvestre Ferraz, caso soja et•cada Prefeitura no 
município de Calí:amhu. . . . , .. . 

llO-I>o habitantes do distrwto do ~· ~obasüão da V~n!a!Ha, de 28 da agosto do lllO,;, pedmdo 
transfercncia daquello dlstrlcto para o mumc1p10 do Passos, , . 

61 
Do ll'thihntes do districto do Boa Esperança, de 4 de agosto do 1903, pcdmdo ficarem per-

- 'tOI;condo ao município do ~i:an"a, tanto. no adi~ints!rativo, COI~I~ no judiciario. . 
71 

Da Camara Municipal do Patrocmw, de 13 do JUlho de HlU3, sobre divisas entro os ternto-
- rios de \bbadia dos Dourr;tlos o Monte Carmello, ele que trata o parecer n. 333, de 1898. 

72
_n

0 
conselho district~l de Coromandcl, d~ 10. do julho de 1003, no sentido do ser elevado á 

c·ttc"oria do munlcipio, o mesmo d1strwto • 
76

_n
0 

con~oll~o districtal de s. João dos Ilotclhos, do 25 do ju}ho. de 190:3, pend~nd~ se converta 
em lei 0 projecto n, 12·!, no sentido do ser elevado a V1lla aquelle dtstr1cto. 
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'i:J-De ]JalJitanlcs elo tlbtricto de Boa Esperança, do 27 de julho de 190:3, pcdínrlo transfercncià 
g d~l1J11C•lJe rli:;h·ieio l•Hl'it O do ,\Jto IUo Tloce. 
~6-Do !JalJJtani?;; rlo di:drictn do S:mt',\nna tlo C:ll'<'J"1'"11. 1lo:? rlo <':•o::io rk 1~'1;') 1 J;r·<liwl(J tl"'ll'' 

87 
D í'~rcncm de propriedades suas para o clistricto da cidade elo Turvo. · · · "' ·~ 

- C hah:tantes da povoação da Fortuna, do Sete Lagoas. datado rlc 2:3 de an·osto de lDO'' 
d:ndo a elevação do, mesmo povoado á categoria do districto. ~ ·), pe-

De habitante~ ~c Ap:uapn elo Boa Espe~ança, de 7 de julho de 1003, pedindo tran c , 1~ 
(. clesse <h.strH~to para o Carmo do RJO Claro. (1) s orcnc" 
l!.1-Dc José Gabnol Esan dos Santos c outros. d~> 4 ele innho de 1!)04 sohro transfe ·. d 
. . prop_rieelndes s1w~ para <' rnnnicipio de Baeper111y. ' rencJ,t C 

D·l ,1- De halntantrs da. comarca do PH~so~, de 12 de junho de 1~104 sohrc ratiflc·\ .~ 0 c] d' ,· 
entre pssa. ccm:Jrca 11 a de Jaculiy. · ' 'çc~ c n 1sas 

96- Da Car~a;a. Municipal elo Palrocinio. de 18 ele junho de HJIJ.l sobre suas di v· ... 
mcJplo rl11 l\Tonte C<Jrmello. ' l>,\s com o nm-

V7-Dc hahitani<'s elo povoa<loJnramf'n!o, dP ~fontPs Claros, ele 20 de março de IDN d' ·' 
elcwacão do mrsmn a cat<'I!Ol'l::t do chstricto. • PC muo a 

103-Dc hah.Hantes do districto ela Solcdadr>, dr. 1.1' t1f' julho de 1!JO.t retirando se r 1 1 
.tJv~ á t\an~fcr0ncin: .lo rrcsmo districfo p:mi 0 munici Jio 'do Silvest ~~ P?l ll 

0 
rc a-

104-De JO,lfJlllm 1lJtH~1ro Sohrml;o 11 outro~. dn () dP junho 1lo J9J-l pcclindo tr-~0 f err,'?:· d 
fa.zcndas-;-l\lorro 1le ~ante Antonio, Ilra Yi~i:t 0 Scn"o p' ara S. r ou~ns erendcm e s~1~s 
]no de Silvl'strfl Ferraz. b ' ~ enço, o mumcJ-

105-Dc Francisco das l;ha~!HS e ontros. srm <lata pPclintlo '1 transfprenc1'a cl" 1· clr'S a as P'l · o ]' ·t : t· 1 · 1 1 1 · ' · ~ " 1 !Versas pror)rÍclh 
1
• . :· 'n, · r,t 1 '.~ r c o <a CH ae o <o Snnta Luzia elo Rio elas Vell1·t '-
,l,-lJ~ haintanlcs !lo S .. Jos<' dos Botelho~, ele lG dr jnlho de 1901 pedindo : s. . elrvado a v1lla. · ' · "er o mesmo Jogar 

16-De halntanlcs elo districio de S. Francisco do Ap:uapc. clr. 15 do 'nlho de 1904 · 
. clança_do nome clnqu~llo district.o nurn 0 do~. Francisco.) do !Uo r; . • pedm,do a mu-

120-De li:Jtntnnt.es <lo lmlo esqncrdo do rio-Josô 'Prch·o, 0ntrP l'ira1;etinn·t ele 1\{r,\nd_e.~. 
Jo:c;o' l'eclro, ele 22 de junllO de 190 t, sobro fixação de elivi,::;s <'l;ÍI:emol~\,l~,u c tl?orcs do !netos. · ·' · · s respcc JVOs dis-

12·1-De habitantes do TlorP:> do Tnrvo, municiylin 11~ Al1o Rio Doce Sl'lD ]·1t· d' ,, r1··1 rlo 1 ''0' d C 1 S >' · 1 ' ,\, PC llluü li transr"r 
> .' •• • 'o a o '' o nego <o • Chri,d.ovam" da comarca d' Ul .· , "' cn-TllCIJllO, ' c J:.t, pa1a aquollc mu-

127-Dc halJil;nlic>.-: pn;.;•;niclnrcs elo í'aunrhls clPTlOlY>Íli'Hhs «"<'l'l'IUO A]] '\ff'"' 1· 1 r • t 1 t 1 ' · · · · · ' • ''' d<,1 r o 'on·o Al . ( on ,rn~~ ~~)n1 ~a a. lWt iTH1o n transf0rf~n~h· <l:1s tnesmas p·1rn. -.t co, • . 1 ... (\grc,. 
12V-Dc halnt:1ldc•s do chstrJcto rln Serranos. dnmnnidr>io dr' A''IHtlOC'' '·'c) 1' ,1 _,m,;rc,ttr 0 .Jacnhy. 

111.11 lo '1 "nn" .. ~ 1 t 1 • · · · "• u · uc ,\"OS o de 1<lrJl • r ''' ,,, :·::,1ç,,o ,,' (\ ]lfd' r. e aquPlll\ a CHlar1o do Turvo. h . • ' ' po-
13·1-Do foro de AlvmllpolJs_ r)o.::!., ele ago,;lo <le 1()0!, perlinrlo o rcstabelecimer t c]· • •• daqunlJP nn1mcrp10. 1 0 ,\s anbgas dJvJ~a,1 
18G-Do Jeron.vmo nil!f'iro rl;ls Tlores o ont.ros. l]n 1 ,, <lO 'f"0''Írl ele 1"1) I (\I"'J'oj'rll l ]' t i . ] ' ' ' '· ,, J ' '' '' .l 1 O 1 O ]lCI H! O 1 . rnn~ l'ff'llCl<l c() suas faz<·rHlns elo clislridn clr• r·1jnrn JH1f'1-'1 llfa<lre IJ0 1 · 80 Jl'O d'EI-Hoi. -·, ' ... (. ' : (o(. ~ ' ~lH, {o S .. João 
1:38- De· Ernili:\TJIJ T.•·it". Y"llr•.-:IJ 1: 1-nlrr,;, 1lo I!J rir' jnnhn r] 1' l~liJ4 JH'tlinrlo SPrPm t .. , v·f'· .. 1 , 

l":i:rhl'lr·r•JJJJI·Jdr•.< :r"l'l<'oh.< J•:n;• o <li."l•·ielll <lo En.'·-f'J•ho !\ovi> do l,J:': I_ H (J' /J'3 :;ou-; 
Tii>.'JI!ll!lJ:J. •·· ·' - _, l11Ull!CIJ'H! ele llfar ele 

l:;]-]1(: (';j]']i.; r1:r ('nnl·:· r:,LJ::1 , . .ln:rr:niJn i\fr•rc·ir;• I](' ;lhrl'n '!I•If\ rl·th (tlil 1 ' 
:<P:L:I;:yr·r:d ... •,r]r, I'L.;Irictnrlo lll·:lz T'h•·" J•'ll"to' j,. lJ · .• ~' 11'',,1'0 iransJI•rrn~ia de 
Alto T\io !Jrlf'P, ' '·' l- Oll ' (,() llifYl•, (l:t C1llnarca de 

132-Ilo .t~\11' 1·1i::Lii 1],. ,\t·•lr:.rl" \'ill<ol:r 1lr• "1 rk '"'W(o ,1,. 1'•!•1 1' 1 t 
r:;l <-PcTJtc•.,, ]litl'íl. O clistl·i~•i() ~~· u'-.:(,'1.;·.:1 ~,~ v ,(1f' , '\' }'f'l lJJ(,() ]'~q~ :fT·l'f Jl(']~i de :ilW. f.J.Ze1ld~~ 

]r,r, Dn ·\n '1·ir·' 'T t 1,, ·1 ·<-' I l~ _'1,- ', ·'' . 1 Yl!l'lJ(J~(l,, 
.•• J- , 1.. i , •J . (• lf ,, •. (•., ;p·~ 1·,'" f.l· :!:) ( (: :".'' j(J rlfi l~i(•,f '·r•dir~ lr " t ,,, r f . 

(H) '~Tt•iti·Z(I,':,.,, }'<r.l·;t fJ 11blJ·lel1 d(• Ú(Jll! < ... ',il('PfH~".'(/' (..) lc fel!. r•'t'f'T!''1:• r1r• ~ill:•. f:_tZ<\nda 
1:3:-i-De ArdOI!;<, Col'l·:'n. (~(· .l'\llJir·irl:t. :·nr~ d~~b. ]IPdi!;dn-· :i··~·f .' ~·f', ·, 1 . 

]>ara o l!lUJIÍCÍ!>io dr~ Conceiç'lo " l:liL. Ul'llrJ,\ 10 Sf'll rf'tJro ·l'as'.'a Srtr~~. 
13V-Do hallit:mtr·~ elo ~ .. Toiín Tl:t]'lioh' rio lllll!IJ·r1·11·o ]" ]' " 

t l. 1 1 
·· ' • - ' r" .om , nrrPo<o 11n 9() 1 t l cem .ra o TH't lf '' 'n :IIari:mo Alvr·c; dP l'onví·~ , 011.~ t .. · · .... • : ~ 1 I) <1/.'0S o e n l!l0-1, 

. <rllellc distrielo ]'ara Q elo Pa:s~a TPmpo' 110 n\;1~irl io 1
1'

111
;
1''I':·r;cw ele suas terras, <!a. 

HO-Do lmlntantr•s do l]i,dricto rle Hn~ario elo nnmic,ipio 1, J · .!' 1
1 ~··)lnena. 

11,0 ~entirlo rll' sPrem 1 ,rcci~:\<l;s as di\'i;as r·n' 1 ~:0·,~~1{, 'J:.t·c~r 111 • dP IR do y~-o~to d') I!JO-l, 
Cl]HO do Tlarhac!'na. · ... c b nc 0 o o ela TJ!Iliío, do nnmi-· 

141-Do haLi!Dptcs cl~'! rl!slrkto do Hosario, dr, .Jniz cln Fr'>r~1 r]p 1'1 1,." ·t 1, . 
.. ~·l'sto d1slrJelo .com o cln cirlarle rlf' Lima llnari<< · · 1

' '1,- os 0 r.. c 1~]() l, ~olq·o as divisaH 
H2-De b.\USI.ll!O LO]JCS da SJiva, do lk ele aoostn dc> 1'10! . l r . 

. de .Juiz elr1 Fóra o o da TJnifío,,..cl~ Harha .. cP~a~o ll'C ( lYl~as entre o di~tricto do Hosario, 
143- De hab!lnntPs do "\ç·11as S:uda~ d(l rnnniri]JÍO c]p T' . 1 t 1 •

1
" , t.. f , . ' . . . · JJ',lt t'JI .es, c <l fi rlo sdcmlro d liJIJI d' 1 ~ . ' ollc\ ,J,1!1S 1\lCliClê\ rlPSÜl lliUl11Cll•lO 1•nra 0 c]p S J ~ ]']'! p . ' l' " ', ]'C llH O 

14;,-Do lJahJ!mdr~ da Sole1l:llll', sobro tramí'Pl'é'lJci·1 ell' l'·t : ·1' o,w ( ~ · ' 01
• 

14fi r lcm d· ('· •] ' 1 ]' ' > ( b l'lr o. >- I ,\ .,11. 101'11'0 1 o ,rlllnnrlo st•m chh oohrP l'sht' tl 
147-T<lem cht CoJJel;iç:'ro <lo Tnl'vo, d<; ;rmnici ',i;J 'rl,n l'it"\l;·o·' 

1
;s ca. . . 

HB- Da Camara Jlrunieipal r li' Espírito ~·tntol elo ('11'\r;r," .r, }'oll!·:•dHll't~ltlco assumpto. 
·' ' ' , .t, so rro 1 en 1co as,;umpto, 

(1) Esta não foi ú commiss~o ll!ixta, por não haver voltado da de Estatística, 
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1W-Dc krJ,iJ~r:!~'$ llc Bomflm de Ap1w nrancn, de 18 de aposto llc HIO·!, so_bre creaçfío de_dis!ricto. , 
1f,l'-r!--Tk lwl,i!md", 1l;' t'r,J•''' i~.·:·o rh TtnYr', rr:m r1;•1<1, fu],re ir:m;;fcrcncm do Jllesmo d1sinclo par< .. 

a COlll(! 1'(~(1., tJ I' l ~ll:-. . , 
151-e-llu Cvwnr<t l\h1!Jieipal de l\Ionle Santo, de 1:3 de d<:zcmhro de JU(Jl, suln·e en·a,;:·/J ,;~ rl1dnclo 

do S. JoDo da Fortnleza. . . . 
152. lle habitantes de Poço Fundo, de 22 de março de 19(J5, sobre a transfcrcnCJa desse lhslrJcto l'ara 

o município de Campestre. . 153-Do habitantes do Cnmpcstrf', de 25 de dezembro de l\!04, pedindo a transfercncm desse logar 
para a villa. de Nossa Senhora do Campestre. . . 

15·1-Da Camara Municipal do Parnahyba, de 29 de agosto de 190-1, contra a transferenCJa da Sern-
nha para o município de Patos.~ · _ . . , . 

155-ldem de l\!arianna, de !9dejunllodo_1!10;J, sobre resiauraçao do rl~str~cto do S. GoJ~ç<~lo.. , 
171-De habitantes do D_arr?Iro de GuaracJaba, de 2 do setembro de HJO.>, whre a ele,a<,i\0 daquellc 

legar a distrlCto. 173-Do habitantes do Ip:mema, do 2·1 de junho ele 1!J05, pedindo a conservaçãO do mesmo districto c 
sua installa~~ão em ietnpo opportuno. 

liô _ De habitantes do districto de Gnaicuhy, de 11 do jm!lw de JD05, sobre a transfprencia desse 
districto para o IJIUIJicipio de illontPs Cloros. 

177 _Idem elo V era Cr\17. do nnmicipio de Sabar{,, de 2 do· junho do l!J05 solno a tran:;ferC'ncia 
dts~e disüicto para f'anta Luzia do Rio das Velhas. 

185 _De lmllitantcs do povoado Es1drito. Santo tlo Dourado, de 30 do nutr\'0 do l!Jf 5, sobre o olc-
Y<l\'ão daqtwllo Jogar a rlistr1cto. ~ . . 

186 _Do habitantes de Santo Antc:nio. da OI:u:ia, do W ele junho ele 1\Hb, sobre :1 translerencut desse 
tli>tricto para o mn!llCJPlO de Luna DnrtP. . . . 

JS!J _Do habitan•cs ela comarc:~ c!o. TurYO: <\C 18 _de junho de 19_05, sobre a tril!Jstercncm desse dis-
tr·icto para () :nnmcqno do lJha c .nao r~ara o de ltJO Dn~llC?· ... 

IDO_ Tclem do Pç:nal datn, wstando pela transtercncm elo mesmo dtstrJCto para o mmnc1pl0 do 
Cb:í.. D2 _ Do ]Jahitnntes ele ll0m .Jardim., de :!2 de maio elo 1905, pedindo flcari)Jll l'crtoncondo mesmo ao 
districl.o do 'l'aquarus>lt. . 

1(15 _De vcrl'ar1orr'S iln C:rm::r<t ~!nnidp:,I ~1<' C:nar/Jl. do li 1lfl ,inll10 'elo 100!, n•t.iran110 suas. n_ss.l-
(:mt1nr;~s elo unw rPJll"'oPlllêll;:co. na qual ,:e ]'l'<le a transroroncm darlul'llc 11111l·lClplO 
para a comarca <le .Jacnt.in!.!:a. 

1!18 _De Juülit:·utes. :'t t>.'•r11f'r<1:t do lUo l'roin. elo :!1 ,]<' jnnl1o elo l!l()"i. peclindo a trnmí'erencia dc,sc 
]n~··ar .p:,r:t 'l tl1stri.c10 :I e TafJ.~la!'llS~ll. _ 

20~ -· ]1e J,;d,jl;.nl''' <1n ]'j:,r;hn .n'L'" 11" .·• r1:' ,,n1Jrn r1f' !~ ().,, H,hrp é\ h'êiT"i''•!'<:J<eia elo 1111 .'.ll<O dis-
tT·ir·to I't.na o n:llllJH'"TllP dn Ct.H-U~. 

2()\J- J1]cm dl' :!'l rlp jnnl•n de ]~J 5, ,;o]ot·J O lllCSIJJO USSll!<l]JIO. 
210- Idem rio l'f''llal clain, ;;olll'l' o mesmo a:isnm],l.o, 
211 _ Jdçm dt> .TaLotk:Jinl·:l'-' rlr l·é•:n<'l claü1, ,;ol>r·o tran~Ú'rf•Jli'Ü\ rlP ]ll'fr]'l'Íi'<ladr.·:-: ::11:1?. par:\ o distri-

cto rlo HinclH) Fundo . 
212- Irlcm do C<1jrin1 lir~!llcn, sP!ll <~a1p, soLro a lmnsí'l'l'cncia <le;;so tlist.rido ]Jara S!'l<J Lagoas. 
21~~ __ ])o lwbil:n:i<'S 1]1' ~- ]l,·Jtllll~·' '' ''" Pr:d:1, 1ln :!1 llr• '":•in <lr• ]~'((,, :•nt/1'1' g il<\ll,·.t'errlJil'Ü\ de pro-

r11·jr·cJ;,<Jt·s ~'1 1 {1-- l';lj':J () 11 j ·jlj('~() 1L1 \';il"'('lll 1\]!'1 J'P 

~1·1-- Idern tlr) 1~',yr,:.d(j (';q,; tiJ1;•;:t, dr1 JiJllJJiCil,i!> d" -~. Pnld:l d~> ;\Ilu·iató~ d(~ :;!:) dn j111d.o do lVU:--1, 
.·tl lj• ;' 1l'"'!.~!'r·1'1J (;() l:i· !J:'J Jr);•:l!' l':n;1 () d!;.il"jr•lo rln nlrniíl. . 

~FJ- ]dr~rll (~I· J)1,::·.: rl:1 \·~· \r,l'i". 1: .. \;111! ]·t';, ,.,.,,, r!;,J;I~ ·-(;ln·;: ;•_ ir~lli</'r·J·r·!!l;ia dq 11 c.~I:lrJ 1:hLI'ü.:tv 
p;1rt1. o l)JlJllitiJ,iO de Ctda~1,uaze~. 

y·-~:--, -·])r· ] 1 ~tl:ii:·::lr"· d:· , r,·:r·· r·:-.,1 r1r ~~. 1 r,t' ~.~:~~ (· 11;1 Yi1b Sih·r···lrr· Ft!J·l. '/. , u·~~-r~_rr•111 do Itio 
','t•llli', dl· t; (·,. j·ti"Jil!fl .. ~.· l'; .-. I· ·rl!!'f1(l 1:llJíir·;·''.~•() rlr·,· r.: !n~_r;,rr·:: (li! l'l!! ~I) dl:·lrlctu, e 
··~ < 1 n ~ 1 (.' • 'I t' '~,() ( l {) li I' . f I.() '' I l '!' I '' : (• i I I] () I i:' ',i 1 ',' (' j )'f' 1•' I •)' ]':' f', 

2'ér---JJ:;} 1;r]ril!:!·Í ,í;.;,i'r111,-,·Í•. 1!• ,., ]:'r(· \'·!!•:•, ,1lJ'I';:,• 1 <1,'1J<• <'1''•],('.:\:i\ÚO 
d~~('lll•liP di.d1'ir·i() ·, r.•r,l!J:1~·r•;1 rl,, ~=r·ir' T 'l~"(Jfl':, 

<;'Jx _ Trkl!J eh• ('(;J.t;l•:r::.u <.~u J.iu \'crr'f'. t'·: ll nio r.1r· J~·rr:", ]"·tlir 1~0 :r <·lc'"\;·,lJ d<·, di;,;lrido Ú 
··~·> . villa. > 
'J'!fl _](\1m ele S. Jr.:6 111 :; llolt·IIJu.-•, tl<.' "~' c) r) .illl,bl <1<· 1~ 1,:)_ 'r•hl'l' id1 11iir·o :r<"i"111tr]dl•. 28fí _ IJrJ l1:,1Jit:rnil'" ela CI,J;e<·ir;:·,o elo !(io Venl<', 1l1· ?l<l<· jnl!liO dP l'IIJ\ '"1'1'1' a íJ·:rlJoiH<·JJCÍ<• dc,;:::c 

!li:,lricto Jr:rr:c o munir'i]•io de Ca::Glll<~lll, . . . 
2:n-JJo lJ:tl,iLnJliS do h·J,jri1o !';qdolle_l~<'Jll'C1'1'!0!1: d:' Jt rlf',Jilllw rl<· 1~1•::, 'r;],J·e :1 !JmJclcr<:JJCJa 

<l<·"se dbt l'icto ]'nra o Jl1Ull1Cl]•l0 de Ollvr·Jl'a. 
2:12 _Do l!al,il:ndPs <1<' ~- .Jr<cr\. ll_os DoiPll}o~. do H clP jull10 tlr; 1\)('\ co~1trn :1 inl<rrnwr;no ]•H''tada 

1
,
0

Ja C:1m<na 11UJIF:J]•al lle CnlJO Vcrrlt', fJ1'<'nto é\ J•OJ•llbt;:~o <iaquc:lle llistntiy. . 

2
:34 _Da c,,

11
,:rr:l l\l!wif'i]·,tl do l'iT:n:~•<l, rle 17 do jtlllio elo 1~!5, scllro a comcnar;fio tla mtrgn-
dadc- dn(piClla comarca. 

2
3(] _no Jnhitnnl<·s rll\ ll nJIÍI'ÍJrio do Sacr:mH.·JJ!o, clP ;z:J elo jm1110 clr~ J!:Ot>. Follr<~ a cr<'<IÇfiO de mn 

' ' àistricto llllf[Uülle mnnicipio, com a d<'nominar;iío do tli;.tricto t1:1 ~olr'rltv'P, . 
237 _De hahitnntc>.-; cln <·irlnrle rJr; Cnldns, elo ii de Jnnho do H:t•r., FOlJro tr:<ll·l~'ll'J:cia do I•IO]Jl'!Cda-

d<':; ; 1ws J'l<l'ct o rli•tricto de S. FranciECO r.ln Paul;> elo l\f;u:]J:HlilllJ<>, . 
238 _ Tclcm r](• S:nJ!o Ante nir> d:: ~:ohi\JJJJn'. drl ~() rl~; in!J)JO dr~ 1~HJ5, sohrr.• :• ü:rJ;~ff'rr•lJI.'ia clc;;:o <ll~-

trido para o llrl!TllClJll;l do S .. loHO_l."lphsta, . , , , . 
'>3!J _Do Direct:·rio Poli1ico P clêrc: Cumaras Mumc1p1es de Jacntmga e Caracol, ele I; e ~1 de .JUll~o do 
~ l\JC5 

0 
de 18 ele junl!O de HJ05, solJI·c a crcnção de um termo con,pos1o dtssns VIllas, 

flcar{clo o rrwsmo u pcrtl,nccr á comarca do Ouro Fino. 
':2·10 _Da Camar;\ 1\Iunicipal, de S. Jo1ío B~tpti_sta, do 15 do junho_ de 1905, sobro ampliação de seu 

icrritorio, anncxando-lhc o dJstr1cto do Santo Antomo da Columna. 
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2H -Da Camara Municipal da Varginha, de 24 do julho do 1005, contra qualquer alteração ào 
torritorio do seu municipio. 

2·12- Idem do Pomba, de 17 de julho de 1005, sobre identico assumpto. 
244-Dc habitantes do S. Roque do Itinga, do 27 de março do 1U05, sobre a elevação desse Jogar a 

districto. 
246-Dc habitantes do districto do Bomflm do Pomba, do H do julho de Hl05, sobre a transfcrencia 

desse districto para o município de Palmyra. 
2l9-Do habitantes do povoado «Costas», de 20 de junho de 1005, pedindo a transferencia desse lo-

nar para o districto de S. Gonçalo, <lo município do Pará. 
25 -Do haY>itantos do povoado-Antas-, de 20 do julho uc l\!05, contra a transfercncia do mes-

mo Jogar para o município de Araxá, c pedindo rectiflcação do divisas. 
251-Dc habitantes da cidade da Campanha, do districto de Cambuquira e Ponte Alta de 22 de 

julho do 1005, sobre medida quo int6ressa úquclla cidade, ' 
256-De habitantes de Santa Maria de S. Fclix, de 23 de julho do 1905, pedindo a elevação desse 

districto à villa. 
257-De habitantes do Guarany, <lo 21 de junho de HJ05, sobre a transfercncia desse districto para 

o Hio Novo. 
261-De habitantes de Aguas Santas de Tiradentes, uc 8 de julho de HJ05, sobre a transfcrcncia 

desse Jogar para o município de S. João d,El-ltei. 
262-Do Partido Republicano da cidade de Tiradentes, do lO do junho de 1!J05, contra a transfe-

reneia de A~uas Santas para o município de S. João d' El-Itei 
267-Da Cam»ra Municipal de Bocayuva, contra o pedido de transfcrencia do districto de Gnai-

cuhy, para Montes Claros. 
2G!J-De habitantes do Poço Fundo, •obre a transfcrencia do seu territorio par<t o município de 

Caldas. 
270--ldern do Jahoticatubas, sobre a transferencia de propriedades sua~, para o districto de 'l'a-

quarassu'. 
271-Do habitantes do Viarn1ío, do município de Conceição do Serro, sobre a transfcrencia desse 

Ioga~ p~ra a comarca de l< err?s.- . . 
272-Idem do distriCto da Lapa, do mumciJ>lO de Sabara, sobre a transfcrencia desse districto pan 

o município de Santa Luzia do IUo das Velhas. ' 
273-Da Com ara Municipal de Januaria, sobre a creação de um districto naquelle município com 

sede em Pedras de Maria da Cruz. 
~74-Idem de Caratinga, contra a deliberação de se conferir aos Estados c aos municípios a facul-

dade de lançamento de imposto de industrias e profissões. . ' 
276-De habitantes de «Bella Vista», pedindo elevação desse Jogar a districto. 
2i7- De habitantes do districto de Douradinho, contra a transfcrencia desse districto para 0 mu-

nicípio do Pontal, que está sendo creado. 
278- De fazenueiros de Campos Geraes, sobre a transferencia do propriedades suas para Dores da 

Boa Esperança. 
2i!J-De habitantes de S. Gonçalo de Ubá, sobro restabelecimento desse districto supprhnido pela 

Camara Municipal de Marianna. 
281-Idem de Aguapé c ~e pores da Doa Esperança, contra a transforencia des:;e distrieto para 

o Cm·rno do ltw Claro. 
282-Idem do município d_e Caracól, de G .de. agosto d~ 1!J0_5,_ c.ontra a juncç1ío desse município 

com o de Jacutmga, para consütmrem um so nwmCI]no. 
2~3-Idom do districto de Suassuhy, sem data, contra a transfcrencia desse districto ]Ktra 0 lnu-

nicipi,o de Queluz. 
28-1-De habitantes d.c ~esemb9qtw, do 2 de. agosto de 1005, contra a creação do novo districto 

em cujos lmntes esta comprchcndido ae1uellc logar. 
20.2-De hahi_tantçs <!O districto de Perdões, de 5 de agosto de 1\!05, sobre a elevação daquclle dis-

triCto a v !lia. 
2!J3-Idcm do Dambuhy, sem data, sobre transferencia de propriedades suas ]'ara Piumhy 
201-Iuem uo districto. ~c _Pimcnt~, de G de julho de HJUí, sobre a transfcrencia desse· districto 

para o l\Iumc!plo de Pmmhy. 
2tl!í-Idem de s.at.Ji~ Cruz das Areias, sem data, sobre a transfcrcncia daquelle districto para 0 mumcip!O de Passos. 
207-Idem de Prados, do H de agosto de 1'J05, contra a transfcrencia de propriedades suas para Ti-

radentes. 
300-Do habitantes de Joan~si.a,_ do 3 ~c a~osto de l'JOti, sobre a transfcrencia do prl)pricdadcs 

suas para o mumcipiO de Sant Anmt do.~ Ferros. 
:302-Dc habitantes. ~o _l'iranga, de 3 de ngosto de IOO':i, contra qualquer ;tltcração dos limites dos 

seu munlcipio. 
308-Dc habitantes da cidade da Boa Esp01·an9a, de 8 do agosto de 1\!05, sobro a encorporação do 

fa~cndas suaH ao districto daquclla cidade. 
30\J-Idcrn do S. Ped~·o ~a Uni1ío do mu~ic_ii~io de Gu~tranesia, sem d<tia, sobro a transfcrcncia 

daquellc districto para o mmnCIJHO de Gumcuhy, 
310-Idem do di,stricto <lo D. Viçoso, do H de agoo,to de 1!JO:), contra a retiraua de parte de tcrrito-

rio seu para o município do Silvestre Ferraz. 
213 · J)c ha~~itantc~ do tcrritorio de Ipanema, de 11 de agosto de ~005_, pedind? a revogação do art. 

l-> da !01 quo, em 1!)01, desmembrou parto do seu tcrritoriO para mcorporal·o ao muni-
cípio de Itabira do llfatto Dentro. 

317-De habitantes da Solcdade, do município de Caxambú, de 15 do agosto de 1<J05, sobre a tral,l-
sferencht daquellc districto para o município de Silvestre .Ferraz. 
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18 d t de I!J05 sobre a restauração das divisas 
321-Dc habitantes de C~teh?eira do Campo, de e agos o . ' 

uaquelle ~ISÍI?1tod S f ano sem data sobre a transferoncia daquelle districto para 
323-Dc habitantes d? ~~~tr1c o 0 . ,m~l'1Ef-dei. ' . 

o mumc~P!O. do S. Joff1) de anosto de 1905, sobre a transferencia de proprwdadcs suas 
:l2t-Idem do mesmo dist~I.c~ol de " d'El-Hei. . 

para o mt~ll!CipiO dB S. J~ã~cesso de 4 de ao-osto de 1905, sobro a transfcrencm de pro-
325-Do habitantes <la Cidade de o: disb-icto Je Perdões "do município ue Lavras. 

pricdadcs suas para Garim 0 das Canoas, de 27 do agosto de 100ti, sobre a elevação 
32G-ldcm de Dores do .t\ter;ado_. e . " .~ de Villa. -

d<:qu?lle dJst0~~Íc'~11;,tteS'o01 ~~unicipio de Bocayuva, sem data, sohrc a conscrvaçao 
320-Idem do gistr~1~~ âfstricto n/nnmicipio a que pertepcc. d wo- t a transfcrencia da-

,at!u. do município do Pornha, do 21 do JUlho e .)' ccn ra 
330-Idern do (,-u,Jí'w;Íi'stricto para O município do IUo Novo. E'scttro c Cachoeira Alta) do 

que 0 , J sé das Chaves do Barro Preto, Morro 
3~32-Idem dos n_ovo_a~os u~<;; Sa~ta Maria de Itabira, de 22 de agosto de l!J05, sobre a transfcrenci<t 

<llstriC 0 nici pio de Forros. 
daeJuellos loga;cs 1;ari1°, ~Sunpo ,10 21 de junho de 1!)0!3, pedin<lo uma lei que g"<l-

habitantes<!a Perlra l.lomta_, 'c. nc ' .. J'·td 
Do rant<t a cxistencm dctrJ.U?1!0 ;}~slla~hU:ccna de 10 de junho de 1!JOG, sobre a croaç;to de 
De habitantes da B_oa _Yista, do .mun~c~f~fJa localidade. ' . 

um dJstricto de IYd n .q 1 0 do I!JOG sobre transfcrcncia de proprwdadcs suas para o 
D' l abitantcs do Pomha, de li . o JUn l ' 0 1

' districto do Tocantlns.de 17 de julho de 1906, contra a transferencia do districto do 
Da camara Municipal. do llfac~Ia.e 0vma «Eloy Mendes» que se pretende crcar. 

Jlou~admho pada ~ do julho de I!JOG, sobre a annexação desse povoado ao districto de 
De habitantes de S. Amaro, e b 

S. C;
1
wtano ddo reaq~~i~l~hg~ha do Itinga, de 30 dejunho de 1006, sobre a elevação da-

oado de S. toque o 
Do pov e1ucllc districto. , d '>7 d · I! d 1906 c l t •t a transfcrcncia . d d" tricto da Conceição do 'lurvo. , c - c JU 10 e , <o r, · 
De halJitantes 0 1 ~ t . t . a 0 município de Uba. 

desse ,d1s wi ~ P,'tr Boto! h os ue 7 de julho de 1!JOG, sobre c reação de villa naquelle 
De habitantes t!o ~· Jose os ' . 

distn,cto. 1 . d 0 de 1-ulho do 1906, sobre transferencia para o districto de Concmção 
Do habitantes do ,C~alam MU, e . . , . . 

<lo I ~trv_o.t d· <'onceição elo Turvo, de 9 de julho de l001J, renovando o pedidO para .t 
De habitantes do d!stnc '? '\i-da 1nra o município de Uhà. 

trm!s!erencm peS~bastl1íO do Paraizo, de 27 de julho de 1906, contra a transfcrencia do 
Do dircctorio p_oht:100 de 8 j,;5 irito Santo dos Peixotos para Santa Uita de Cassia. . ... 

dtstric1toC de. ll ~ sem data, sobro transforencia de propriedades ~uas para o mumcip!O 
De Joaquim •rollrs. <o . arv.t J ' 

da I~~rn11~ga\nna da Garambcn, de 12 de julho de 1006, sobre a transfcrcncia desse dis-
De habitantes <l? ' ,m ;'t.' município do Turvo. 

tr!c~o. p,tr,t ~iran<>a de 2 de agosto de 190G, contra transferencia de terreno do seu 
Da Camara MumcJp,~I.do d d·,t~idto do Calamban para Conceição do 'l'urvo. 

. r;tmcW~~doo _J;~sa Grande de Queluz, de 10 de agosto do 1906, sobre a anncxação desse 
Do halntantos o P0 r t · to de s Am·no 

povo;:do . ao tIS r,I;nh Jtit·~ do coÚo de 9 de agosto de IOOG, sobre o dcsrncmbramcn-
Dc habitantes do ditstn<:{0 _do ~os distridtos de s s'ebastião da Para una e Sant<t Anna de Trahiras 

tO <]e ürrl 
0!105 

. dos á ucllc dlstrictO • · · 
pa:·a. sere~l ;ncorpX.Wo de!}) de julho do IDOG, con tr<t a transforcnci,t <lo tcrr1 to riO pe-

D<t Cama r a 1IunJCJ]l 11 do ~- 011.s0
. M '· i -\1 do Silvestre !<'erra?:.~ . . . 

dldo pda C<ttnara I uunf.00~· .1, 0.t0 de 1\JOti sobro o rcstabclccnnento do diVIsas de seu 
TJ C·llnara ;)Iunicipal de Sabar::t, o ) , o ~ ' 

'
1 

' munic!pio_. , I S· nt.'Amm do Durity, _Formoso, 1\I~rrinhos o Lagos, de julho de l'J06, 
!Jabibntcs dos districto> t 0 a . . . t tdo com scdo em l\Iorrmhos. 

De ' sobre creaçJ!J de mt:nl~1r?;h 1de Ferro Sapncahy do S. Caetano ela Vargern Grande, de 
, bitantos do Pirangumho, n~t ,s r.t ' roa •ão de districto n:tqueJlo logar. 

De lht 8 do elo agosto de UOG; sshrl~o~to ac Santo Antonio de Guanhães, de 8 de agosto do 
D h·tbitantcs do po:'oado G~my~tSS~l ITrJ ~o mesmo Jorrar á categoria do districto. 0 ' de HJOIJ, sobre ,t e cva_ç d ruo Verd% de Aguas de Lambary, de 7 de agosto de 

l"t· tos do dtstricto de ConcCI9110 0 · d· de; suas para o município de Bacpendy. 
De ha Jl ,w l<J06, sobre transforencta dd P~~f{;~ea Caracol de 1·1 do junho do l\!06, sobre transfc· 

·t· to~ do bairro do Campos rc, a ' município' de Ouro Fino. · 
Do haln ,m · rencia de propriedades .s1uas1 P1~>

1 doe ao-os to de 1906, sobre a elevação do mesmo povoado 
·tantos do povoado do Mosqm .o, <c - "' 

De haln a districto. . ã do Turvo do 18 de arrosto de 1!JOG, contra o argumento dos 
·t t do districto de Concolç· 0 . d ' r tricto para o município de Ubá. 

De habi an esque se oppõem ú transfercndcms cssceaÍ/ys do 28 de novembro de 1!JOG, sobro elevação 
d . t . to éo Sant'Anna o apu , 

De habitantes do !S .riC. ' t noria de villa. 
desse distriCto a. ca e" d C Bel! o de 2i de agosto de l!J06, contra e trar.ste-

d. t · to canna Verde, e ampo , d"' 
De habitantes do .ls r!C d"stricto para villa de Per vOS, . 

rcncm do mesmo 1 d 1e,or· sobre a elevação do mesmo districto ú categorm 
It. de 1 " de março e " :>, De habitantes de mga. · 

villa. 
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De habitantes do povoado «Barra do Caetc,, de Santa. Ba.rbara de 10 do agosto de 1006, sobre a rcS• 
tauraç!lo do mesmo districto. ' 

De hlbitantes do districto de Fortalet.a, do Salinas, de 21 de abril de lDOG sobre a elevação da· 
quel!e districto à categoria de villa. ' 

De habitantes do ltambé, de 2! de abril de 1906, sobre a clcva,·ão do mesmo lo"ar á categaria. do 
districto. • "' 

Da. Camara :\Innicip:JJ do Araxá, por te logramma do 10 <le setembro de lDOG, protestando contra 
qualquer alteração em divisas do seu município. 

Da I~releitum do. Caxamlm,', de .6 sctemhr_o de lDOG, otrcreccndo dúlos estatístico lla(!Uelle municipio. 
Da Camara Mumc1pal de S. Jose do l'armzo, de 5 do setembro dcJID06, contra a transferencia dos 

bairros Serra e RiheirM Pequeno para Vargem Grande. 
Da empresJ. de Aguas l\linera.es, no distric.to de 8. Lourcnç.1, do 12 do setornbo de 1006, sobre a an-

nexação de um pequeno tcnitorio áquelle districto :. 
De habitantes do districto os Peixotos, do 12 de setembro. de WOG, sobre a transfercncia do mes· 

mo districto para. o município. de Santa lUta de Cassia. 
De habitantes uo districto de S. l'cJro do Jequitinhonha, de Arassnahb, de 28 de agosto de ID0f3, 

contra a. creaçilo de districto em S. Roque, daquclle. município 
Da Camara. Municipal do Lavras, de 20 de setembro de 1006, contra. o creação das villas. de Pcrdcic1. 

c S. João Nepomuceno. 

Retrnerimen tos 

:35- De .Josó Polidoro da lt·Jclla, de. 17 de julho de 1D0.2,. pedindo transfercncia de sua fazenda 
para o município de Guanhiles,. . 

:31 -De José J"nacio de <Jliveira o outros, do 9 do JUlho de l!Jü2, pcui:!do transfercncia. do suas. 
propriedades para a Villa Platina. 

ti -De Tilomaz Alves de Fi,ueiredo, de. 1. 0 de agosto do 1D02, sobre transfercncia de sua fa-
zenda para o nnfnicipio de Alfcnas .. . . 

47- De Joaquim Fernandes da Silva.. de 15 do agosto de 1DIJ3, pcdmdo transtorencia. de sua Jazeu-
da para. o município de ~uro Preto,. , . . . 

tifJ _ De Jose Antonio lJornellas, do l(J . de agosw de. 1003, pcdmdo translcrencia de propriedade::; 
sua para o município de Pmm!Jy. . . . . 

7>2 _De Gomes uc Faria Alvirn,.dc 27 do agosto do 1003, pedmdo translcrencm de propriedade sua 
para o üistricto de Guarany. , . . . . 

53-Do Carlos Soares Teixeira, do 23 d~ agosto. de 1D03, pcdmdo translcrcncta de propr10dadc sua 
para 0 município do S. Jose de A.lom Parahy_ba. . , 

til _De Soartls T. Monteiro, de egual data, !azcndo pedido 1denh~o. 
~" D I' 1.0 T •ixcu·a de ltazondc o outros, de 10 de agosto de 1003, sohre assumpto indentico. 
~G = 0~ \~~/cdo d~ Andradll VJllcla, do 31 de julho de l~I)'J, pedindo trausferencia de proprieda' 
·' u ' lo sua para o <listricto de Angustura. 
62 _Do Jolol Gualberto _Got~ws. de 1~ do JUlho de 1003, pedindo tra.nsfcrencia de propriedade sua. 

ara 0 muuiCilHO de Al vmopol!s. 
6~3 _De Clon~~ntc Go:nes t.la Cunlut, de ~O de,) de j,nnho de lDO:l,, fazer:do pedido idcntico. 
65 _De hahitantcs de s. Dartholon1c~,. ~e ~ d9 JUlho. do 1D03, pcdmdo a revogação da. lei quo 

os transferiu par,t o mumcilliO do S. Don.nngos do Prata. 
lH _De Jose Ignacio de Souza, sem data, sobre esta.trstJCa. . . 

"f" _ D, Scvcriano de Magalhães Braga c <?u.tr?, de 20. de ma10 de lD03, pedmdo transforoncia de 
"J 0 ' s 1as propriedades para o mum.clp!O de 1l!o Novo. 
18 D Joaq~im Jose' de A vila, de 15 de JUlho ~c lD03, pedindo transfercncia de propriedade sua 

- e para 0 mun~ci]lÍO de S. João <1'J<:l-l~cL . 
t 9 _De Manoel llernardi:IO c outros, , sem dat':l,. ycdmdo se declaro para. onde ficam pcrtcn-
1 cendo propr:,icd,adcs ~nas, si ao IUUlllCIJHO d.o TurYo, ou ao . de S João d'El-Ilci. 
_0 _ D José Braz do Carvalho o outros sem da~a. pedmdo transfcrencm do propriedades suas parê1. 
1 e 0 districto de Madre de Deus, d_o 1 urvo. 
73 _!lo Jose Joaquim da. Silva, de lO do maiO de 1003, pedindo transfcrcncia de propriedades suas 

para Ub,eral?Inlla. , ; . . . 
75 _De JoãO Jose' Garcia o. o.utros, do 14 de abrll de 1003, pcdmdo· transferencia de propriedades. 

suas para Ubcrabmha, . 
77 _De Jose' Ribeiro de. Çastro, de lD de Junho. de lD03, pedindo transferencia de propriedades suas 

para o mumcipJO de Abre Cam,ro. 
80 _De habitantes de Camr?os Gerao~, do lo ~e julho de 1D03, pedindo transf<!rcncia do propricda· 

des suas para. S. SehastJilo do ltJO Gran•lo. 
81 _Do Gabriel Martins ~·'er~eira., do.U .de ag:osto de lD0:3, pedindo transfcrcncia do propriedades 

suas para. o. d1stncto de S Sobastiilo da. Estrclla. 
85 _De João de Souza Draga .e outros, d~ !30 de julh? de 190:3, pedindo transf<)rcncia de proprieda-

des suas para o d1stncto de Santo Anlomo do 1Uo das ~!orles. 
8/l- De Custodi() lUhciro de Carvall_lO, .de ·1 d9. sot~;mbro de 1~0'3, pedindo transfercncia do proprie-

dades suas para o munlCip!O de S!lvestro Ferraz. 
8D- lJc Manoel Joaquim Ribeiro; de ti de set~mbro' de IDO:~, fazenda identico ped:do. 
·~lO_ De Bernardino Itibeiro de Caldas, Vi de junho de 190!, pedindo a transferencia de sua fa-

zenda Fwis e Barba. -do· districto, do Monte· llcllo para o do Ar<)aclo, do município 
de Alfenas. 
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~H_ De Joaquim Procopio Bueno, de IP de junho de lDOJ, contra a transferencia de suas fazenda.'i 
para o districto de Pontal. 

D5 _De José Joõtquim da Silva, do 1.0 do junho de IDO-!, retirando o seu pedido relativo á transfe-
rencia de suas fazendas Rio de Pedras o outras para o• município do Uher;~~ 
binha. 

~)8 _De Vcnaudo Alves de Souz:\ o outros, de 23 do junho de IOOJ, pedindo· transfcrcncia de suêtlll 
fazendas -Pouso Alegro o Santa l<'e- para o districto do S .. Sahasti:to, do município 
de Palma. 

DD _ De José Barbosa do Castro o Silva, <1o 23 do junho de IDO!, pedindo a transferencia de suas 
fazendas - Boa Vista c Vista Alegre- para o districto da cidade de Palma. 

100 _De Olympio Moreira do Carvalho e outros diversos, de ·1 do julho de HJO!, pedindo· trans!el'encia 
do propriedades suas para .s. .T?ão, d' 1<:1-Rei.. . . . . 

101- De Maximo Alve8 de GouYêa, de b de JUnho de !DOI, pedindo transJcrenc:m de sua.fazeuda-
Retiro do Morro de Ferro- para a comarca de. Oliveira. 

108 _ De Manoel Joaquim Ribeiro de Carvalho,. de lO de junho· de 1D04, pedindo. a. transferencia de 
sua fazenda. de - Pitan:;as - para o município de: Si!Yestrc Ferraz. 

10D _ De Galdino Moreira da Silva, d.t\ 28 de junho de IDO!, pedindo a: transfercncia. da sua. fazenda 
da - Barra - para o districto de S. Sebusti;lo. da Victoria,. do município de s. João 
d'l!ll-Rei. 

lli _ De Ponciano Pereira Braga, de i de j,ullto de 100-1, pedindo transferencia de propriedades 
suas para Tros Corações. 

113 _De Antonio Amancio da Silvo, do 13 de julho. de lD0-1, pedindo a transforcncüt de sua fazen-
da do S8ngó - para S .. Lourenço, do município de Silvestre Ferraz. 

11 t _De Carlos ItodriguPs da Cunha Oliveira. c outr7s, de 1.· de març~ de HJO·I,. pedindo a transfe· 
rcncia de suas. fazendas.-· Palm01ras, hngenho e Sambom - para Piumhy .. 

115 _De Francisco l\Iaximiano de Oliveira o Castro, de 31 de julho de.ID0-1,. pedindo u transfcrcncia 
da su;1 Ja1-<.'fl'ht- Pirapora- para o di:>tricto da. cidade de Ponte Nova. 

!17- Do Felicio Al1"onso Rivolí, de ;2 de af?·o~t? de IDO!, pedindo ser anncxada à sua fazenda de s. 
Jose' do Pot·to Novo, no mnlliCipiO du l'uanga, a parte quo se acha li"ada ao municí-
pio do Alto Rio Doce, do d1stricto llc S. Caetano do Chopotó. b 

118- De Lazaro Fclix de Freitas, sem d<~ta,. pedindo a transferencia de suas fazendas - Santa 
Cruz o !tosa - para o mumcipio de ilarnbuhy. 

110- De Pedro Procopio Rodrigues, do :lO do julho de 1\JO·l, pedindo a transferencüt do suas fazen· 
das - ltibeirlo, 8. José e Pouso Alegre -para, o districto do Piau. 

123- .Joa(ruim Pio de Aruhade -TunquPim, de l. · de agosto de 1DO-t, pedindo o restabelecimento das 
antigas divisos de suas Lzendas - C_hacara da Boa Esperança e Ilha da Graça. 

126- Do Salathicl de Faria. Lohato, sem data, Jl~dmdo a transferencia de sua fazenda- Santa Adc-
laide - do município de Juiz de l!'ora para o de 1Uo Novo. 

}'J8 _De .João Candido Bueno e outros, <lo G de a!;ost.o de l~IJJ, pedindo a transfcrcncia de suas fa· 
~ zcndas do districto de \'illa Nova <lo Reze!Hlc lJar:.t o de ;\lonte Bollo. 

l:lO- De Alfredo de Andrade Villcla, de U do a~osto de lD01, pedindo uansfcrenciu do sua. fazenda 
-Recanto da comarca de Leopoldma para Angustura. da., comarca de Alem Para-
hyba. 

15G- Do Jos<.Í da Costa Itodrigucs, de 11 de jun!l<? de 1005, contra a. transfercncia do districto de 
de S. João da Serra para. o mumcipiO do 1Uo Novo. 

157- De Eugenio Carva_lho da Fonseca, ~c 12 de março de 1905 sobro a tr11nsfercncia de sua fazen-
da do- Pmhal -para o distrJCto de Santa Rita. 

158- De d. Maria Angelica c ontro, de lO de junho de 1Dü5, contra a transferencia do districto do 
S. João da Serra para o município do Rio Novo. 

IW- De Jose' Rodrigues de Miranda c outro, de 4 do maio de 1005, sobre a transfercncia do sua:~ 
fazendas para o districto de Bmt Esperança. 

IGO- De habitantes do Rio Verde, de Platina, sem data,· pedindo a transfcrencia desse locrar para 
a. cidade do Prata. . b 

161 _De João Lopes da Silva. Ju?-ior, de 1.: d~ outubro de IDO,!,. sobre a transferoncia do suas fa-
zendas para o districto de Cajuru. 

163- De Antonio de .Rcz~nde Villcla, de. 10. de junho de 11J05, sobro. a transfercncia de sua fazenda 
dos - Pmhc~ros- para o d1strrcto do Carmo pa. Cachoetra. 

161 _ Do mesm?, de cgual da.~a, sobre a transferencia. de sua fazenda. do- Ta(rua.ral _ para 0 dis-
trrcto da Cachoeira. 

165 _ De Antonio f•'ernandes de Rezende, de 8 do junl~o do· 1D05, sobre a. transfcrencia de sua fazen-
da- Boa Vista -para o Carmo da Vargmha. 

166 _ Do Antonio Mariano dos lteis, de 21 ~ç ~na.io de 1Dg5, sobre a transferencia de sua fazenda_ 
Morro Grande - para o mumcipiO da Va.rgmha. 

167 _De Jose' Manoel dos H.cis, de 8 de jun~lO de 1D05 sobre a transferencia de sua fazenda _ Ri-
beiro- para o Carmo da Cachoeira. 

168 _Do Francisco Antonio dos Reis, d? .s .do junho d.c 1005, sobre a transferençia de sua. fazenda 
- l'otreiro -·para o mumcipro da Vargmha.. 

16D _Do Joaquim Garcia dos Itc.is, de 18 de ju_nh~ do IDO-!, sobre a transfereucia do' parte de sua 
tazenda do - Potrcrro - para.. o distrJcto do Cttrmo. 

170 _De Estovam Garcia dos Rei~, de tl do jnnlto de 1805, sobre: transferencin de· suw fazenda para. 
o rn uniei pio da V argmha •. 

nt- José Thomaz de Carvalho Britto, de 30 de junho· de l!J05, sobre· a. transfcrcncía. do sua fazendl\. 
- Brcjauba- para o districto de Antonio. Dias Abaixo,. 

S. C.-í· 
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175-Do Francisco Antonio de M!r~~da, de 16 do _junho de 1005, sobre a transforencia do proprie--
dade sua para o mumcrpro do Guarara. 

187-Do Luiz Gonzaga Prata, de 28 de junho do lDOG, sobro a transforoncia do sua fazenda. -Var· 
· gem Alegro- para o Taboleiro do Pomba. 

188-De Francisco Fernandes Lima, do egual data, sobro a transforencia do sua fazenda - Pedr~ 
do Chifre para o districto do Taboleiro do Pomba. 

196- De Vicente FerreJra de Souza, de 2·1. d~ !!gosto de 1905, sobro a transforoncia do sua fazenda. 
da - Boa Sorte- para o mumcrpro de Marianna. 

199-De d. Leopoldina Camli?a Itodrigues, de ~ de julho do 1905, sobro a transferoncia do sua fa· 
zen~a da- Lagomha - para o drstricto do Bom Jesus, do rnunicipio do santa 
Baroara. 

203 -De Sabino ~osé de Santos, ~e ~O de junho de 1905, sohre a transforoncia de terrenos de sua 
proprwdado ,para o drstrrcto de Taboleiro do Pomba. 

205-Do d. Julia l\Iaria do Araujo, ~o 11 de julho de 1905, sobre transforencia do sua fa·lenda Hom 
Successo, para o Alto H10 Doce. 

206-Do Joaquim Fachardo da Costa, d~ 21 do junho de HJOG, sobro transforencia de prOJlried·td' 
sua para Tros Corações do lbo Verde. ' \) 

216-IJe Theophilo .José de ~~;:ryalho, de 11 de junho do ID05, sobre transferencia de propriedade•· 
suas para o mumc1 pro de !<'erros. ·• 

217-De An1onio Gothnrdo da Fonseca e outros, de U do julho de 1905, sobre a transfcrenc·· d" 
suas fazendas para Tres Corações do Rio Verde. ra ~ 

218-Do Carlos Antunes Caml,~Js. o. outros, do 28 do julho do l!.l05, sobro a transferoncia <.lo ... t•-
zen<.las para o mumcrpw de Itauna. sua~ " 

21!1-Do Manoel Gomos Dias Duarte, de 10 do junho de HJ05, sobre a transfercncia do suas f'l' , , 
das para Santo Anfonio do Caratinga. 'zen-

220-Do Sehastiilo Camy?s. Valladarcs, de li de julho do 1!.l05, sobro a transferoncia do sua f: . d· para o mumcrpw do Pomba. azon ,, 
24!3-Do Prudoncio ;\ntonio da Silva, de 15 do junho do 190G, sohre a transferencia <.lo sua fazen. 

da-O~orrana T~ar.a S. Domingos de Marianna. 
247 -De Lazaro 1 ollos elo. I'.reJtas o outro, sem data, pedindo transferencia de propriedades . 

_para o _n~umcipiO do Bambuhy. · suas; 
2·18-De Mrguel Vwrra. de_Campos o outros, sem data, pedindo transforoncia de propriedad, . 

para o mumcrpw do Bamhuhy. os suas 
251-Dc .Jonathns Vieira de Soma, de 6 de jnlho de 1905 sobre a transferencia do sua fa d 

Funil-para o municipio de Boni Successo. ' ' · ' zen a-
255-Dr :lfano()] T:•n:1cio dn Almnicb c) on~ro, rle ~D do junho de 190'), sohre a tran:-;forenr;ia d, 

lil'l''r);p)p,; ,1,;:; ]'ara o lllllllleljl!O dr) l'almyt·a. c r,ro 
;2G.J- Dü Ju:;;~ !JilliZ Linllan:-;, r~ o 2_ do agosto de 1(!()5, sobre a transferencia do sua ützcnd<t doM ' 

ltedonelo.-para o drstrrcto de S. Francisr>o do Paula. ono 
2G5-De Manoel Jose da Silva, do 3 de agosto do lDO:i, sohro a transferencia do parto do sua faz d 

·- Poix,oto-;-para ,o ~istricto de S. Miguel do Cajuru'. ,en a 
275-De. Manoel C?~rc;a de I• :ma. o outros, sobre a transferoncia de sua fazonda-Lar<tnjeins- . 

o mumcrpro do Caratmga. ' p,tra. 
285-Do Eugenio da Silveira. Machado, ele l!.l de julho do 1905 pedindo a transforench do torre-

, nos. de sua r~roprwdade para o município do IUo Novo. ' 
28cJ- Do Joaqmm l\Io~tcrro do Hczendc, do .L 0 ele agosto de 1905, pedindo <t transforcncia d 

fazenda-San~a Izabcl-para o d1stricto de Piau. 0 sua 
287-Do commendador: Lmdolpho ,Caetano de Souza e Silva, do 10 do julho de 1905 pedind 

transferoncra de p;oprwdadcs suas para o município de Januaria. • 0 a 
301-Do Manoel de So~z:~ ~Ois, de 7 ~o agosto do 1905, sobro a transforoncia de propriedad . para o mumc1p10 da Vargmha. os suas 
312-De Americo Mencles dos Sar:t?s! do 11 de agosto de 1905, sobro a transfcrcncia d, . 

dado sua para o mumcrpw de Bom Successo. u proprre-
2H-Do Hormogenes Simões de ~~u!ar' de 27 de julho do 1D05, sobro a transferonch d · 

dade sua para o mumc1pro de Conceição do Serro. ' 0 proprw-
315-Do Antonio Turbino _dos Santos, do 27 do julho de 1005, sobro a transfcrencia do p · .1 

sua para S. Miguel do Guanhães roprwuado 
!318-De Ernesto Rodri1p~e~ da Cunha, do agosto do 1905, sobre a transforencia de 1 ro · d _, para o mumcrpro de Uboraba. l prro aue sua 
319-De 'J.'heophilo Rodrigues ~a Cunha, do 10 do agosto de 1905 sobre transferencia d . 

dades suas par<~ a crdade Uberaba. ' 0 proprw-
328-Do 1\lanoel Fortnnato do Oliveira Pinto, do 16 do setembro do 1905 sobro a tran f · d 

, . pr_opried~de sua p~ra. o districto de. Conceição do Turvo. ' ' s erencia e 
Do Francrsco Miguel Pmto ~e qhvmra, do H de JUlho de WOG sobre transfcroncia do Ilror>r· d .1, 

suas para o d1strrcto da Contagem. ' Ie aucs 
Do juiz do direito. do. Abro Campo, do 4 de julho de junho do 1906 consultando sobre a oxist ·. 

do dJstricto de Sant'Anna da Pedra Bonita. ' ouc~<t 
De Manoel Pinto de God~y, de 7 de Jn!ll~o de 1006, sobro transforencia de propriedades suas pa . 

Campo Mystrco. do mumcipio de Ouro Fino. ra o 
De Joaquim Fernan~e~ ?a Silva, de 8 do julho do 1906, sobro transferencla do prOJlriedades suas . o mumcipio de Ouro Preto. para 
Do tenente-coronel Luiz G~nza_ga Prata, do 15 do julho de 1006, sobre transforoncia de prop · d ,, 

suas para o distrrcto do Bom Jesus da Canna Verde rw aues 
!>o Theophilo Rourignes Pereira, remottido em offleio de 13 de a'<>osto de 1906 phla Soe t· ·. .• 

I t ·0 ob 0 t , r • d . d d b ' " re ,tria uO n em r, s r rans.eronCia o proprro a e sua para o municlpio de Bomtlm. 
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, d c· ·Ih e outros de Santo Antonio dos Silveiras, sobro divisas. 
De BeÍft~nt~s ~~~\a?rros da «Serra e RiboirilO Paq.ueno» do distr~cto. dos Ouros, de 9 d.e agosto do 1 ha l 1DOG sobre a transforercncia desses bairros para o drstrrcto de Var_gem Grande .. 
D d d 'Lindolpho Campos de 21 de arrosto de lüOG, sobro transferencm das proprwdades 

o commcn a o.r . ra o munici io' de Januarüt . . 
. ~u,L.P~ de 13 do p setembro de WOG, sobre a transfcroncia de proprred:tdes snas para 
Do João Loposo di~rr;~~to do Porto de santo Antonio, do município de Cataguazes. 

Otficios 

, D C ra Municipal do Pará, de 13 de julho de l8D:J .. applaudindo a mudança: de nome ~a 
1.- a ama respectiva cidade, o que em vez de «Martmho Campos» SOJa accmto o de «Para.-

D C ma:irif~~lcipal de Bomflrn, de 2 d~ julho de 1901, manifcsta~do-se contra o projecto pelo 
12- a a ual se muda o nome daquella c1dad~ para o de ~João l;'emdo». _ . , . , 

C . ~ 'Iunr'cipal de Caratirwa de 13 de JUnho de 1902, ~edmdo soluçao sobre questões de 30-Da amara " I'.'. · · · s divisas entre esse munrcrpiO e os seus crrcumvrsm o . . 
d c· h Verde por seu a"'ente executivo, ~e 17 de agosto de ID03, pedmdo a rcvogaç.ã'? ~o 

48-Idem 0 a:t.0 n, da 'rei n. 3W, "do 1901, relativo a transforoncia de fazendas para o rnumcipro 
de Alfenas. 03 d' d d 1 · 310 . . t d d AI to Rio Doce de 3 do agosto do UJ , pe m o a revogação a er n. , , na p,tr e em 

78-I em 0 que so transicriu para o município do Piranga o districto do Piedade do Boa 
~sperança. ~ d' Sl-Da Camara Municipal de Monte. C_armello, de :.>de agosto de 1D03, sobre questão de I visas com 
o município do Patrocr~IO. . , , 

82_Da Camara Municipal rlr'. Ouro h no, de JUlho de 1003, sobre divisas entre esse município c o 
de Campo MysltvO• . . . . . 

sa-De habitantes do districtu de Campestre, sem data, podmdo a elevação desse drstrrcto a cate-
goria de villa. . 

!.11-Do Director do Archivo e Estatistica, do 10 de setembro de ~90·1, envmndo uma rcpres~ntação 
do conselho districtal do s. Jose dos Bot.clhos, . pedmdo o andamento do proJocto n. 
12·1 que eleva aquello districto á ca tegorra de _Yilla. . . 

Secreta;io das Finanças, de 6 do julho de 1901, cnvra?do. uma monsa~cm .d.a I~rosidoncia ~o 
101-DO Estado relativa á questãO de divisas entre os drstrrctos de Boa .1! amrlJa, Santo Antomo 

do Mu;iahcí o Sant'Anna de Cataguazes. . , . 
O'}-De José Machado do Sant'Anna, de 28 de junl~o. d~ 190,!, p_cdmdo a trans1croncm do slla fazenda 1 ~ da-Cachoeira Alegre-, para o m?mcrpro d~ RIO N:ovo. . . . 

lOU-Da Camara Municipal do Cambuhy, de 8 de JUlho de _1994, envrando po.r c_opra uma mdrc.açã9, 
protestando contra o projccto que fixa os lnmtcs do seu tcrrrtor10 com o mumc1p10 
do Ouro Fino. 

lU-Da Camara Municipal de Caxamhí1, de 15 de julho do 1üO.t, enviando uma. ropresont~çã~ <.lo 
hahitantos do districto da Soledade, contra o pcclrdo do transferenc1a desse drstr1cto 
para o município do Carmo do Hio Verde. . 

121-Da camara Municipal do Passos, de 5 do junho de ~J02, sobre dc.crotação do divisas entre os 
districtos de S. José da Barra o S. Sebastião d~ Vent~ma. c . . 

12z-Da camara Municipal do Villa Nova do Itesendo, de ,) de JUlho do 190·1, sobre rdentrco 
assumpto. · d t " d h 1 ·t t • D s crotario do Interior do 12 de U"'Osto de l!.lOI, envran o uma represou aço.o e a n an os 

12<>- 0 0 de Lavrinha ped'indo 0 desmembramento daquclla localidade, do districto do Carmo do 
Parnahyha, ~o município deste nome, c sua annexação ao da Lagoa Formosa, do mu· 
nicipio do Patos. · d · 

-D Secretario das Finanças, do 31 de agosto do IDO·!, envran. o o do age_n~e. exccutrv.o _da Camara 
137 ° Municipal do Mnrialte, acompanhado do um croqms, sobre hhgw de diVIsas entre 

aquelle municipio o o do Cataguazes. 
D C. ara l\Iunicirlal do Pomba, do 12 de junho de 1D05, contra qualquer desmembramento do 1- a am ... territorio de seu mumcrpw. . . . .. 
D d Cambuhy do 20 de maio de 1005, protestando sobre divis,as com o mumcr1no de Jagnary. 

2-D; C~m;ra Mun'icipal de Monte Alegre, do ü do agosto. d.o _l!J03, protestando contra o projecto 
ôl- a >resentailo, alterando as divisas daquo~le mt~mcipiO. . . , , 

. " 1 SecretArio do Interior, do L o do julho de 190<>, onvian~o. ? pedrdo ~o commercro do I urvo, 
16~- >o ol ro a transferencia desse districto pttra o mumciJ~IO de. Uba. 

, . . . s, JM ~ici ml de sete Lagoas de 3 de julho de lüO:J, envrando uma. representação .em 
172-Da C,tmara hualJit~•ntes do districto de Capim Branco, peclem a transfercncm desse d1strrcto quo ~ ... 

Para aquelle mumcrp10. d t h 1 1 
b·t t do s João Nepomucono do Lavras, sem a a, so re a elevação daquel e ogar ]82-DO ha 1 a_n ~s, • ' 

a v~fa·. ipal do Prata de 10 do junho de 1D05, sobre a protenção do povo daquella 
183-Da Camara 1 un~c lativament~ á medida de estatistica. 

comarca:, ~0. 1 de Uba de 21 de junho de 1905. enviando a representação, em que üt-
18·1-Da Cam~~~~~f:~~~d:quello m~nicipio pedem a transforcncia de propriedades suas para S. José 

de Tocantins. 
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191- Do Seeretal'io do Interior, de 10 de julho de HJ05, enviando a roprcsentaçãO de habitantes do 

S. José dos Ilotelhos, pedindo a elevação do mesmo districto a villa. 
l!H- Da Carnara ]l[unicipal de Queluz, de 12 de julho de l\J05, enviando uma representação de ha-

bitantes de S. Braz de Suassuhy, pedindo a transforencia desse districto, do Entro 
Rios. para o município de Queluz. 

107 _Da Camara Municipal do llfarianna, de 24 de agosto de l\J05, sobre divisas dos districtos de S. 
Domingos e Guaraciaba. 

200- Da. Carnara l\Tnnicipal do Prata. de 10 do junho do 190'í, apresentando um esboço (lo divisas, 
ü pcdiiHlo anncxar·so áqnollo município o [JOV0êHio Campo llcllo, ora pertencente {t 
Villa Platina. 

201 _Da Camara Municipal de Sete Lagoas, do 13 de julho (lo 1!!05, enviando uma representação de 
Cornolio Gahri<>l do Castro, contra a tJ·ansferoncia do sua fazenda ,, Taquara>> para r} 
rnnnieipio de Pitanguy. 

202 _ l(lern (lo el!'nal data. enviando a representação orn quo os habitantes de In!Jaurna, pedem para 
n11o •orem transferidas para Santa Qnitcria. 

201- Da Carnara J\Innicipa.l do Prata, <lo 1.• do julho do 1!Jil'í, enviando a representação do lrabitan 
tcs do Jtio Verde, pAdindo para anncxar-se cssn districto áquellc município. 

207 _na Carnara 1\Im.Jicipn.l do Prata. do lO de junho do l!JOG. enviando uma representação em qm: 
os Campos Bcllcnses, pedem ser annexado áqnrlle município o districto de ltio Ycrde; 
o ainrl:t pe(lern a transforcncia da séde da comarca que so acha em Fructal para 
aqnolla cidade. 

221 ~ !Ja Vamara ;\Tnnicipal do Rio Branco, deste anno, ro>pondcntlo a quesitos da commi~são l\Iixta 
de Estatística. 

H:',~ Idem dA ~''tA Ln((or,s, do 19 de junho d() 1!105, enviando a representação do habitantes de 
Mn1tnsin1Jos. ]wrlindo a transfPrencia des<o di~tricto para Sot<~ Lagoas. 

223- Do lmlntnniPs do ~ant'Anna do .Tacar/\ sem data, solJr<l a transferoncia do>so districto para o 
ramno Helio. . 

221 - Da Camara l\fnnir,ipal do Macharlo, elo 20 do junho (lo 1!111\ sobro re.lpostas a rruc.Jiios desta 
commissão 

226- Dn Camnra Municipal (lo Serro, do ~J d0 jnlho d<) wo:, contra " transfArencia do districto 
(lo Viamão par:t o município do Ferros, o do do Sant'Anna do Fechado para o 
CnrvPilo. 

233- fd<'m de Baopond,,•, de 7 de julho do HJO::í, sobro divisas entre aquollo rnunicipio e o do 
Avnrnoca. 

2-f'i _Da Camai·a J\Innicipnl cln Aynrnoca., dA 27 de julho do 1!105, olfcroccndo bases para divisão ou-
tro os districtos dA Guapiara e seus lirnitrophos. 

252 _na Camam 1\funkipol (lo Bom Successo, do 20 de julho de l\J05, respondendo quesitos desta 
cnmmiss?ro 

263 _ f)p Jos/1 Poli<! oro (h ltoclw. (le 2!J dojnllro de J!J05. enviando um rorJnorirncnto sou docu-
mPnt:Hlo, Plll qnP TW(Ie transft>rencin. do sna J'azenrla pan1 o lllU!lldJ,iO de· nu tnh:tos. 

261i _ Ila Camarn !\Tmricipa.l de Snt.o Lawms. sohro a tran-<ferencia do.; povoados AI"<tc;'t o Cêlpin1 
Branco. para o nnmif'ipio de Soto Lagoas. 

2Gil _ fdem dt' C:t1nc·mJzc;:, nnviarHio informações solici1ad:ts por esta eommissilo, relativam0nto 
áq11011o mnnicipio. 

280 _ D:t Carn:1ra 1\fnnieiPDI (]P Dor0~. da Boa I<:SJ>f'ran(:a, contra a tramforcncia do districto Aguapo 
o p;nto do (1•> f;O!IIflil!llas p:ll'<l o nnmiripir, rl<• Carruo do !Uo Claro. 

288 _Da Carnara :l[nllieiJ>nl do Caxamhú, de l:l de <J~,:·osto (]e 1\JIJ;), prestando cselitn:eimcnto.; sc1bro 
estatística de seu mnnscipio. 

28!J _ Tdom do Hio Novo. dn 1. • de agosto do 1DOG, sol,ro icTcntico assumpto. 
200 _De hahitnnt<'s o auctoridadcs de Gnarany, eTc :30 elo julho rio I!JIJ5, sohro o tran:;fcrcncia desse 

(Ti~tricto para o mnnicipio (To Rio Novo. 
291- Idem de Pi()(larle da Hoa Jr:sDnrança do município do Piranga, de 27 do julho de HlO'í, sobro a 

tran~fnrPncia daquell(\ (listricto para o mnnicipio (le Alto !Uo Doce. 
298 _Da Camara l\hmicipal ele TrPs Corações do !tio Verde, rio 18 clo agosto de 1~05, enviando 

uma roprcsentaçrro do lrahitantcs do districto do S. Thomé (las Lcttras, pcriindo a transfc-
re;;cia desse distrido para aqtwlle município. 

2!!0- Do diroctorio poli ti co d(\ Vil la Platina. do 6 de agosto do 1!lO'í, enviando uma roprcsontaç1ío 
do dircct.orio politico do Rio Verde, contra as divisas propostas pela Camara Munici-
pal do Prata. 

322- De habitantes do S. Gonçalo rlo Sapucahy, do districto de Nossa Senhora da Piedade do !te-
tiro. de G de agosto do 1!.105, sabre a transforencia de propriedades suas para o dis-
tricto de Dourarlinho. 

327 - Da Camara Municipal do Piumh~·, de 26 de ar.rosto de HJ05, sobre a creação do districto do 
~. Sebastiiín dos Franciscos, com a denominação do S. Sebastiiío do 1\Iorro do 
Chapeu. 

33I..;.Da Camara Municipal de Uhnrahinlra, do G de sotomhro de 1005, :contra a transforencla de fa· 
zendas do districto de Santa Maria para o municipio de Uberaba. 

Da Camara Municipal do Patos, rio 14 de março do 1006, sobre creaç110 do dlstricto do S. Pedro da 
Ponte Firmr c mudança do nome do districto de ~Santa Anna do Paraopeha para o do 
Sant'Anna de Patos. 

Da Camara MuniciDal de Salinas. sobro resposta a quesitos relativamente a divisas. 
Da Camara Municipal de Santa Rita do Cassla, de 2 de julho de 1\!06, sobre o podido dos habitantes 

do nistricto de Peixotos, relativo ú transforoncia desse districto para S. Sobasti1ío. 
do Paraíso. 
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t ~ ·a da séde do distri-. . 1 d Aynruoca de 17 de julhorde 1006, sol)rc a rans crenCJ . ' 

:i))""\ 'tlamara M~~~c~_r~1. Gt~apiara par~ 0 poyoado do Carvalhos. 

I••·ojcctOjio; 

. c 01 sobre ·1 nn,Jança de nome da ci<Jadc do Ilomílm. . 
'31-N. 85, t!e ·l,•loJU:l;:o jle J~ JQ(J2 sol;ro ,Ji,•isas entro os ~nunicijJios <lo Sa?rajlento r o Arax:~. 
38-N. 1!'>8, de G de a,.,o~ o d 1001 'crcamio muuiciJJios da YJI!a dos Botclhos o ou ros. 

1\J N 124 de 31 de agos 0 0 • 3 ' l r .- •. 18 do Platina com 1\Ionto Al0gro. 
J7s=N.' '13,'ào 18 de _agostoTdclJ5J '~l~r~t\'tli~;~~í·erencia da fazenda-S. B<:mto-rlo provricdado do 
1 0 N 2·1 de 30 de JUlho 'o ' s , 

7 - • ' major José Dtias! Tj\JoYe~~hrt> a tramfercncia do districto do ItiacliO Fundo vara o mn-
N 26 de 1 u de <•gos o 'e · , · , · 

130- · ' ·~ipio da Conceição do Serr?·. .. 1• n ·T· com 0 nnmicipio (los. Francisco. 
181-N. ·12, de~JS elo agosto do ](103, sobre dJYJ~as da \·JI ,\ r<ISJ J,\ 

Tclcgrumnuljio; 

. . 1 à Arax:1 do 'JI) de junl:o <lo 1!J(J5, contra qualquer nltera~'ão do seu 
235-Da Camara l\~u:n~Jpa o ' ' ~ 

mtJ!llCJ\)!0. 1 " 1 to !<' l'<f''' contr·t a tri,nsfe1·eJtcia dc~so disll'icto , b't• tes ( 0 Desemboque, to ;c 'c '1 1' 0 ~> ' J • J·' ' 
!50-Do Ira 1 a~ . t ual(1ncr município. _ ' r 

JMra
11
·
1
°u.r_? ~( 1 do Pr·Hio• de 21·do ngo~to de J!JIJ;),contra a- tr:lllsf~rt·ncia da.s fazcm<Js 

2!!6-Da Camara · t;nJCIJl' ,8 • 0 L'a(lel;·a lara on1ro municipio. . . :;':- . . ... 
Antunes Gome 1 26 1 'J,rosto do 1<lli5 sollfo a trunsJerenc1a de~se dJsÍl'Jcto JrdJ,\ 0 

316-Do habitantes (le Gnara~y, 'e 'o " , . ' 
nnmicipio do Rw Novo. 

Dot!untcu tol'i 

t 't ·o do Tres Corações, na parte 
2~-l\Iappa do err1 or1. 

limitrophe ~com ,t,Varginlra, Lavras o 

. Baeponpy.nn re 1rescutaçuo elo lwllitmllcs (lo clistricio 
74-I'ulJhcn forma do 11 ' 1. 11 1·cto P'\l"\ '\ con,~rcn da Fstrclla do 'nCi't desse os r ' ' ' ' . · . · rtc ; 111 data, sohrc divi~as do nmnF~IlHO do Prata. 

193-Documen os, e. . 18 •ohre esta1is1ica. 311-.Tornal ~Procellc~rw», n · ' ' 

<Je i\gl!D~, ~11,jU) 
Sul.'·. 

S(•cro(aria da Calílal'a elos IJepUÜl.clos riO ICsi~IIIO rle 1\Ji!lnt::.Gcraes, ~1·!]1 
"af.J elo \Tpzomhro de l!J(J~. 

. o director da Secretarta, 

f,..,, 
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RELA~ÀG UU~ SHS.. G~NGRESSITAS GOM AS RESPECTIVAS RESIDENGIAS 



DEPUTADOS 
===================---- =~~~=.,.,.,-~---~ -- -~ 

Nomes Residoncia.s 

1 Dr. Antonio <lo I'I'<t<lo 'Lopes Pereira ....•..•..•..... , .••••. llello Horizonte. 
:2 Dr. AntOIIiO d!1 Sil'J,•iJ·a Brum ............................... 1s l'<tulo do Muriahé 
:3 Dr. ,\rJll\lr dct Silv t Jl,mntt·dt).> ............................ Viço><l. 
·I Dr. Zuro.utt·u d<J AlvaJ·euga ................................ Lavras. 
5 Dr. An1cr·i<·o Ferroil':t L<Jpes ............... · •.. " ........... Bello· Horizonte. 
ü ill', Ar;.;·e1uiro de l~r,;endc Costa ........................... :. Bcllo llot•izJnte. 
7 Dr. Nelson Coelho de Senna ............................... , Bello llonzontc. 
11 Coronel J<;cJuar·do Cado' VilheniL do Amaral. ............... Pouso Alegre. 
\J Ph<trlllaccutic;o B'Jt"n:nt!ino dr: serma Figueiredo ...••.•.•... B<trbacena. 

lO Dr Joito J<;vangr•lista !Ltn·o>n ............................. Ubú 
11 Coronel .rnvenal CoclllO de Oliveira Penna .................. Além Parahyba. 
12 Dr. lt:tnl de 11'.triu. ............................... , .......... De !lo Horizonte. 
la Coronel Jo:io tio Almeida Lisbôa ............................. Aguas Virtuosas. 
14 Coronel .T!J<t'l Luiz Campos do Amaral. .................... S. Sehastt<10 do Paraizo 
lG Coronel Jayt11C Gouti':l de Sour.a Lemos ..................... Dello Horizonte. ' 
lü Dr. Jo;;c: Alvo~ Ferreira o l\Icllo ............................ Bcllo Horizonte. 
17 Di·. Adolp)to Ribeiro Vianna ................................ S. Luzi<t do Rio das Velha!! 
18 Dr •. Joaqmm Pedro Rosa .................................. ltabtr<l. ~ 
l!J Concgo Franci~co Xtwier de Almoülil Itolim •.•.. , .•.•.•..• Curvello. 
20 Dr. Jo:to l'inlloiro de Mirand<~ Franç<t ...................... Minas Novas. 211 Dr. Valdomiro do Barros Magalhães ......................... l\lonte Saúto. 
2:.! Dr Edgardo da Cunha Pereira Sobrinho ................... l'eçanlm. 
23 Common{larlor· Frederico Sclnunarm ...•.•.•.•..•.••..••• ·. lta1ubá. 
21 Dr .. Jo,Io Hapti.>t:t Ferreira Vclloso ......................... Ouro Preto. 
25 Dr. Heitor de Souza ............. , ............. , .............. Cataguazos. 
26 Dt'. Antonio Mat·tin'> da Silva ............................... Ponte Nova. 
27 Dr. A1l'on-:o l'enna .Junior ........................ , .. ., .... 13ello llorizonto. 
28 Corond Sírno<10 Stylita Cardoso ........... ; ................. Jaguary. 
2~ Dr. Ai-\·ostinho l'ereit•a .............................. , •••.•• Har de Hespanha, 
30 Dr. Jo3o Tavares de Mello ................................... Queluz. 
:n Dr. Carlos da Silva Fortes ................................... Palmyra. 
a2 Coronel Pedro Laborao ..................................... Grão Mogol. 
3:3 Dr. ,João Antonio Lopes de Figueiredo ..................... Theophilo Ottoni. 
31 Dr. João Porflrio Machado ................................. Salinas. 
35 Dr. Aristololos Dutra do Carvalho ........................ Carangola. 
:JIJ Coronel Frandsco Paollie!o ................................ l\luzambinho. 
31 Coronel Josó G,tldino dos Passos ltios ...................... Campo llello. 
38 Dr. Francisco de Campos Vallarlares ....................... Juiz do Fóra. 
:!0 Coronel .Julio do Vasconcellos Teixeira da Motta ........... 'l'aquarassú. 
·10 Dr. I'ericles Vieira do Mendonça ............................ S. João Nepomucono. 
11 Dt·. Jose 'l'ocqucvillo do Carvalho .......................... AHonas. 
·12 Dr. Abclnrd ltodrigues Pereira ........ · .................... La,goa Dourada. 
't.'l Coronel Garibaldi ue Mello ................................... Prata. 
·14 Coronel l"nacio Carlos Moreira Murta ...... , .............. Arassuahy. 
·15 Coronel I~Jmundo Dlnm .................................... Rio Pardo, 
4G Coronel l\Ianool Alves de Lemos ............................ S. Gon9alo do Sapucahy • 
.n Dr. Jos/) lU beiro de l\Iiranda Junior ........................ Ouro Fmo, 
·lí:) ··•·•··~····~· ········•·•·····················•· ····•••• •• ········••••·••·•··•••••••·•••a••_, 

S. C.-8 

• 
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SENADORES 

~Oill~l Rcsidoneia,, 

1 Dr. Antonio Gonçalves Chaves ••••...•.•.•........•....... Bello Horizonte. 
! Dr Chrispim .Tacque3 Bias Fortes .......................... Barhacena. 
:1, Dr. José Pedro Drummond (1) .............................. Bello Horizonte • 
.([Dr. Gomes Freire do Andrade .................... , .•.. , ... l\larianna, 
5!Dr. Delfim. ~Ioroira da Costa Ribeiro ....................... S. Rif.n do Sapucahr. 

;,~ Dr Corneho Vaz de Mello .................................. Bollo Horizonte. 
'liDr. Camillo Augusto Mar·ia de Brito ................ , ....... Bello Horizonte. 
gj'Dr. Virgilio Martins de Mello I<'ranco (1) ................... Bello Horizonte. 
11 Dr. Levin~o Ferreira ~opcs (1) ............................... lllello Ilor!zonte. 

10: Dr. AntoniO Gomes Lima... . .. .. • ......................... Bello Horizonte. 
n'Commonclador Antonio Martins F<"rreira rla Silva .......•.. Ponte Nova. 
12 Commenclaclor Francisco ltihciro de Oliv<>ira (1) ........ , ••• Entro !tios. 
13 Olympio Julio do Oliveira ~Iour:1o (1) ...................... Diamantina. 
14 Dr .. Tosino do Paula Brito (1), .............................. 'l'res Pontas. 
15 Coronel Francisco Ferreir.:t Alves (1) ....................... llello Horizonte. 
16 Dr. l<'rancisco Nunes Coelho (I): ................... · ........ Guanhãos. 
17 Dr. Gaspar Ferreira Lopes .................................. Alfcnas. 
18 Dr. José Gonçalves de Sou1.a (!) ........................... Pitanguy. 
IQ Dr. Pedro da ii<Iatta Machado ............................... Diamantina, 
:tO Dr. Antonio Carlos ltihciro do Andrada ................... Juiz de Fora, 
21 Dr. Ante r? Dutra de Mora c:; (1). .......................... , Mar de Ilcspanha. 
%! Dr. Francisco de Pauh~ Rocha Lagôa,, ...••.••.••••• ,, •.•. Ouro Preto, 
:t~ Dr. Nuno da C~mha M~llo ............ ; ..................... Arassuahy. 
'!4 Coronel Joaqmm llaphsta de Mello ........................ Varginha'. 

(Ij Termina o mandato em H>IO. 
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Pr~jsctos iniciado.s na Camara 
em 1908 

dos Deputados 

1908 

~~·----~--~---

:n 

'J['r.mlll'lmpto Andamento e oh~en aç<,c.~ 

Declar:~ ljue Jk;))il relevados o~ tnros na con!•nil!oi~ào d._• lteau·e!'l('llt.nçt"u_-,J 1., 
de 9 o r., sobre o alcance de 292~27-1, J•etiçoel!t. 
verificado na.e contas do ex-colle-
ctor <le &mb Luzia, Ft·ancisco do 
Paula Oiivcir:t. Apresentutlo em 1.'' do julho de 1908, 

E111 tn•huelr~ dlsc.ussão, em ü, foi cll~t 
encerrada e adtada a vot:wrro por ütlta do nu-
mero. 

Em _13,_ foi appruvado e remettido á mesma com-
nnssao, que o apresentou para segunda em 15. 

Em seguntla tUscussão, em 17, o sr. João 
França, por parte. da commissão de Petições, 
apresentou a segumte emenda : 

Accrescente-se onde convier : 

Artigo. Ficam .egualmente relevados os juros do 
• 9 •f0 , sobre o alcance de 482$594, verificado nas 

contas do ex-thesoureiro do Estado, Antonio 
Dias Duarte. 

Ean tllloiiCU!iiiSiio. foram approvados os artigos 
e emenda e reméttido o prQjecto á mesm:\ com-
missão, que o apresentou para terceira em 18. 



1908 ·J),..., 
vi 
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Doclat·a <[ne ficam relevados 03 juros l:!:rn h~l·cc~h·a ell>o~cn ... sào, em 21, foi ii]Jpro-
de 9 ~6 sobro o alcance do 2Uí:i;:nt, varlo c rorncttido á commis:;ão do Redacç;1o, 
verificado nas contas do ex·colle- que o apresentou para a l"edacção final em 2::? 
ctor do Santa Luzia, l''rancis<:o do srmdo, a requerimento do sr. Heitor do Souza: 
Paula Oliveira. dispensadas as formalidades rogirnontacs afim 

do ser discutida, ' 

At•ill•ov:u~o <:m ~3, foi remetti<l'J ao :-senado 
corno proposiç;1o n. :<O, por oi'ficio n. 37, do 2-l 
dtJ Jnllto, sonrlo pelo llJesmo I·cmcttirlo ú s<<ncção 
s(Jh n. í!IJ, ern í:i do a:,;o:;to, conl'otnJo a com-
rnunicação feita ern oflicio n. 8, desüi data. 

loinncc loruulo 

Lei n. ·!75, de 16 de agosto de HlOi-l 

Fixa a força publiea do Estado para Oa corunai~:-;ào ele• Pot·~~a 1•1thll<~a. o e:xercicio de W09. 

A;n•cl'lenüuJo crn 6 de julho de 1908. 

l~n• JH•hn<~l_r•a tUscu"""'ào, em 9, foi clla en-
cerrada e arhada a votação por falta de nu., moro. 

Em l:l, foi_ approvado c romcttido ú respectiva 
c2nlmissao <tuo _o apresentou para segunda em 11, com as segull!tos emendas : 

1." Accrcscontc-se onde convier : 

Artigo,. E' creado, desde jit, o car"o de '\U(litor 
da Brigad<t Policial, '!Uo será exe~cido p~r dou-~or ou bacharel em direito por '!Ualqucr das 
fact!ldades da ltepuhlica, com a graduação <l<} 
capitão o o vencimento nnnual de :J:G00$000. 

Transnmpto 

I 

I 

I 

I I 

s. c.--!l 
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Andamento e obsorvaçõm: 

' . Jra as da Brigada Policial,. § ·> " os ofl,cmcs e I çlllo de 1·ul«amento, se•· ~· 1 "eitos a censo · " •t l ond() quam o SliJ. t recolhidos a- CaJ•l a 
ao· immeiiiatan;en o . éde para, perante ella, ~ auditoria ter~ a ~~fn':es de que foren.l accu-responderem pe os 

sados. 

2.• 

, , . , diz . _ «;éJ capitães, sendo 
Na «iullella••, úHr~-~~se :' . â2 capitães, sc?do: 4 4 ajudantes•, (~"~ncarregado do _rnateriah, e,. 

ajudantes c .T ·as-«'! capit.ãcs:cnurglões-mQ• 
ucpois uas pa ,\V~- • - «t\111 capltà.o a.uuitor"'·~ res» accresceu te-oe ' 

3.•. 

~e diz : «Capitão eu_carrcgado 
No •quat!ro»d· ~~~e.voral» diga-se; «Capltão audt-da arreca ,\ç " ' 

to r,., 

I di!!ICu!'lsào, em 2~, for' pelo cr. 
Eut l"!e;;·unt a por parte da comnussão, o1Ioro. 

F. Schuma~mte sub-emenda á emenda n. 1, cida a segum " 

4.• 

§ 2 • pelo sog.uin:te ; Substitua-se o . . 

I 

t · arem fór" Nos corpos quo os acwn t C< Paragrap_ho. . ão. de auditor os p•·omo ore 
da Capital servu forem séde dos mosmes COI'-das comarcas que 
pos. 
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Transumpto 

Fixa a força pnhli~a c.!o o • · · Estado CXCI'CICIO de HMJ, 

Andamento o 1 o J~orvaç<',e.> 

gnconada ·t d. 
tigos, ct;Jo 1

1~cu~~iio, foram a , . ,. lw!h s 
1

1H <l~ do ns 1 . 11 !HO\<l<los os ar~ 
(' enr o ror tt ... <-l... f\ 't r • t CuJuBd·· ·.-

0 
no ido 0 p. J.' csp•"c iv<~. til.-

cm ~'·l ' 'I li C o tlJl!'t·;. I! O.Jee1n (t IHC,snJ~ 
J t 11 '0 n IJ.:~ r a ter~;rr~ir:l 

Em 25 foi ·t 
1ido 'ao R~RfSovado em roda c •ã . 
cio n iltl dn ~· CCitno proposi .;'1 o hnal e remot-
rcmcttid~ á. s~7 do mesmo lll~zo ~· 2!1, por ofti. 
t,in.ctas, COJJ!'o·;ln:ç~o em duas'' Jl;ltl( 0 . ]lor clle 
ÍICIO ll, 7 c! . ,_m C a COlll!tlll!Ü<'; . O f~OSJÇÕCS di:::-
X1\Ç'íO da 't· . <.; ,J de <l <>ostn . . .ltç.'lo lei üt em of 

' or'"t p l 1. "' , ·1 • c • go <lo <tl d't"' u' ICa o a 2, . · ' ontcudo a. tl-
n. 2:l8, 1 I or, :tqnolla sol; 'na i-)~ação dl) car-

. · ' e esta sob 

"'nneeloun l ( l\!<1 

r . . e1s ns. 172 0 r'J 
'· ' de ;, de agosto 

Declara quo 03 . 
confinantes ~al~~;~~Iet~trio> ruraes Do 
ror, em partes " , ~~a os a concor- SI•. Senun l~l·~u I 
p~z~s do const~"u:1.08, para as dos- ~ (l ••edo, 
d1V1sorios de ncção dos tapumes 
co I' ' sua~ propr· J ' n ormidarJe d· 1 . Ice adcs ua \ 
do sctemhro do'\90~ .n. 1.787, de 28 " IH'el'!entntlo em 8 d . c JUlho de ]!lOS. 

Etn Jn•hn •I , 
encerrada e 11~ dl~~o~eu""Nào , 
mero, tend~ a~H\da n votação' em li, foi ella 
reqtJCrimontoSil1o ante;; dispcns~31 :alta. de nu~ 

<e seu autor. a lCJtura, l!l 

39 
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'P 

'l'ransumpto Andamento e observações 

Declara quo os propriclarios ruracs Em 13, ~oi !!J!prrwado e remetticlo 
confinantes são obrigados a concor- Constiilll\'"o· que ~l apresentou 
rcr, em partes cgnacs, para as dcs· 1o para scgnmla discussão. 
posas de constrncção dos ta~ umcs 

a commissilo de 
0111 15 de agoa-

diYi~orios, de suas propriedades na 
conl'ormiclnde da lei n. 1. 787. de 2íl do setembro de 1907. ;~nl ~··;:.:uuc1" cllseu!>i~ão, em 17, tili pelo 

sr. Tlc•JÜ>I' de Souz;r, por par·te r]a com missão do 
Cons~ituiç,iío. Lc•,n<!Hção c Justiça, ofl'erecido o 
segmnto >nh<l!tnlnr,), qur.1 foi a imprimir-'"' 
afim do ser cl!scutida a preferencia. ' 

o Congresso L~'gislativo do Estado de Minas Ge· 
ra..;s deereta : 

Art. 1.'1 Ül propriot:n·ios de immovcis rurae~ 
r·.onflnant<Js s~<) ohr·i~a \os :1, concon~r em pm·-
tcs cgnaes. pa r,t as desposas do construc<;ão do~ 
tapnrues 1livisol'io.s de suas propriedades n:.. 
confornlllhtd•l do tlisposto na lei f• dera! n. t.'787 
ric' 2<i ele seterllhro de ]!)()7. ' 

·I t>aragrapll_o unico. gn(ell(lcm-sc por tapume~, 
-::sel1cs v1vas», c••rcas do aramo ou de madeira 
vallos on luwp,et<.tS on qualquer outro meio d~ 
soparaÇ010 ele tei-rHnos, observada~ as dimonsõe~ 
cstabcle~.iclas cru postlrms mmiieipacs, eomtant.o 
tjUO obstem ;1, p:tssagc:rn do aninJ~tes de !frandt• 
portn (;ut. 2.0 dv. eitn,da lei). 

Art. 2.'' Corrct·ít por· conte cxdnsiva dos pro-

l 
prict:.Lrios ou detentores a, c.onsi.rucç1í.o dos htpn-
mes para contoJ•: aves dot!1est.icas, cabritos, cn.r-

l neiros, pot·cos o onf,ros ummaes qm• exigem ta· 
pumc:c c.lJHlciw~, llcanclo os allnditlos propri()ta-
rios ou d'Jteniol'c~ rcspom,wois pelos damno~ 
causado~ por estes anitlHtes no caso ele falta o·• 
do insnffieteneia dos tapumes. 

Art. ~l. 0 A fórum da acyüo [l:Jr<t obrigar o lH'O-
priotario confinani•l a concorrer para a constru-
cçilo de tap,,mes d~visorios, n? ~aso do art .1.' 
da lei feder~,! n. l. •·i7, de 1901, c a !\ltaht~lemd;i 
nesta lei. 

• . , 
~ 
I! 
í ; 
l 
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Transumpto 
Andamento o observações 

--~--I De clara que os proprietario~ ruraes § 1 
.'J Na petil;~o inicial o anctor espocitic confinantes stxo olJrigados a concor-

ror, em partes rguaes, gara as dos-
pesas de consti'Uc~ão os tapuu.es 
divisorios de suas propriedades na 
conformidade da lei n. l, 787, de 28 
de setembro de 1!!07. 

I 

ará 
do 
da 

o,; tapumos, suas dimensões e preço por unida 
de conformidade com as posturas o costumo terra. 

;; 2° O p0dido será para quo o confinanto f 
a parte, dos tapumes que lhe competir, no p aça 

r azo 
spc-qt~o lho for assignado, ou seja ohrigado as ro chvas dos pesas. 

§ a " No prazo a~siQ:tHHlo, para a contest, 
que S<Jt';\ 1h\ t.res <lias, si o ci1ado compare 
entrar em accordo, que so rednztrá a term 

ação, 
cor o 
o nos 
as, o 
eco r· 

autos com todas as estipulaçües necessari 
juiz conflrmará por sentença o quo lilr a d,\1}(). 

§ 4.
0 

Si o citado não comparecer, on conte 
acção assignar-se-á para a prova uma sô d de seis dias. 

star a 
ilação 

§ 5. ° Finda a dilação, depois de arrazoa 
partes, no termo do tres dia~, assignado rem ns 

a cada 
razo do 

uma, proferirá o j•liz a ~na dccis;lo no p 
quinz<~ dias, espcciflcatHio os bpnmes que 
ser fot!os, a smt situação, quali<lad•~, dit 
e preço e ohrigando o r<m n tazel-o no r 

devem 
nonsões 
!razo fl· 
dospcn· 

xado ou indemnizar ao auctor o quo este der para fazel-os. 

Art. -1.'' As cxcepções admissivcis ~rro 
as de suspeição o do incompotoncia: 
outras serilo allcgad,,s na contestaçrro c teria de defesa. 

hiilllento 
touas as 
orno ma-

I Art. 5.
0

• Proce_der-se-á a arbitramento 
que SOJa precJso, por meio dü peritos ! residentes .na comarca, observando-se r 

som pro 
praticos o 
ta escolha 
n. 737, de 

i d~stes o dtsposto no art ... do regul. 
! 2:> de novembro de 1850, no quo fo vel, r applica· 
I 

i 
I Paragrapho llllico_ O arhitramcnto f a 
i a !Jtosença do juiz no lor>ar óndo I ser feitos os tapumes. " 

"-SO·á. sem 
tiverem de 

l 

~=7==~==============-==619=-===========~==-------=== 

l!l081 

1008 

I 
I . 

I 

I 

o ... 
"' ~ z 

Trunsum pto 
Andamento e observações 

-
I . proferida na , . • r da sentenç,\ . I \.rt 6" A appe!laçao fl''to devolutivo. roprietarins ruraes • at:ção terá apen~\S o e u 1 que o~ P . 1 a concor-39 De c m:a, 1<·~ eiíO obriga< o~ .. as de"-

coníw<~nl ;d .. • <'gnaP~, p~I'i.,,,umos d n ni't<} 
rer, ou ' cção do" ' . . havendo aeeor o, 

0 

\ 

•10 

p~·s~tsordi_eO• s c~~~~~as yroplri~ifdâ~ 2~ Art. 71. •coAntes~~~d~,s~ acç:lü, serão pagas P{r~~~~: 
diVI' . , I d•t lei n • . ' sen< o •I· " partes ; no caso con . conforund:H o d<,' H!Oi. cionalrnen~e pe a, 
de s<'lE'mbro . pelo vencido. 

d lo a data . ' t ·ará em vigor . est . A t 9. o Esta !OI_ e I: I •voo·adas as dtsposiç<ies em r . hl' aç•·to rc " de sua pu 10' '' ' 
contrario 

ue a"OSÜl de l!JOS.-llei-d . ommiss<les, l7 t to Americo Lopes.-; 
Sala adse c"ouza presitdlen ·~r·o-de 1\faoalhães.-Josc tor " .. '-\Vai om1 b J oilo l)arro,oo · 

Alves. 

t 1 prefercn-·• •• • em 20 do ag;o_s 0 '· ~ foi estc-~~.u tH,..cu~ •... u. to e o snbsttt~h\ o, 
~ cia entro o projcc~quello prl'jndJcado. preferido, fican o 

Vide o projecto n. 53 

I:cpli'NlC.'liÜt<:Õcn e Ulnd'~"•ào de J)•• co . conceder a? i•c.~HçÕe!!ô. . 0 , 0vcrno •1 t s 0 ofi!-Aucto;J~a do" judicial o no ahypothe-
escnvao . t ,.,0 ral de !!'O-
.. I !lO recrts ro ,., Passos em I fl()'' 

CJa l'l cO~Jarca uc .lt'c~nça para 17 de] 'ulho de h '"· cas < ' 1 no de ' t' da t u1o em · roa·Jç,lo, um a 1 • Jose' l\Iar ms d \JH'N;en : 
tr;tar do saude; <Ir ·ivão de vaz .o " 
Cosia SolHinhçd, ael~~r de Sabara,, dãooJs 

t · to da ct Jroro"aç ' pro 
dis I'IC de IJ·cen< a, çm. Ifina!m" ente, .. c .. ~ .. :~,o em .20, foi ap -

nos ' ws d di """ issào que 
0

-~~'" t<atf:ü~",\'~~,1,nt: "}'~ci~',,~ E o~ ,•";'';;~~~;~,, ; 'd;'~\:,~~;:•;n em 21. 
a .. ~(:\~ vil la de ts. :r.li!Ca~Joc ~m proro- :all~·gscntou para segun ' p.l, . •a am ·

05 , de hccnç ' 1 de ne<>OCI · nos_ ,,.1rn tra ar "' gaçao, "' 
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'fnii•snmpto Andamento c observacõ••s 

Anetoriza o p;ovcrno a cone,~d·~r ao l~u1 Nl';.:;nntln tll!oel'll"'"iio em 2:l, !(li por 
~;scrivM do judicial o no(:,, ~~ orfi- J•arto da mesma commis,ào ofl'erecida pelo sr, 
cial do lt~gistro Geral do !Iypothe- .João França a SC;:(ninto emenda: 
cas da comarca do Passos, em pro-
rogaçrí.o, um anno do licença para 
tratar de saudc; a .Jose' l\Iartins da 
Costa Sobrinho, f.'SCI·iv11o do par. do 
districto da cidade de Sahar:'i, clob; Accrcsccnto-se onde convier: 
aml'JS de licença, Plll prorogaç;1o, 
para tratar de t:C'gocio:>; llnahllente, 
a .foilo Luiz Ycrsiani. e:;crivão do do 
pa:>: da villa do S. :\Iunocl, dois an-
uos de licençct, tambem em proro-
ga<;ãrl, p:n·a 11·1\tar de nr•go~?io.'. 

Fie,, egualmcntc auctorizado a conceder Ire~ 
1\li!IOS <lo Jiccnç:t para tratar de sa ndo ao cscri-
,·;io do l " ofíicio do judicial c notas da comar-
··a rla J<:strella do Sul, Josias Baptista Leito. 

Em disens:!il.O a emenda foi approvadt\ com 
o proj•,cto, tendo feito dcclaraç"o do voto con-
tra o >.r. Zoroastro do Alvarenga. 

Remetten-so o JlTOJOCto á mesma camrni!são que 
o apresentou para terceira em 25, ' 

B1~1 i m•t•cl•·;~ dl:•t·n~"'~o em ;.W, foi appro-
' a do o romct!Jdo a cornnnssão do ltedacçfio, qne 
o 11prnsrnton para a .rcthcção flua! em 30, sendo 
ncst<t data, a I·cqucruncnto dosr. Jayme Gomes 
dispen~adas as formalidades regimo'íltaPs ali;; 
de s·,,r discutido immcdiatamente. ' 

Em dhr;u.;süo <I redacção llnal, foi approvada ~~ 
rP-mottirlo o J'rojccto ao Senado, como proposi-
ção n 2~, p~r ol,ficio n. :l~, 1le 31 do jnllio o por 
este remcttido a sancçiio soh n. 212, coJtfonnc 
a eommnnicaçiío feita por offlcio n. 10, do J!l de 
agosto. . 

,..nnc•••lo••uclo 

Lei u. ·177, do :!G do agosto dtl 18~ll) 
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Transumpto Andamento •l oh.>cnaç<,es 

A lprov:1 as conhs d:; rrct•it;t o !le. -In:.' "·ol;Hb~; .. ,..,i'S,) ~~.,. 4h••.~•une•~í•• ~· 1
1,e,a do J•:st .do, rel.)ren tes ao CXl'l'· .a~·. 
cido de 1!!05, processadas na Se-
cretaria das Finanças. 

fEnk ~n·~~~H:-.i~·.c":" .. dit·:(•H~."k-i{,'JJ• Olll 20, dL:pen~;:L
rta ;:, lei 1 trr·.t a ro•Jllür·i,nPni.o do st· .• Joü" LJSboa, 
fui tlpproYado 'l rcmel.tido {t mc~nm commbs:1o, 
que o n[>t'<'S"n1ou pura Sl·gnnda discussão mn30. 

EJll :~iP;!;THU!a. d ~~t.<~:u~".::.Qo em. :J de ago.~to, 
(.,[, a rP•JliPr·inwrd.o do sr .. Jo~o Fr:urça, d!Spc.·n-
sada a lr·itttr·a, WJ!Plo nesta claüt approvado o 
rentot tido ú mesnta commi.,<rto, quo o apresen-
tou para a ter·cPira '''" l~. 

t~•u i.eJ•e•~i •-n di:-~(_~o;n~~i•o cnl ':lO, foi, a re·-
quoJ·imolllo do sr. .To:1o Lis~·oa, dispensada ~~ 
Ier111!'11, ser11!1J ItC:il:l .l.dét approvatlo e rourettt-
do á eommi.-;-;:To de ltcdaeção qnP o apresentov 
)':na a l'<'dacç:lo flnal f'm 22. 

l<:tn cU"'<~IIlol!oi;to a rodacção linal em 2,1, foi 
approvada o rcmottido o projccto ao Senado, 
como propo,;j~,fio n. 28, por offlcio_ nm_uoro ,15, 
de ~;) de agosto e por este rcmettldo a sancção 
sob u. 216 em :/!1 de agosto, conformo consta do 
ofilcio n. l6 de 1." de se tem hro. 

l'oinncl'loundo 

Lei n. 182, de 1le setembro do 1\108 

Auctoriza o g~vorno n mandar ~on- Do ,.. ••• • João Hura•n!olo, 
solidar as ler.~ sohro processo <JIVJl. 

Alwt•scuttuto em 22 de julho de l\.108. 
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At.tl.wwnt<• e observaç•)eg 

·12 I Auctoriza o governo a mandar conso- Ean lH•huelr·.a. t~i~cn~':'ão em ~I, foi appro' 
JiJar as JCJs sobro procesm CIVIl. va•lu e r0metttdo a cornunssi:lo do Constituiçi:lo 

13 

Lc;.;islaçào e Justiça. ' 

Pende de parecer para segunda discussão. 

Auctoriza o governo a mandar pag-ar Da eon•nliM,.,ão 
ao sr. Americo Vieira do lll'itto, l"4~ti•;('ie!Oi• 
porteiro d<\ Imprensa Offlcial, a dif-
ferença de vencimentos do conti-
nuo e porteiro quando cumulava es-
sas funcç/les. 

Aln'csenhulo em 21 dll julho de 1908. 

Eau rn•hneh•u tll~ens~ão em ~7, foi appro-
vado o remettido á mesma commissao, que () 
apresentou para a I!Cgunda em ~8. 

Ent ~o~e;;·nndn. di":'cu~!i<ii'to em 30, foi appro-
vado o remethdo a mesma commissao, quo 0 apre,.;entou para a terceira em 31. 

J<.:nt tet•ceiru tllsen!ol"'ào em :l de a••osto 
foi approvado c remettido á co mnissi\o cte lte~ 
dacçi:lo que o apresentou para á rodacção final 
úUl 5. 

Ent tll!>õcnssilo om 6, toi approvada a reda-
cção final o romettido o projocto ao Senado 
como proposição n. 24, por oftlcio n. 4l~de 7 d~ 
agosto, · 

Pende de deliberação do Sllnado 
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1008 44 Orça a receita e fixa a despesa do Dn coJnmlsoào de OJ•ç:uncnto e con 
Estado para o exercicio de 1909. tus. 

s. c.- 10 

AtJre!"'cnt-'tlo em 25 de julho de !!lOS. 

En• tn•hueirn. tllscnssào orn 28, foi appro 
vado e remettido fJ. mesma commissilo, que ob 
tendo urgencia, a rcqnerimen to do sr. Pedro 
Hosa, o apresentou para segunda discussão na 
mesma data, tendo sido dispensada a impros 
silo afim de entrar na ordem do dia, a requeri 
monto do sr. Aflonso Penna Junior. 

J~n1 I!Ocguntln tlhicllls!"'ào em L• de agosto1 a requerimento do sr. Senna Figueiredo, fo1 
feita por capitules. 

Em discussão o cap. I, foram ofl'erecidas polo sr 
Senna Figueiredo, por parto da commissilo do 
Or·çamento as seguintes omcnuas: 

Ao capitulo I : 

N. 1 

Ao art. l.O, ~ 1.•, lettra a, n. l, onde so diz 
8, 700:000$000-diga-so : !l. 000:000$000. 

N. 2 

Ao mesmo artigo, paragroplto c lottra n. 2, ond!l 
se diz - 680:000$000 - diga-so : 700:000$000. 

Emenda n. 3 

Ao mesmo artigo, paragrnpho o lcttt·a, n. 7, onde 
se diz-110:000$000, diga-se: 120:000$000. 
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Andamento e ob~crvuçõcs 

X ·1 

Ao mesmo ar1igo. pa1·a 
úlldr~ se dil -- :l:)O;IJIJO. 

gTapho e lcttra, 11 12, 
:30()1) - cliga·se: :>:l:J:OIJO.~ 

.;\ i : 

MoilífíqiJ•J ~~: a S<lllii:J;\ 
21 ;!O(i;~lj;);<IJIJII, 

[1~tn discussão estas (lll 
com o capitnlo. 

ondas, f'oralll approvadas 

Em disc11ssiío o cap. 
gnintes emendas: 

2.0, foram ollilrecidas as se-

N. lj 

Ao 11. XXX do .tj 1." do a rt. .l,o : 

Depois da pala na - I1 s Salvador de. 
ajubá- accrescente-sc 
s como estú. O mai. 

Sala das SCSSÜCd, 1." do a 
Pcnna. 

gosto de 1\JI.Ix.- J 11 venal 

K. 

Ao art. 4. 0
, § L'', n. XX. 

Itecolhinwnto dos I'obr 
X, lcttra g- di"a-sc: ao 
os c ao hospi1al de Sau-
l()$000 a cada um. Alto-
i' conveniente. 

de, de Diarnan tina, 2:01 
re-sc a somrna, como fo 

Sala dag SCSSÕIJS, 1." de arr 
do Senna.- Joiío Anto~1 

osto de 1~108. - Nelson 
io. - .João Porphirio.-
io l\Iurta.- E. Blum -Pedro LalJornc.-lgnac 

Edg:ndo da Cunha.- .J oilo França. · 
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1\JOS !! Orça a receita c flx<~ __ :t clcs;Jcsa do 
Estudo para O CXCfCICIO de lPO!J. 

And;\rnento o observações 

-·-------

I 

:'-;. 8 

no tinal <lo n. VII do § l '·' . ' art. . \ccrcsccn te-se 
I." do projecto (capitulo SeCi'etal"ia do !Jrte,·ior): 
,, e cinco contos (5:000$) p:ua a bihliotheca d: 
Canmra dos DP.puütdos )) . 

AllCI'C-se a sonmut da Ycrba de despesa do rcfe 
rido n. Vll ··omo for conYenientc. 

Sala das >essi,es. 1.'' de agosto de 1UO.s. - Xclson 
de Scnnn. 

N. H 

Emenda ao art. 1.0 , n. XXX, lettra a. 

Depois das palavras: hospital de Lazaros de Sa-
barú, accrescentc-so- c Christina, alterando-se 
a respcctint SOJnrna para 130:000$000. 

Sala das sess<,c,;, l· VI!-08,- Eduardo do Amaral. 
- Alns <1~ I:emos. - Zoroastro Alvarenga. -
nau! de hll'la.-Campos do Amaral. 

X. 10 

Ficlt ahcrto, desde já, o necessario credito snp-
plcmentar para pagamento do excesso de des-
pesa que se 1 orificar no n VII, ~ l. 0 do art. 3.0, 
da lei n . .r; o, de J.1 de ,;e tem bro do 1007. 

~aln. das ~~·s<i'lC>', 1,'' t!e agosto do HlOS.-Z0roastro 
Ah·arnJJ~a. 
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Transumpto 

Orça a receita e fixa a despesa do 
Estado para o exercício de 190~. 

Andamento e observações 

N. 11 

Accrescente-se onde convier: 

Artirro. Fica o Presidente do Estado auctorizado 
a despender ou emprestar a quantia de 260:000$ 
á Companllia Concessionaria das Obras do Por· 
to de Victoria, podendo fazel-o directamente ou 
p_or intermedio do governo do, Estado do Espi· 
rito Santo, com o qual entrara em accordo que 
asseguw as condiçi'les de reembolso. 

Camara dos Deputados do Estado de .Minas Geràes, 
1. 0 de agosto de 1908.-Haul de Faria.-Eduardo 
do Amaral. -Alves de Lemos. - Aristoteles 
Dutra. -Campos do Amaral. 

N. 12 

Ao art. •1. 0 n. XXX, accroscente: lettra h -·ao 
A~ylo. dos Invalides da cidade do Carangola, a 
quantia de 2:000$000. 

Sala das sessões, 1. 0 de agosto de 1908. - Aristo-
telcs Dutra.-Juvcnal Penna.-Nelson do Senna. 
- Argemiro de Itezendo.- João Volloso.-Wal· 
dorniro de Magalhães. 

N. 13 

Accrescenie-se ao art. 4. 0 § 1.0 n. XXX, lettra g, 
in· fine: 

Aos asylos do Santo Antonio o do Santa Isabel do 
Hungria, do Ouro Preto, 2:000$000 a cada um. 

Sala das sessões, 1.• de agosto do 1908,- Jo1to 
Ve!loso. 

1908 
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Transum pto 

Orça a receita e fixa a despesa do 
Estado para o exercício de 1\JOO. 

Andamento e observações 

N. H 

Ao cap. 2.•: 

Ao art. 4. 0 , § 1.•, n. 23, lottra ú, diga-se 6:0()1) 
em vez de 2:400$000. 

Sala das scs~ões, 1. • do agosto de 1\)08.- Affon~c: 
Ponna .Junior. - Senha Figueiredo. - Pedrc. 
Rosa. 

N. 15 

Ao cap. 2. 0 : 

Ao art. -!.o,§ 1. 0 n. 30 diga-se: 

Ao hospital rle Bollo Horizonte, 5:000<::üOO em v c z.-
dc 2:000$POO. ' 

N. 1G 

Ao mesmo artigo, ín-(lne, do § 1. o - accrcscf;ll 
te-se: 

Auxilio para a construcç1to do predio para a E:':' 
cola Livro de Musica da Capital, 3:000$. 

Sala das sessões, 1.0 de agosto do 1008,- Aflonsa: 
Pcnna Junior, - Senna Figueiredo. - Podre> 
Rosa. 

N. 17 

Ao art. 4.o, § 1.0, n. 30, lett.ra ,q, diga-se: «Asylo: · 
do invalides da Ponto Nova >>-em vez de-«dll 
Volico Desamparada•. 
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Andamento e observações 

:\, 18 

Ao mesmo artigo, § 2.", n. 27, accres 
ill·fi,,c : ,, publicação ou reimpressão d 

cento-se 
c obras 
stado », do propaganda c de proi'Cito para o E. 

X. lU 

Ao _mc,;mo artigo, \i •) o accrcsccntc-sn 01 .. , 1de con-
ncr: 

"Premios de aniJna~ão ú industria pastoril 
elerando-êc a ~omma:total dcs,;a quanth 

1)0:000~, 
\,» 

Sala das sessiJcs, L o de 
FiguoiroJo.- Atl'onso 

agosto de IU08. -Senna 
Itosa. l'enna Junior. - Pedro 

:-i. 20 

Ao cap. 2.•: 

Onde convier : 

/l.rt ... _ Os del?gados auxiliares, 'l"and 
genc1a para tóra da Capital ou da s•• 
•~ircnmscripr;ão, perceberão a diaria d 

O Clll di!i-
de do sua 
o 10$000. 

s~ la das scssiics, 1." de agos i o de I UOS. 
Penna .Junior. - Senna Figueiredo. 
Rosa. 

- Allonso 
- Pedro 

N 21 

Accrcscente-se o•·dc conricr : 
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Transnmpto 
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19118 14 Orça a receita c flxa a despesa <lo 
Esta(lo para o exercício de HJOD. 

Andamento c observações 

--------------~ 

Art... E' uuciol'izado o governo a realizar no-
vamente, nesta Capital, em l()fl, outra exposi-
ção poctwria, p:na o qnc lhe fic<t concedido o 
crcdi to ne~essa rio 

N. 22 

Art. . Fica ahcrto, •lcsdc jú, aél :.-;ovcrno do Es-
tado, o credito noccssario para oecorrcr ús dc~
pcsas com a manutenção do In ;tituto de ensino 
fundamental de instrueçilo se.~uBdaria, que est(l 
funccionando nesta CaJ,ital. 

Allonso Pcnna .) llllior. - Senna Figueiredo,- Pe-
dro Rosa, 

N. 2:3 

Art... Ficam mantidas as auctorizaçüos concc· 
didas pelos ns. V, VII, e VIH, ao art -1.0 c os 
do art. 5." da lei n. -170, dc H de setembro tlc 
l\J07. 

Sala das sessões, l." de agosto de H.lOS.- Senna 
Figueiredo, - All'onso Penna, Junior. - Pedro 
Hosa, 

N. 21 

Ao art. ,Lo, n. :lO, :\ccroscc!lte·so onde convier 

Um auxílio de 2:fiOrl~OOO á Smt:t Casa de l\Iiscrí-
corllia de l\lontc Santo. 

Saht das sc~sões, 1.'' de agosto do l!lOS. -· Waldo-
llomíro de l\1agalhfics - João França. - Cam-
pos do Amaral.- Argomiro de Resende Costa.-
I<:duardo Amaral,- Garibaldi de Ucllo. 
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Transumpto 

44 Orça a receita e fixa a despesa do 
.I!;stado para o exercício de 1000. 

Andamento o observações 

N, 25 

Aa cap. II, art. 5.•, n, 1: 

Accrescente-se onde convier : 

Ao mesmo artigo, Il~ XII - Escola do Pharma. 
cia. 

Sala das sessões,. l." de agosto de 1908.- João 
Velloso. 

Em discussão as emendas, foi encerrada e adiad<~ 
a votação por falta de numero, sondo, em data 
do :l, approvado o cap. II, e bom assim as cmen· 
das de ns. G a 25, e rcmottido o projccto ú mos. 
ma com missão, que o apresentou pitra terceira 
em -1, sendo nesta data c a requerimento do sr. 
Senna Figueiredo, dispensadas as formalidades 
regimentaes, allm de tlgurar na ordem do di<\ 
seguinte, 

E•n tet.•ceh•n tll~o~cu!'l!'li~o, em 5, foi a mos 
ma adiada a requerimento do sr. Senna Figuei 
rodo. 

Continuando om tliscussão, em 6, foram o!Tereei 
das as seguintes ementlas. 

N, 1 

Ao art. ·!.'J, ti LO, n. :liJ-Iottra A. 

Depois da palavra.~ Christina "• accreseente-so: 
• Viçosa, com 2:000$(100 o em vez do 135:000$, 
<liga-se: 13";:000$000. 

19081 -1-1 
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Transumpto Andamento o observaçücs 

Orça a receita e lixa a despesa do Ao referido artigo, § 2. 0, n. 17, em vez de, ..... 
Estatlo para o exercício de 190~. 158:200.~000, diga-se: 155:700$00 J, 

I 
! 
l 
-11 

Sala das sessões, G de agosto de 1008.-Heitor do 
Souza.- Agostinho Pereira.- Juvenal Pcnna. 
-J. Barroso. 

N. 2 

.A.o art. ~L o, snpprin1:un-~~e as pahtvraq :-,-: in~lu-" 
;üvc a de j uJ•;t<loo, •pundo pbn.tmonte j u3tillcL~ .. 
da <t importancü1 das mesmas». 

Sala das sessües, G do a~osto d•1 1908. - Senna. 
Figueiredo. Afiouso Penna Junior. - Pedro 
Itosa. 

N. 3 

Ao .crt. 11, ín-(lnc, accrescente-se : ,, vigorandQ, 
desde », 

Sala das sessões, 5 do agosto de 1()08. - s~nno. 
Figueiretlo. - Afl'onso Penna Junior. - Pedro 
ltosa. 

N. -! 

Na lcttra f' do art. -1.•, n. 1, supprimam-se :-
'' Asylo de Invalidos do Carangola, Santo Anto-
nio, do Ouro Preto e Santa Izàbel tle Hungria». 
-o resto co:no está. 

Sala das sessôcs, G do agosto de IDOS, - Atlonllo 
l'enna Junior.- Senna Figueiretlo. 
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O a a receita e fixa a despesa do I rç · · · d l'JO() ~stado para o exerciCIO c · · 

Andamento o observaçiJes 

N. 5 

Onde se diz:- 21.6!0:751$3 !I - diga-se : ...•. - · · 
2l.G8!J:!J:ili[:l3!1, modiacando o erro d<t s<Jrnrmt 
das Ycrbas das duas Secretarias. 

Sala das scssilcs G do agosto do 1908, - Afl'rJnso 
Penna Juniol'. - Senna Figueiredo - Pedro Rosa. 

Em discussão as emend"' conjunctamonte com o 
projecto foram appro' .tdu<> c rcmettidas ú com-missão do Hedacção. 

l~lzet•aut deeh•t•nção de voto contra a 
emenda n. -!, os srs, Heitor de Souza, Juvonal 
Penna, Amorico Lopes, Aristotoles Dutra, João 
Barroso, Agostinho Pereira e Silveira llrum. 

I~m 7 do agosto foi apresentada a redacção final, 
sendo nesta data, a requerimento do sr. Scnmt 
Pigueiredo, dispensadas as formalidades rogi-
mentaes afim do entrar inunediatamente em discu~são, 

l~nt cllscnssuo foi approvada a redacção o re · 
mcttido o P:"?j?cto ao Senado, como proposição 
n. 2t>, por olftcio n. -12 do 7 de agosto. 

Em 28 f?i_ devolvida a proposiçeio pelo Senado, 
por ofhcio n. 12, com as seguintes emendas: 

N. 1 

Ao art. I,o: 

Onde se J,) 21.2!6:8G5$01ill, diga-se : 22.1GG:8G5:f.;IJOO. 

I 
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o "' § i § 
~ t'; 

--~ 

Hl08 -H 

I 

I 

-83-

'l'ransumpto 

t' X't a despesa do O ça a receita c . L ~icio de 1008. rEstado parr, o exer 

Andamento e observações 

N. 2 

l 0 s 1.'' lettra - a -: Ao art. , ~ ' 

I . 9 ooo·ooo:;;;ooo, diga-se : Onde so o . . . " 

N. 3 

t l o s2,o,n,23; Ao ar . • · ~ 

8. 701i:IHJ0:ij;OOO. 

!!;lere-se a Ycrha do · • " 4 l oo·ooo::; a 5. ~5u:ooOfJlílt'. 

N. ·I 

Ao art. 

1 -insol~ , seo-unda linha a pa an:t Suppri~na-se n.t b 

vaVCIS, 

N, fi 

Ao art. 4 .• : 

22 145•8\ll:i;OI)I). ]• 21 G3~:,151$3H, diga-se- . . . Onde se e ' 

\ N. G 

r depois de Sccrebri<t do . . 1. o § 1. ", n · ', . e 5:000$100 para a bi-
Ao ar.\io -' accrescent?-see~[lCCtiVtt rorha a ..... . Sena elevada a r · hliotheca 

_13:mo:::;ooo. 

I 
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1908 4·i Orça a receita e fixa a despesa do 

Estado para o exerci cio do l!)OO. N. 7 

Ao art. ·L" !l 1 l.558:5ao$ooo. .·, n. lO -movo-se a verba a 

N. 8 

Ao ~rt .. J.•, !i J.o, n. XTI- . -o~ccrf:RC{'!Jtc-ae. .depms do-Ouro Preto 
l . " .- 0 m·ns 'lO'·OOO cac a um do.s ca.rcor~ird · ' :; por mo:>: para 

com~, Juiz do Fôra UI ~ .das cacleias de Darba· 
' loraba o Dramantina. 

N.O 

Ao art. ·i. •, § l. ., n. XXII _ . 
do Pharmacia 1. dopms do - l<'s 1 
accrescimo cl'o:;;; < 1.ga-so: /lendo 1:200$00Óco a 
tos e 1:200<:.oon cloncunentos a cad<t um dos lodo 
d' t '·' mwmrnto d n• Jroc o r, elevada a 46':ooo" QOOO e gratificação ao · .,., a verba. 

N. !IJ 

Ao art. 4.•, ~ 2 , 
3,310:000$ÓOO.' 'n. XXVII -glcvo·so a vorh<t a 

N, 11 

Aó art. •L ., § I . 
se·- 't p· • • n. XXX lott do 'sa~t ~a. União do sadto \rt u,. accrosconto· 
um, a sabe! om Ouro Pr~ r o~w •• o ao Asylo 0 o, .JOO:::;OOO a cada 

N. 12 

Ao ~rt. ·L•, § 2 • 
bhcas !li"a · 'n. XXXII, deooi · d o tos o mclh -so: -sondo l5:000;;:0GO ~ _o : bras PU· 
ciona S oramontos do odill . IMr,t concor· o enado, CIO em rruo fLIUC· 

o ... 
"' s ;:; z 
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Andamento c obsoreações. 
Trausurnpto 

_ _.!...-~---------,- ----------···<>·--····----·----
N. 13 

1908 
Orça a receita c tlxa a despesa do 

Estado para o o:xorciciO de 1000. 
Ao art. 4. ·, § 1 .'', X Vl accrescontc-stJ : - H"Ildo 

·I:OOO.SOOO ao Instituto Vnccinogenico de .TtJiz de 
Fóra. descle que so obrigue a tornecer ao Esta-
do quinze mil tubos de l?mph:t anti-varioJica 

N. H 

Ao art. ·L'',§ 2.", n. XXVII- sub~tite~u-sio! pelo 
sC'"uintc:- Propuganda do café, ;.;uhvüiJçào 
pr'Cmios a cooperativas ?gricol:1-:, oxposiçõc:!l, 
promios agricolas o pastnrJs, mtroducção de rc-
prodnetores, ensino ag·ricola e zooteclmico, fa· 
7-cndas modelo, puhli~ar;~o de olll'~l' de p'!"opa-
aanda on proveitosas ao Estarlo e wnfc;' so:rvi-
Ços concernent cs ao s•õu desonvol vimcntc· econo-
mico - 3. 310: ooo:;oc o. 

N. 15 

Ao art. 5 °accre~conto-so: 5. 0 A erJtrall'em .~'C~or
do, des<lo j:í, com o ~s1ado do Espiritt} S:mto 
para suhmotter a ar·hJtrnç;cm a f]ncstâo 1k· limi-
tes ontre os dois Estadus, nolllenndc n!bitros, 
assignando o respectivo c:olll]JrO!lli~80 e ~11órü1do 
para osso fim o nccc~sar10 crcdrto. 

N. [16 

Ao art. 7. 0, onde se diz- no n. Yrr, fTign-s'l'!:-
nos ns. V e VII; e mais c o mo esiil. 110 ar'tigo_ 

N. 17 

Ao art. !) . o, depois da palavra- pccoaria ,- :l'c~rc
scento·SC:- correndo us de~pesa.~ pe,a ~erb 
do n. XXVII do art. 4.•, § 2.o. 
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Andamcn1o o observações 

l!IO~ ~~4~·ll~o~r~q~a~a~r~ec~e~i~la-.-~fl-------T-------------------
I;,stndo para 0 ° ·xa_ ~ despesa do f exerCicJO de 11!00. ~. 18 

I 

f 

.\.o urt 11 d • accre~cen te ·se · . espesa P!\la verba do ,' t 1' 1·{me:- correndo a 
.tr ' 4• ', § I. o, n. XIV. 

N. l!J 

Ac~rcs~en11•m-s.• ~ tJgos: · · onde convier os seguintes ar-

Artigo. Ao lat· . Jlvrtar 1 1 ttcula r <>u :t 
do norf~e ? P,orto do Ri~ âompanl~üt que ex-
para cú~,~ à•'lpublica, de 500 oiJr~~e~fo, para os 
do, Jlca 

0 
~ .manteiga, fabri . ~~ ogram!nas 

a titulo do pre~~frno auctoriza~~d\ no ~s~a
de exportação h o, metade do valo., d r~stJtmr, 
genero co rado pela sahida d o lmpo:;to o respectl\'o 

N. ~o 

Arti"'o [)o . " . reo·tst conrar·se-~ . ,., ro de titulo de 1 
disposiÇão-~ a ttaxa. do seis mil ri~. Htrmaccntico, 
'162 de I<> ?ll r:ma da tahell· ms, revo"ada a 

' ~ (c setembro de HJO~.~nnexa á"lei 11 , 

~- 21 

Art' tgo. As CPriidu 
da divida aci· cs passadas 1. 

' secç1Io ond lVa ser1Io suhscri \~ra a cobrança 
cando 'no .e as mesmas fo P as pelo chefe da 
art. li z;ssf~ ldlartc altorad;aln de~trahidas, fi-
18UG, ' ' '' o doe. 11, u12 d tspo~i\\lO do 

' O l(J dO,)IIIIhO do 

X 22 

A rticro l<" 
b · leu o 'J'ov ~ os anticro d'"' orno auctor· d o com ~ s tstrictos 'de 011 " 1za 0 a re:-;tubcleccr 

ta r Os ~c1~~~.~ rcg·nlamento 0°~:g~riud, OXpedindo 
' · · eng-enheiros do '<' t en o aprovci-

LS a do. 

o 
<=l 
<=l ...: 

1!)03 

-

o .... 
"' s 
::l z 
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I 
I 

-Si'·-

TransuUJpto 

Orça a receita e lha a despesa do 
Estado pari! o exercício tlc 190U. 

I 

I 
I 
I 
I I • 

I 

I 

Andamento e obscrvDÇf>es 

N ')·) . ...._._) 

Artigo. As ea:!lsa~ íiscaes, qualquer lJlle sejs. r; 
SP.Il valor, serao Jnlgadas pelos j 11izcs de direif.u, 
com ap}lülhçã<t para a Relação, continuando o 
respecttvo preparo a c;trgo dos juizes muhi~j .. 
paes. 

N. 21 

Artigo. K' auctori:w.tlo o goycrno a modific:tl" 0 
rC'guia.mento de cobrança do imposto do cali> 
de modo que eile venha a ser pago no a c to d:i 
exportação. 

N. 25 

Corrijam-se a'il somma.s de accordo com as cm1,r~
.das. 

Paço do Senadod.'o F.stado de Minas Geracs, BellG 
Horizonte, de agosto de 1!)08.- Chrispim .Ja.-
cancs Bias Forte~. -Gomes Freire do And ra.dt' 
Francisco Ferrcir:1, Alves, -~ 

Em discussão as emendas, em 20 de ag.>s to, foram 
approvadas e remettrúas com a pro posiçilo. ~ 
eomrnissão do Red.acção, quo aprcsentoa a I'C· 
.dacção tlual em 1." de setembro, destacando a~: 
.emendas ns. 2L e 23 para serem redigidas ew 
•proposiçiio separada. · 

' Km 2 de setembro, foí approvada it redacção linal 
redigid:t de accordo com as emendas do 8enado, 
sendo rcmcttidos i sancção o projccto resultan-
te das emendas ns. 2L e 23, sob n. 11, em 3 de 
setenJbro, por oflicio n. 16\l e sob n. l:.l, a pro-
posição n. 25-, em .f. 
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Transumpto Andamento c observaçôes 

Orça a receit" 0 f' .. , J<'. , " 1 x,t ,\ de.-, pesa do Conn · , , 
.. ,Ltdo par:t o oxorcicio 1, l:JVU - • numcou-se ,to Senado por offlcios 11<. ·">'.l ~. - <o · <>1J,do3oldosotembro.' " .. 

ISn.ncclonatlns 

Leis n~, ·li)) o ·l81j do 12 ·' t • ue so ombro 

I•'m- f' " ': ~i approvado 0 . 
lll?sm,t commiss·1o ( proJecto o remettido : 
ccuwuiscussão ~m G_llclo o apresentou Ilara ter'' 

• om a se"u· t -b 1t1 o emenda : 

Arti"o A 
a data do ~~~;~e!Jlltíbolloi entrará 

' 1 tcação. om Vigor desde 

1908 

1908 

1908 

o ... 
O) 

@ 
z 

45 

46 
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Transnmr•to Andamento e observações 

Declara quo a role v ação de pagamen- J<;ut ü•t•ceh•a ttlsc..•n"'"""-o e.m' 7, foi com a 
to concedida ao actual inspeetor d~ emenda approvado c remettido á commissllo de 
Fazenda Francisco Soares Alvim rodacção, que o apresentou com a redacção 
Machado, pelo art 1.", da lei n .füô, tlnal em 8, sendo nesta data e a. requerimento 
de 1!! de setembro de HJ('5, compre- do sr. Periclcs de Mendonça disriensa<las as fol'· 
hcndo todas as responsabilida<lr~ de malidades regimcntaes. 
sua gestão como administrador da 
nccehedorht de Poçãosinho, apura-
das nas contas julgadas em d de 
maio de Hl03 e nas que o foram 
posteriormente. 

Entrando logo em discussão foi ~pprovada a re-
dacçiio ilnal e remcttido o pr<[jecto ao Sena-
do, como proposição n. 26, por offlcio n. 43,d(IJ 
dia !O, com os respectivos documentos que lho 
serv1ram de base, ~endo a rcquetimcnto do ar, 
Heitor de Souz:.t tamben~ rcmcttidos os doeu~ 
montes que instruiram o primitivo project.o, 

Lei n. ·180, de 2 de setembro de 1\108 

Revoga os§§ 1.• e 3,0 da lei n, 375, Do l!lr, Nell!lon etc Senna e outt•on. 
de 19 de setembro do 1903, podendo I 
o g~v~rno nom_ear, livremente, no- , 
vos JUIZo~ d~ direito para as co mar- , 
cas de prunmra entrancia que se va· "~1n•es~ntatlo em 20 do julho de 190~. 
g:uem, observados os requisitos !e- · 
qaes sobre a habilitação dos preten· 
uentes. 

Ean pt•hneh·~ d,lscuM~ào em 31, !'oi app:ro .. 
vado e .remettido a comm1ssão de Legislação. 

Pende de parecer para segunda discus~1J:o 

Manda contar o poriodo de temoo Da conunlssão de ltetlr«!sentn9Ôf!JIIí! 0 
decorrido desde 25 de junho do 18!l5 I•et.lçõ"''-.. 
a 2 de janeiro de 18!J1, ao capitrto ci-
rurgilo do l.ç batalhlto, dr. Den.Ja· 
min Targiny 11o1s, para os cll'eitos AJwc..•sc..mtmlo em :3 de agosto do Hl08. 
de antiguidade de posto. 

Etn twhnclra tll!ilcnliil!ilào em 5, foi nppro-
vado o remottido á mesma commissão quo :o 

\ apresentou para segunda em 7.. · 

s. c,-12 
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Transumpto 
Andamento 0 o bservaçries 

Manda contar 0 · d J - --·-corrido 1 p_:riO 0 de tempo de , ---
2 de jan<e~~~el:) do junho do 1805 ~ Ern ~egun,la dls • ~ 
l'\~rgiito do l."\:~~lh.;10 ~apitão ~i- :~~~ o rcmettido ác~~~ao em 19, foi appro-
mm Targiny Moss ao.' r. BenJa- sen ou para torcei . ma comnussão I!Ue o 
de antiguidade de f>E;{oa os effeitos ra em 11. 

Ent tt.wc.•ch•n dl~ -
rada C adiada a Vobt·;~~~~r erlt·l4, foi encer-

a a de numero. 

Em li f· · 
' 01 approv•td commissão de 1 ' 

0 o projecto 
a redacç1!o f' t1cdacção que 0 . o remettido á. 

tna em 18. <IPresentou com 

I
Etn tllsct ~ c ã . tssno em 19 . 
cZ~ final e remettido . foi approvada a r 
dia ~0PJoposição sob n. ~7 Projecto ao Seni~~

e agosto. ' por oftlcio n. 44, do 

Pende de d 1 e !boraçno do s e nado 

de Orçnntento e Cou-

.At,resentndo em 8 
de agosto de 1908. 

Em 17 foi a 
respectiva p~~ova~o o projecto 
segunda em rJUilllssao quo o e remettido á 

· apresentou para 

Etu seS'l•nd 
<I.Uerimento da dlscnssU.o 
leitura, send o sr. Pedro R em 20, foi a ro-
do á mesm o nesta data 't > osa, dispensada 11. 
~ rcqucri~c~f~mdissão, q'u\P~%t~ndod e Iemettl-
.. prcsentou . o sr s o urgencia 
cussão, na me•mn dataenp~a Figueiredo, J 

ra terceira dir.-

o ... 
"' § 
z 
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Transnmpto 
Andamento (' ohserva<,~ües 

,L_~-----~---·····~--·····--··---~-···-

l'l081 . ' 

1908 

18 
\ ·t·1 0 dcs- l~tu t(':rceit"a tlJ~(_•.t•~sào 01n 22, foi a rc"" 

Approva as codtas dt:a ref?~ '1; 0 exer· <!nerimento do sr. llcitor de Souza, dispensada 
p~ls.tt do Esta o, ro er.on. ~ na So~~ro- a Jeitnra, sendo nesta data approvado c romot-
CICIO do 19qG, processad<t. tido á ~ommissão de 1tedacç:lo, que o apresen-
taria das Fnutnças. tou com a rodacçilo final om 25. 

l~na dbcnl'!~ào om 2G, foi approvada a redá-
cç1!.o final e remei.tido o projecto ao Semtdo, 
como pt·oposi<,~ão n. 31, por officio n. 18, no 
dia 27. 

Jtemc.·.t~ h lo á !!laneçào ttelo Scnatlo, sob 
numero 2•15, em 29 de agosto, conformo a com-
municação feita por offlcio n. 16, de l. 0 do se-
tomhro. 

Sauccionudo 

Lei n. 181, do 2 de setembro de HJ08 

· · · Do l!!il' '''ultloJnh•o l\hlA'alhàe!<l c on· 
Crea urna feira de gado no mumcipiO t • · 

do Iktmhuhy, rcgi~a de accordo com '1 0
'"'' 

a Jegb1lação em ngor . 

t\.JH't·~cuü\tlct em 17 do agosto de 1908. 

Hnl ln•lnacin\ dlscu"'"'ão em 2·1, foi appro-
Yado c romettido á commisRão de Agricultura 
quo o apresentou para,;.segunda eLU 31. 

l'ln• !iw;.:;nntln. lliscn!ilt'lào em 2 do setembi·o, 
foi pelo sr. Garibaldi de l\lcllo c outros, otfcre-
cidlt a seguiu te cmcndtl : 

Ao a!'!:. 1. "- em I' C?. de : Fica crcada uma feira 
de n·ado no município do Bambuhy, que ser:\ 
re"irla do accordo com a legislação vigente-
diga-se : ficam crcadas duas feira~ de gado, uma 
no nmnicidio do Bambuhy e outra no mmüci]JiO 
do Frucial, deven?o a:nha:; serem regidas de 
accordo com ti lopslaçao VIgente. 
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'I'ransumpto 

Andamcllto c olJservaçiic.s 

--:----;------------~,--------------. ---·······-··--.. I 

1908 40 Ceêo nmo foim de gado M mm>kipio 10m "''""""' o "'"""" foi "'" -'"'"'""do, bo»; 
de Bom bn hy, 'Ogid,Jo '<oonio """ "'"" o "' 2. •, fico mio P"i »d ""'lo o act. I. I 

lV08 50 

:wos 

O Je"i<loção Oi» "'"· O 'OH>O>tido O P>oi>'OIO Ó n>O,n>p OO>i>H>BMO <!?O 

' o ""'"'"''" <odigido »m '· Pom "'"''" <h<· cussão. 

NPsüt data foram. <1, requerimento do sr .• Juvenal 
Penna, dispensadas as forntalidadcs reg·imentaes. 
J>ara figurar na ordem do dia segninto. 

""'""' '''" "'"'"'"'"' d.,. "'"'""'· .... ., ...... ,,,. ...... "" "'''"""" llll:tJí"il''H's ~ohro r··"' l•lt•·<·j,, <•t,to· outt•os. 
ri e l•Od,.q·s, 1l!Jtnllla\iks d1~ dij-lr." "'/ 
on <lo l'l!'i\·Õ•·s de lj\1() l'Psnlif' rlunli-
d;Hl() de camaras no Il<urdcipio, h:,-

1 

Co!'lta e 

vet·ú r<,curs() ~usp<•nsíyo IJliP ~•·t·á Atu•esPuütdo ern l!l do agosto. intet'P•·sto ]J<tr<t a Cnman, CtnJdr•al da Helaçi\o, 

EcB~ Jll•hneh•a cH!>oi<'tH·i~~~\o orn 21, foi a re. 
'JI'"' i""~rlio do f' I' •• Jouo l•'r·ar•ç<t dis)''Jll'ada a 
l.·i1111·a, ~<·ndo UJ•)JroYado o r·ctuottido á com-
llds:;;Jo do Legislação o Justiça, 

Pende de parocor· rnra segunda discussão 

A »d '"''" o gow·eno " "'"''"'' p., "> 'O' n '''"'""I""" de Hel»e'ent<>.oi\,•s e a,, 1 il'nrlto Fr:,llci.~~" Yi•·""· '•dJ,. t••·t f•· c),.,.., · ctor 1l11s l'f'lld;ls <'st;HI,,:,,·s do 11 1:11i • 

<I Joio ''' li" Vi•Jo do ,.,,.,.,.,.,,, '"' A l"'<sen(ndo mn 10 de o,o,Jo <lo 101>8. Jltns da IPi, r"lativos a in'l"•r1ur,-

e'" ~' ''"~"!000, q'" "''-":.""''. ""' Fm P>·hnel•a di~'""'"• em 21, foi opp.,. 
"''" do "''""o eomo '"""'" d, >mio , '""''"'"' , "'"'"'" eomn.i.,ão, qoo 

0 
um "'"""' olooru, '<<ifi04do em OJ»e<eoton Po<o ""»ndo em 3!, suas contas. " 

E~~ Ne~·nucta diNeu~'~"'ào em 2 de setembro, 
lo1 t1pprovado o remottido á rnesrna commis3ãO 
quo o apresenton para terceira ern 3, sendo a 
r•·qurrirnento do sr. João !•'rança, dispensadas 
as formalidades rogimentaes, atlm de entrttr na ordem do dia. 

Pondo de terceira discuuao 

I 
·! 

~---

1908 52 

1908 53 
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-~ 

Transumpta. 

.. Ednat•do ~to r- l)o ~r. r em acco Verno entra . ·'o santo. · . o ~'O d Esp1rh . AuctorJza 'Estado ? . 1
1
1-rag\m .~1 do com o •t ter a ,tr l s doJs [,s-

1-,,tra suhmel'mitcs entre o. . t- do J qucs ao 
tudo~. 

PeJ\1!\l d() d Sen·1')c, délíhcração 0 '' " 

- 1 ' Con!'Ot.ltuiçào., •onnnl!>l!>HO ' c '\ ara as despP;- n:~l~hc_~ào t.~ .Ju,..tlç. • 0 processo P tapumes d1- .., · Estabelece trucção ~os 1 •s rnracs 
sas d~ co~~s proprJCdiV c visortos 
conflnan tes. 

J 

. dfi díscussão Wm setrttn " das : 
seguintes emen ' 

"0 foram offerecídnH %15· em"' 
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Transumpto 
Andamento c ohservaçõos 

~staheleco o procPss I 
sas do construcçi~' j par;' as despe-i 
viso rios das lr < ~s apumcs di-! N. 1 
confinantes. 1 oprtedades ruruos, 

Aos arts. l.· e .3 . lavra •constn;~~~~:::crescente-~o depoi~ da pa-
c conset·vação. 

'

Ao .mesmo arti"o 
<h~>a-se 8 d'"' ' § I b • Ias •. 

N. 2 

5.·, onde so 1~ _ ,,1;; dias», 

N. :l 

Accroscen ie-so en . , . 
l segmda ao ar i, ·t,. : 

Arti~>o Sendo . , "' ' mcertos 0 . entro a:; Jll'OJlriedad u, contusos os limi· i '. tos rem tt'd es eonfmrmt, ~ os c .t as para os . ' os •. sor~w as par-
mmos ordtnartos. 

N •. f 

Accrcscon te-se onde convier: 

ArtiO'o \ .. ? ·. ' s c a usas de J~cntas do im t que trata o art 3 . .. 
quando não hE~~ o do Novos e Velho~ ir ~?fao 
partes em accor Ior conteshlçilo ou Orlt IrcJ os, '· · < o. rarcm ns 

N. 5 

Accresccnte-so no fim; 

Artigo. Ficam is ' 
fessores bl' cntos do so!'V· , d . pu Jcos de inst tço o JUn· o~ ]lro-

ruc~~ão prirnari'a. 
Sala das sessõ 

Lopes.-j es, 20 do agosto d 1 · • 
dorniro i\I~s?IA!lves, - Hcitored 1!~~-- Americo 

' 'ga lãcs. e ·~ouza - Vai-

1\JO~ 53 
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Transurnpto 

Estabelece 0 processo par<l as desp~
sas de construcção dos tapumes dl-
visorios das propriodadC's ruraes con-
finantes. 

Andamento e observacõcs 

N.IJ 

Accresccnte-se onde convier : 

Artigo... Os escrivfics do judicial e nota~ pode-
rão ser removidos, assim como os escrivães de 
paz, por manifesta conveniencia o neccssidado 
da boa administração da justiça. 

§ I.<> A vorincação dessa cou veniencia o necessi-
, dade será feita pelo presidente do 'f ribunal da 

RelaçM, em virtude de representação de qual-
quer pessoa, apresentada ao juiz de direito da 
comarca. 

§ 2.o Recebida e autuada a petição, mandará o 
juiz ouvir o escrivão, em prazo razoavcl, que 
marcart. 

§a. o Decorrido o prazo: com a resposta ou sem 
ella, subirão os autos ao presidente do Tribu-
nal da Relação, que mandará dar vistas ao Pro-
curador Geral do Estado para emittir parecer. 

§ 4,o O presidente do Tribunal da Relação pro· 
ferirá, no prazo de 30 dias, 11ua decisão, 

§ 5. o Decretada a remoção, deixará o sorvon-
tuario, desde logo, o exercicio do cargo; si não 
a accoitar, porém, ficaroí. em disponibilidade 
até ser aproveitado, tendo preferencia para o 
preenchimento de cargo identico ao que ex-
ercia. 

(S. R.) Sala das sessões, 20 do agosto de 1\JOS. 
-Silveira Brum. 
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'l'ransumpto 

-
Estabelece o processo para as despesas 

de . construcçãO dos tapumes di vi-
sorws das propriedades ruraes con-
ftnantes. 

-·- -·- - 5 

Andamento e observações 

E d' m ~~cussão as emendas com o 
~uenme!lto do sr. Heitor de proj 

Souza 
ccto. a re· 
, voltaram commtssão de Legislação. 

Apresentada em ·>1 
foi a requerime;to ~~r\~o~inua! a 
pensada a i · mer1co 
ordem do d~f~~~~fni~. parecer para 

discussão, 
Lopes, dis-
figurar na 

E•u tllfo!cussão '>2 ' . 
emendas ns. 1 2 e~ 5 , ~cout_muaç· 
de seu auctor 'rei· .' d e , fo1 a re 

ão) com a:i 
qucrimcnto 

n. 6, afim 
o dia come) 

de seu assu ' na a a emenda de 
projecto emm~et~a!lgJJrar na ordem d a o. 

N~~1\~a!~g~~i~T~ ~~~~d~das pelo sr. 
ferente ao art 1 0 . as, sen?o a 

• • e as demats ao 

~. 7 

Onde convier act!rescente-se : 

E. do Ama-
de n. 7 re~ 
art. 3.o. 

Artigo· Fallecend 1 
suspensa a inst 0 . a gumas das p· 
casal! ou de qu~r;;_~~s~~ a c~tação ~ 

artes, tlcar,~ 
~ cabeçado 
nstraçil.o do espolio, dispensada a ha~·l~a admu 11 ação, 

.N. 8 

Emenda ao art. 3. ,, : 

Havcnd o no termo 
ou geral para pbocurador basta1 
te a aus~nci d roce e r ou propor ac 1te, especial 

çi'les duran-
elle poderá ser feita a P~imo ~eu c~nstituinte, a 

etra ettação c qual. quer outra. 
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rocesso para as despe· I N. 9 
Est.•b~ec~o~sfrucção dos tapumes di· 

~~:ori~s das propriedades ruraes COil· 

1inantes. Havendo condomino ou confrontante por direito 
de successão ainda indivisa, será citado sómen 
te o cabeça do casal ou herdeiro que estiver 
na posse dos bens. 

Em discussão foi encerrada e approvado o artigo 
1.o, com as emendas ns. 1, 2, '1, ií e 7. 

Em discussão o art. 2. 0, foi appro~ado. 

Em discussão o art. 3. 0 com as em\)ndas ns. 8 e 
9, foram approvadas. 

Em discussão o art. -L'l foi approv<,~do conjunta 
mente com a emenda n. 3. sendo na mesma 
data approvodos os artigos 5.0, G. 0, 7.", 8,0 e 9.o. 

Approvado assim o projecto, foi remettido ~COm· 
missão de Constituição e Legisl<\ção, a qual, 
obtendq urgencia, o apresentou redigido para 
terceira, tendo sido, a requerin)ento dO sr. 
Heitor de Souza, dispensadas as formalidades 
regimentaes, para figurar na ordem do dia se• 
guinte. 

Ern tereeiru dlseu!'!l~ào, em 2,1 de agosto, 
dispensada a leitura, a requerimento do sr, 
João Lisboa, foi approvado c remottido it com~ 
missão do Redacção, que o aprcsento'u com a 
redacção final, em 25, sendo, nesta data, a re"' 
querimento do sr. Heitor de SO\JZa, dispensa~ 
das as form~:~lidades regimentaes, aftin de ser 
discutida immediatamente. 

E1n dlseuwl!!ào a redacção final, foi approYa· 
do e remettido ao Senado, como proposição 
n, 29, por offlcio n. 46 do dia 26, sendo devolvi~ 
do pelo Senado, por officio n. 14, em 29 da 
agosto com a seguinte omenda : 
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!Estabelece o processo para as desp~- Accrcscente-se onde convier o ~eguinte : sas de construcção dos tapumes di-
visorios das propriedades ruraes con-
finantes · Artigo... Não poderão servir conjunctamente no 

' mesmo tribunal ou comarca, por motivo de 
suspeição, não só os cunhados casados um com 
a irmã do outro, como tmnbem os casados c<;>m 
duas irmãs, nos termos da Ord,, liv, 1,0, tit. 
70, § 45 c do art. 192 da lei n, 375, de 19 de setembro de 1U03. 

Paço do Senado do Estado de Minas Geracs, em 
Bello Horizonte, 2() de agosto de 1908.- Chris-
pim Jacques Bias Fortes, - Gomes I<'reire de 
Andrade,- Francisco Ferreira Alves. 

Ar•rese-utntlo, om 31, a requerimento do sr. 
Heitor de Souza, entrou em discussão, sendo 
approvado c remettido á commissão de Re!la-cção. 

A requerimento do sr, Amorico Lopes, foram des-
tacadas para constituirem proposição em sepa-
rado as ma terias referentes á incompatibilidade 
dos juizes de direito e a isonçao dos professo-
res publicos do instrucção primaria para o ser-viço do jury, 

Em 1. • de setembro, apresentadas as redacções 
flnaes da parte destacada e da proposição n, 
29 e dispensadas as formalidades regimentaea 
daquella, a requerimento do sr. Pericles, en-
trou em discussão nesta data, sendo approvada 
e remettida á sanção, sob n. '10, por offlcio n, 
167, do dia 2, o quo so communicou ao Senado, 
por offtcio n. 52 da mesma data, 

E1n dlseull!lsào, em 2 de setembro a reda-
cção tlifal da proposição n. 29, foi app~ovada e 
remettida á sancção, sob n 12 por offlcio n. 
170, de 3 de setembro, o qu~ se communicou ao 
Senado, por officio n. 55 da mesma data. 

Saneetonndas 

Leis ns, 483, de 10 de setembro e 484, de 12 
setembro 

I 

-99- -

~======r===··::-
I 

I o .... o ct> 

I 
1'1 s 1'1 ;:l ...: z 

I 
I 
I 

I 

11)08 51 

wos I 53 

Andamento o observações 
Transumpto 

D eoJnnllssi•o I andre a , . ddO A ex· bliea!'l• 
- OI I'l\S P~1• de Vln.çuo e , 

dr I•crna empreza Concede ao ~{1drade, ou ?- por 25 
vmela de ! ar privilegiO o e O'QSO d a()'oste de Hl08. or()'amz ' ção us "' a d em 21 e b que p~ra explora tÓmoveis par At•r•~l'ólenta o annos rnlla de au r ando um 
de uma I Jassan-ciros, Igniento eu-
cargas c l.ul"a~em conv na E. F. - são em 24,foi appro· 
pon\3b%~~Jinl,fa e1 IJ!í:fónte Alegr;;; Em 1wimei,•t't'1d~1[~er~~ma commissãdoo ~~~t~ tro : crdal e . ·amos, u do 0 reme d em 26, sen d' Mogrn~h:tirão dJf011~ succcsso c ~~rescntou para. ~erft~nd~ sr. J. PorphirW, d~ 
d?n e Abbadi~ de latina. data e a ~cquer:n~lidades regimentaes, a m 
pata para Villa P pensadas as rgr do dia se<>uinte. ou ro figurar na or em "' 

iio em 27, foi appro • "tnula diseuss mmissão, que ob E•n !oieS ettido á mesma co , terceira na vado e rem . escutou para J 
tendo urgoncra, do ap~ requerimento do sr. • 
mesma datad,.sen sada a impressão. Porphirio, Jspen 

- em 2!l foi a reque-E•n tt~•·ceiru, cliseus~aoSenna, 'dispep.sada a 
rimento do sr, Nels~n ~ remettido a com~ 
leitura, sendo ~pp~ovaqd~e 0 apresentou com a missão de Rodacç 0 • 
rcdacção final em 31, 

- • de setembro, foi ap-· Ent tliseuesuo em l.remottido o projecto ~o 
provada a redacção ~ ão n. 32 por oliicio n. ui, Senado, como proposiÇ , 
do dia 2. 

Pende de deliberação do Senado 

sos Do !oll'o . , s custas do.s procell~a, tl'O!'i. 
Manda pag~~c~hir a justiç~éa~: dos 

Clll que ·vãos de paz dabs I cido para 

Affonso l"l.~nnn Junlo•• e ou-

aos escri lo modo esta e c . forma 
ter~os ~des das ~oma:~~s d~ 10 de 
OS d,tS S 3 o da l OI n. 2o ' 
rio art. is89 
julho de • 

em 22 de agosto de 1908, Ain'e!'lentnclo 

- em 25 foi appro-' •n 1whneira d~seu!!l~~~o de constituição 
E ado e remettido a comm tou para segunda v Le()'islação que o apresen o. ,.., 

em 29. 
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'5 '"'"'' ""·" " '"""do. '""'"·' ""' "''~"""" '""''h••ào mn 1.· do ,.,,.,. 
' ~m 0,;,·dec";( ~ j "'Uç, ,tmhltc., ""· " "'"""''"'"'' do ". ''" • Alve<, foi ,.,. aos escrivães do par. das se_des dos Pün_sada a lmtur:t sondo nesta data rejeitado 

0 
termos pelo modo es(aholecHJo. para Jll'O)écto. 
os das sédes das comarcas na lorma, 
do art. 3. o da lei n. 251, de 10 do 

56 

julho do 1880. 

I . Archivou-se. 

Crêa nll, Capital do gstado. o <' Museu Oo J~o~r. 
Mineiro ''• do ~uc cogitaram o art. 
2.~ da lei n. 126, do 11 do julho do 
1805 e o art. 7.0 do dec. n. 81JO, de 
19 de _setembro do mesmo anno. 

~\tn·~·!Oit•nt:tdo em 22 do agosto do HJ08, sondo 
dispensada, a impressão, a requerimento do sou 
auctor, afim do figurar na ordem do dia da ses-são spguinte. 

l~u1 tn•inlt~h·a cHr-~t~u~!'l:\o em 21, foi, a re-
querimento do sr.~.João Antonio, dispensada a 
leitma, srmrlo approvado c rcmottido á com~ missrro. de Instrucção. 

Pende d() jmrocor para so~unda di~<:ussão 
57 Dispiío qno o~ o~crivil.es do jurlküd e Do ,., ••. ~ilvc~h·a Hr•unh notas, assim como os escr·ivães de 

paz, pode rito ser removidos por con-

""'""''" do "<Viço '""""· Co""'"nhlo pob omood, n. 6, "''"""'''da 

I 

ao projecto n. 5~!, em 20 do agosto o destacada 
om 22 para tlgurar na ordem do dia corno pro. 
jecto em separado, a :requerimento de seu auctor. 

En1 Jn•hneh•a tUI!Icu"'"'ào orn 21, foi a 
rnesma, a requerimento do sr. P, Rosa, adiada por 48 horas. 

l~m ))t>hn(~b·a cH"'cnssã.o (continuação) em 
27, foi a rcqncrirncnto de seu auctor, rornottl-
do o PrQjocto á conunissào do Constituição o 
Legislação afim do se pronunciar sobro a sua constitucionalidade. 

Pende de parecer da cornmissão de Constituição,. 
Para continuar ern primeira discussão 

l!JOS 

I 
l!JOS 

o ... 
"' s ;: z 
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rli o c ohscrvaçõee.-Andame 

ior- nn !oi'-'· d'vidir o · . 
"overno a "01 Cl·rcmnscn- l 19''1!-\ 

· a o ,.., n· ., nn • 
9

, ·'e ·
1
n·osto • 

0 
• ---~ Auctor.lz ·'o Estad? e " ~m cad<~ u ~- t·ulo em ~·• u '"' ritorJO u mmercJacs, da u!lla msp .t:,.Jn·e~>eH • pções co será crea das quaes 

ctoria. 

· 9~ foi <WJ•Tll-. -~o em , • .,, . lt rn i neh•a cH,.en""';~'lo de· Agncu lU •. Etn tn• • >ttido á comrm ·' vado e reme 

Pendo de paroc0r I· disen;:s0.o p:ua segum a , 

.. .nllnil!1 i ~l~;fic• me Ut~ •-lim " o no . pa,e~. S'Jy;\ .Jarc. do mnlllCl-Muda par<~ to«. d~ PapagaiO, • J1strJc 
d? · Curvello. piO do 

N. 1 

Accrescon to-se onde convier : 

nta IUü,, de C·m;-t 1 dishicio de Sa C'ddt~s l)lls-Artigo. {!. acd~~o do mnnicidio <~mt'a iuh-. .-tl.L' 
sitt ,dot ,wr .; ~lm{ominaçfio -'~fl a"s ~ctuacs, .ll'tl"Hl-"l"t a O ' . 'll'l"S ulVIS . s, ' COll' as r·w~ "' t io Cal das », _,. , oslções em con r ar .• "adas as uiS l' t> 

!'!08-F. Sdm-sões 29 de agosto do~ Slylita.-Jay-
Sala das seEdua:do do Amara~ -;;1 'de 'Faria.. man~,- 8 -Joilo Lishôa.- a mo Gome· 
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do _districto de Papa"aio »dg nom~ 
CIPIO do Curvello, "' mum-. 
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N. 2 

Accroscente-se onde c . OnVIer: 

Artigo. I<'ica mudado 
t~i~t? do Espirit~ saltar~ Irahy ? nome d 
lllCipiO de Monte Carmgllo.o Cenuterio, d 

o dis-
o lllll-

Sala das ses sõ cs 29 d 
miro de n.'ezen'de Cos~aagosto do 1908.-
P<tuliello.-Nelson de S · ~ Jayll!e Gomes. 
-Campos do Amaral enna.-:-Aristotoles D 

Arge-
-l<'. 
utra. 
o.-Waldorniro do Ma"alhn Ganbaldi de Mell 

"' es. 

N. 3 

Ao art. 1. '\ accresconte-so : 

Paragrapho De . . 
xeira da Costa ~ommar_-se-:; e~ualrnonto 
município de Sar~t~cftM! distric~o do «l•'id 

,uzia do RIO das Ve 
«1'oi-
al<>o~ 
lílas: 

Sala das sessões 2'1 d 
Vianna.-Ju!Í~ d·a nfo~fi.sto do 1008.-Ad olph~ 

Em discussão as emend 
Garibaldi do Mello as, a requerimento d 
C;~rnaras Municipa~s e~oftome da commiss· 

o sr. 
ilo de 
com-llliSsilo com as resp~'ctiv ou o projecto á 

as emendas. 

Em 2 do setembro ~ . 
discnss~o, (contim~; apresentado para seo-
requcrrmento do ção) sondo nesta dat"' for r 1 mesmo . a ord n;a It a de~ regimentaes srti, dispensada 

em do dia seguinte. a m de flgur· 

unda 
e a 

s as 
ar na 

Em ~o~e••·, 1 ~ ) "' uu a ditlileus -çao foi approv·•d . ~o~no em 3 (cont' 
~endo a de n 3-

0 .c?m as emendas ns l 
Jecto á mesm~ c reJe~tada e remettido .. 

ommrssilo. o 

Pende d 

nua-
e 2, 
pro-

e parecer para terceira d' Iscussã o 

o 
o k 

C) 
~ El ~ ...: :::: 

~ 
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d·t Camara a reor-
Auct~riza a8 Me~tari'a expedindo novo 

gamzar a ecr ' 
regulamento. 

1 
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Da eorn•nl~o~~»~ào de I•oliclu. 

A 1n·eseut:utlo em 27 de agosto, a requerimen 
to do sr. Zoroastro de Alvarenga foi dispensa 
da a impressilo, a!'l.m de figurar na ordem do di a 
seguinte. 

Ern primeira diseusslt.o, em 28, foi ap 
provado e remettido á commissilo do Polici. a, 

e-
e-

que, obtendo nrgencia, o apresentou para s 
gunda, sendo dispensada a impressão a requ 
rimento do sr. Zoroastro de Alvarenga. 

Eru ses·tnula discussão, em 31, foi appr 
vado e remettido á mesma commissão, qu 
obtendo urgencia, o apresentou para torceir' 
sendo, a requerimento do sr. Americo Lope 

o-
o, 
a, 
s, 

dispensada a impressão. 

Ean tereeh•a tllsc.!ussào, em 2 do setembr 
foi approvado e remettido á commissilo de R 

o, 
e-
ou dacçilo que, obtendo urgencia, o apresent 

para a redacçilo final na mesma data, sendo, 
requerimento do sr. Argemiro de Rezende, di 
pensadas as formalidades regimtaes, afim de e 
trar logo em discussão. 

a 
s-
n-

Ent tllsens8ào, na mesma data, foi appro 
da a rodacção final e publicada em 3 de 

v a-
se-

tembro. 

Resolução n, 16, de 3 de setembro de 1908 
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Crêa\rma tcira de ga~o. 1~0 uistricto Etn se_~·nntla discussão em 13 ue julho, 
de Livramento, munrcrpro de Ayu- é reJeitado. 
ruoca. 

Archivou-se. 

Iteleva do pagamcn~o da qum~tia \~o A(n:•cs_cntacio para segunda discussi'ío pela 
tres contos c qumhentos nnl rcrs connmssão de Orçamento em '> de julho 
aos cofres do Estado, o cidadão llde- ~ · · 
fonso José Teixeira, ex-colloctor das rondas cstadoacs 11~ município do l'.:t~a !'•w;.:;uud_a tllsc.•ussã.o em G, é olh cn• 
'l'rcs Corações do lt!O Verde. corrad~ o ad~ada i' votaçã~. Em 13 é approva· do c r.emetüdo a. commrssão de Orçamento 

quo o .tpresontou para terceira em 16. ' 

E·~· Í,Cl'C.~C.~il·;i, . tlis~ussão em 18, e <t ) H'O• 
vado e remettrdo a commissão de Red·lJç"ío 
que o apresentou com a rcdacção ílnal c~ ~O 
5P:ndo, ~ ~·eq~r~rimcnt~ do sr. Heitor 'de Sou~a' 
thspenhsadas as formalidades re"imentacs pu·{ 
ser su mettido á discussão. " ' ' 

Appr~vada a rcdacção final em 21, ó remcttido o 
prO.JCCto ao Senado como }lroposição sob Il IH 
em 22, por officio n. 25. ' • c, 

Itc.~nu~tthlo á tliUUicçi'~o pelo Sem\do GO!t 
1;:. 2391 em 8 de ,a~osto, conforme a commu~itn· 
çao feita por olltc1o n. 8 de egual data. 

Sancclot•aclo 

Lei n. 476, de 16 de agosto de 1908. 
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mentos dos juizos municipaesdo 1.•, ella a requeriroe.nto do sr. Senna Figueiredo 
2.• o 3.• entrancia, e determina quo adiada por ·18 horas, sendo reimpresso o proje 
os juizes do direito do comarcas cto com o parecer a requerimento do sr. João que houverem do ser supprimidas Barroso. 
terão os vencimentos da tabella n, ' 
annexa á lei n. 375, de 1!J03. 

Continuando em segunda discussão ern 29, con-
junctamente com as emendas a elle otl'erecida!! 

! em 1906, e 11r. Alfonso Penna Junior, pela com• 
missão do Orçamento, apresenta as seguintes emendas: 

N. 3 

Ao art. 1.· Substitua-se pelo seguinte : 

Artigo. Os vencimentos annuaes dos juizos rnu-
cipaes o do~ promotores puhlicos do Estado, se-
rão os constantes da seguinte 

TAIJELLA 

Juizes municipacs da Capital o de Jniz 
Fóra ......... ,. .. . •••• ... . • . .. .. • .. • 4:800$000 

Juizos municlpacs das comarcas do 
2,• entrancia .................. , • , .. 

3:600$000 

.Juizes municipao3 das comarcas do 
1." cntrancüt o tormo3 annoxo;.;.... :J::lG0$00() 

Pro~otores puhlicos da Capital e de 
JUiz de Póra.. .... • .. .. • .. .. •• ..... 4:320$000 

Promotores das comarcas de 1,• e 2.• 
entrancia, .•. ,............ •• • • • • • • .. 3:360$000 

o ... 
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z 
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"'. t os venci-\ 
n osooo annu~~saes de l.•' \ 

Eleva a "~~s 'juizes munr~ferrnina qnc 
mento:Js • entran~ia,_teo o:l de coma:cl.a~ ''1Ib··'·menda: 2 • e • d dirol rinlH 11s ,, · o~ juizes r~rn de ser dsuffbella ll, uo houve . entos a 3 
q "'o os vcnclm 37~ de 190 . ter" : lei n. o, anncxa a . -so as emendas ns. 1 e 2~ Suppnmam 

. 1 \JDt; -~\Jron-. _ . 29 d~ julho de · .Pc-
i':;< h tlas commJ_sso~[<';ancisco Vallndares. -:;t> !'Pnna Jumor. 

;lro Rosa. 

OV'Hlns :11'1 'Clll-ll:n-. ão são appr ' t· D ·e :as En,;onada a ~~ff~:r~do'prejudicados. o ar Jg · t]n_-; ns. 3 e ' 
2 uuHHldas ns. 1 e · 

SanccloJutdo 

l o de agosto de l!ll~\ Lei n. ·174, do 
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Manda observar nos contlictos de ju- .1\.Jn•eseutudo com parecer e redac\~ão para 
<iodlcçOo ootro ""''""''" Jodi- Mgonda di""""' em 22 do ag"to, pelo 'i· ciarias entre s1, ou com as adnu- Heitor de Souza, por parte da commissão c c nistrativas, as disposições do cap. Legislaçtto c .Justiça. 2." parte 2.a, do dec. n. 1.837, de 
liJOG,' com diversas alterações. 

l~nl ~o~e;.;·tuuh\ discusl'!ào,. em 26, por ar.ti-
"Os, é approvado c rernettido a mesma connms-~t'io quo o apresenta para terceira em :cu. 

E•n tc••celr;\ discu~o~sào em l. o de setem-
bro, ó a pprovado o remottido a conunissão de 
ltedacção, qno o apresenta com a redacção fi-nal em 2. 

Dispensadas as formalidades regimcntacs, a reque-
rimento do sr. Argemiro de ltezende para que 
HC'ja discutida e vota:Ja irnrnediatarnonto a ro-
dacção final, <i olla approvada o rornottido o 
projccto ao Senado como rn·oposição, sob n. :13, 
por offlcio n. 51, de :1 de sotemhro de 1008. 

Pende de deliberação do Senado 

:l4 Auclo.i,.o o govcnw a "><hvoncim'" ""' ""S"'"'" ou,.,,.._ •• , pm· ">lig", mn 
o primeiro estabelecimento que se 15 do jlllho, e :t]Jprovado o remottido á cornmis-
fundar no Estado para o fabrico o silo do Agricultura, quo o apresenta para ter-preparo do productos de milho e coira em l7. 
arroz, coin 25:000:ii)OOO annuaes, du. 
rantc quatro annos. 

l~ua tet•ceit•;t .. •lls~n~siíc~. ern 20, c appro-
vado c romotüdo a comm1~são de Hedacção, 
<tu~ o apresenta com a redacçilo final orn 22, 
o dispc_nsadas as forn)aliclades rogimontaos, a 
rorflwrimento do sr. Argonüro de Rezeude, <i 
ella approvada o !'O!not tido a projocto ao Sana-
do, como proposiçao, sob n. IV, por offlcio n. 36, de 2:J de julho do IDOS. 

U._•,ieltndo l,elo Seuutto, orn 31 do julho do 1\JO~, conforme cornmunicação feita por offlcio n, h do ogual data, 

l 
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I 

d monto o obsercações Ana 

- em 20 de agos-
1 frneh•u tlisenst!!ltlt.•doo, á commissão de .:. t 0 Em r,r 1 

0 
reme ---~--~~-- \ ·aujo Por ? to é approvac o 

, 0 coronel .r 
1 

uc orgamza- Obras Publicas. Concedo a . empreza q t uc"ão de "07 3
5 

t os ou a ra cons r " to 
b ou r rivilegio ~a trafegar au ~ I rem, p strada P.,trlade Itarnaraty o~_ 

urna . e do arraia . te dos rn~mi 
movcts, ·s convemen I eorJoldma, 

I 

t rnat es ou ' pon o Ca tagua~ 
cipios d~ do Porto Novo. á Estaçao 

. SC"unda discussão Pemle de parecer para "' 

I 
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em 

remettidos á 
1908 dos Deputados 
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I !lOS 156 Revoga o :trl. 1!H da Constituiç~o do U~Jnettido por officio n. 5, em 25 de julho 
Estado na rmrte em t]UC aboliu as ~, n_a . mesma data, apresentado c v ao a 
aposeniadorias. 1m pr1m1r-se. 

l~tn Jn•hue~t·a ~iseus~ão em 28, é approva·· 
do ~ remotiHlo a. comm1ss1ío de Constituição, 
Legislação o Jushça, que o aproseta para sc<>un-
da em 1-1 do agosto, com as so'"uintes cinon-
das: b 

l.h 

Ao art. 1.0
, n. 1: 

Em vez de «poderão ser>> -diga-se: serão. 

2.· 

Ao n. 8 do citado artigo : 

Bm vez de- poderá. o presidente conceder -di-
ga-so: concederá o Presidente do Estado. 
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Transumpto 

156 Revoga. o art. lO·i da Constituiç~o do 
Estado, na rarte em que aboliu as 
a posou tador1as. 

Andamento e ohservações 

Accrescente-se onde convier : 

Artig-o... O funccionario que reunir a<s c<md~
ções do que trata o n. 8 do art. 1.'', desta lc1, 
poderá ser aposentado pelo Presidente l}q I•;.s. 
tado, ainda que o não queira, desde qtHl haJa 
conveniencia do serviço p11 blico. 

Sala das commissões, em 2·1 de agosto de lU08.-
IIeitor dll S011za, presidonto e relator. ·-Waldo-
miro deMagalh~e~. - .José Alves. - Amorico Lopes. · 

A requerimento do sr. Ireitor de Souza, foram 
dispensadas as formalidades regimentacs, afinl 
do projecto figurar na ordem do dia scguint0. 

ll~1n ~·(~;,;·tnuln. cli!<o(~U'4~ào, eml7, conjuncta. 
monte, com as ernenrlas, são aprn·ovadas o.sta:> 
com a proposta, que ó remei tida á rcferitl<t com. 
missão, sondo apresentado para toroira em 2·L 

Ent l(.Wcch•a «li:L~cnM~à.o em 27, conjuncta. 
mente com as emendas do ns. 1 a 3, são appro-
vados o projectll o emendas e remottidas á com-
rnissi\o de Redacção, que, obtendo urgoncia, 
apresenta na rnesrna data a redacção final das 
erncnd,,s, sondo dispensadas as formalidades re-
girncntaes para a immedlata di~cussão da mes-
ma rcdacção a requerimento do sr. Heitor de Souza. 

SniJJnc~ttldn á. tll~~·~n~i!>-lào, ,; approvarh 
'-''''':t _rwlaeção, Sfmdo o proi•_H~io o emell<las do-
vr,J J<lq.; <lll :'-~"llat\o, ].101' <>f!kio ll .. [~) diJ 28 de ago:;lo rle l()(JiJ. 

gm sessão de l. 0 de sotornhro conforme a com-
municação feita f>Or oftlcio U. 16, s1l.o ~tpproVadas as emendas pelo Senado. 

Pende do segundo turno nas duas casas 
do Congresso 

-
1908 

I. 
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z 
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Transumpto Andamento o obsorvaçõe:o-. 

Ih•nu,tticlo em 21 . . ões a serem obse~· data apresentado. ry as disposiç d· compotencl<1 
Revod"a nos processo~. la relativas ao 

va as 1 Espocm ' T ibu-do Tribuna , , crimes no r . rramcnto desses 
{r~!" da Helação. 

•n,.,;.:"io em 27, JHY:- ~il'!~tu !«CA'HUCia. Cli!!<C' : . :+tido Ú m esmn_ •CO!ll-
' Ü"OS ó approvado e rem~.cia a ro que:runenl.D 

missdo que, ?hterndoe~lrgeapre~enta para t{).Y~~~= do Sr Amer1co ,op • d"·'o do mesmo Sl.' .• ,, · · do •t pe lu r a dis ~us~11o,. sepnressJo do parecer. pensada '' r01m · 

Sanccionn«lo 

(lo 31 de agosto do 1\1)3_ Lei n. 418, 

9') li- H(•nH~l.th'So ''ln,., ., conceder d·tta apresentado. ·iz·t o governo '~os do Couto , 
•lo a:;o~t.o, " 

J,ucfm. : Francisco AI ·' termo de 
cenç,t .t orphãos uo . Rosa, 
cscnv1ão ~ea Tobias AdntorJ,~e1 al.~.t. 
l'lllm 'Y do 9 , oJJlcio o 
ú~)C11\',l0 ,.... 

Pendo de segunda discussãO>-

J,L_L '·..-=--====-'====~~·--

I 
i 
I 
I 



PROJEOTO INICIADO NO SENADO 

E 

REMETTIDO A' 

Camara dos Deputados 
EM 1902 

E QUE TEVE ANDAMENTO EM 1908 
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I'rojecto iniciado no .Senado e remettido á C amara 
dos Deputados em 1902 e que teve anda~ 
mente em 1908. 

o 
o ... Transumpto Andamento e observaçõea "' ~ s 

;::l z 

-
1902 129 Crêa divcraas cadeiras de instrucção Em .seguntla.. t~iseussiio, por artigos em 13 

primaria. dcJulho, c' reJCitado. 

Communicou-se ao Scnado:por offlcio n. 34 de 1 
do mesmo mcz. 

Archivado. 

s. c.-16 



PA~EGERES DE GUMMISSÜES PERMANENTES APRESENTADOS EM 1~08 
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1908 106 

1908 107 

Transumpto Andamento e observações 

Reconhece e proclama deputado pela Da eonnnlssiio de Coustltulçiio, 1.-e~ 
3.• circumscripção o sr. dr. Raul glslnçào e Justiça• 
de Faria na vaga aberta com o 
fallecime~to do ar. Gabriel Valia-
dão. Arwesentntlo em 15 de julho foram dispen· 

sados o intersticio e a impressão a requerimen-
to do sr. Jose' Alves. 

Etn d_lseu~Ssiio em 16, encerrada ella e sub-
mettldo á. votação, foi approvado. 

Archivou-se. 

Requer que se peç.am i?formações ao Dn eOJl_!tnlssão de Rerwesent·áçÕes e 
governo sobre a lcbção em que o l"etiço(_~s. 
cidadão Antonio ugusto de Souza 
Paraizo pede o adcantamento da 
importancia que gastou na recon-
struccção c melhoramentos feitos Substitue o parecer n. 102, de 1907. 
em sua casa. 

Apresentado em 2 de julho, foi a impri· 
mir-so. 

Etn dlscn"são em 4, encerrada olla foi adia-
da a votação por falta de numero sendo appro-
vado em 13. ' 

Uetnettc;rntu-se a petição e documentos ao dr. 
Secoetarw das Finanças por officio n 137 de 
15 de juUio, ' 



1908 

1908 

1908 
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Transumpto 
Andamento o observações 

Requer o archivamento da reprosen- Da eouuu.fssão de Ot•ç:uuento e Cou-tação em quo o presidente da Ca- tas, 
mara Municipal do S. Manoel, podo 
ao Con"'resso Mineiro todos os seus At•re~o~entüdo orn 2 de julho, foi a impri-esforço~ para que a L~opo.ldina re- mir-se .. 
duza o frete do cafe , vrsto ser a 
materia da alçada do Poder Execu- Etu. (lfsen,..t~ão em 4, encerrada ella,foi adia-
tive da a votaçil:o por falta de numero, sendo ap-. provado em 13, 

Archivou-se. 

Requer o archivamonto do requeri- Da emnnllssão de Orç•mettto e Con-mento em quo d, l\Iaria Jose' do tas. 
Amaral, pode isençllo do impostos 

para uma pequena tave.rna, de cujo Ap~·eseutndo em 2 de julho, foi a lmj)ri-rondimento vrve, por rsso que as mrr-se. 
isenções de impostos devem ter um , 

caracter gonerico prefixado <'m lei. Etn cllsenssão em 4, encerrada olla, foi adia-
. da a votação por falta do numero, sendo ap-provado em 13, 

Archivou-so. 

Requer seja indeferido o archivado Ô Da eomutisJ~;Jào de !tetwesentaçõel!l e requerimento do professor primaria l•(•tfções. da cidade do Santa Barbara, João 

perpetuo Soares de Senna, pedindo At•reseutntlo om 3 do julho, foi dispensada 
um anno de licença emJ)rorogação, a impressão a requerimento do sr Jo1to França. para tratamento de sau e, em Vista 

do "'· l!O da Con."Mo>o do &.· Eon dloe"""''\o om 4, '"""•da olla, foi adia-
fado. da notação pa, falta do numoro, "ndo ,,. provado em !3 

Archivou-se. 

Roqu" o Mohi>amonto do <oqn,;. On ""'""''••Uo d., ""'"""""'noõe.•s e monto em que o dr. F'rancisco de l•etlções, Paula Fernandes Rabello, juiz do 
direito da comarca da Viçosa, pede 
um anno de licença para tratamen-

to do "udo, oom di>~ito.a ""''· "-lu..,..,,.,ndo em 3 do jQlbo, foi dl•Imn.,dao 
gem do tm,po '""""ª"''"'·-~" '"'"''"o a "'"'"'""to do "· JOão !•'""" não ter razão do ser, VistQ ter srdo 
o peticionario nomeado dezembar-gador. 

Etu (Useu!l!sào em 4, encerrada ol!a, foi adia-
da a votaçllo por falta de numero sondo appro-vado em 13. ' 

Archivou-so. 

_; 127-

Transumpto 
Andamento e observações 

---------------J~~----------~~~--~I:t~e~ll"r~·e~~sentações ~ 
. :nllssão de 

---~----;- de Da coJn 
O Parecer n. 48tiiç1io J•etlções. nexar a t· 0 a po !\!anda an · fim iden IC C tano Po· 

1908 113 

I 

I!J07, pa~acidadão Joãof n~~ionario~ 
ern que Silva e outros u ois da ler 
deiris~~o, nomlo~d<to:S~ftuição ~~ Arweseutatlo em 0 

3 addiciona a Construcção . mir-se. n. • dom a suas resr-Estado, P~ Capital, para 
4 de julho, foi a impri· 

casas, nes a 
doncias. 

I . da d 'ulho o sr. Juro , m tlfseussr~o em 8re et/erim~nto afim de ser 
E Motta apresenta u~ c%mmissõos de orçamen-emettido o parecer s 

to e Legislação· ' 

uerimento, conjuncta-dlscmoiisào esse req João I<'rança, em E~nte com-o p~r~cedooP!ti.ções apr~sentou u~ 
nome da comJ!lrss~o altar a commrssão o p,t_, 
outro, no d~n!~~~ r:q~orimonto approvado e re 
recer, sen lle por sou auctor. . tirado aque 

. rocor á commissão Devolveu-se o npaa"õos e Petições. de Represe t .. 

. Da com•ulssão m informações ao I•etlções • e se peça . nto em que 
- e (Je llet•resentaçoes 

Requer q~~obreo requerrms;o da Cruz, 
go':"orn Galdino Augu ão dã ca-

' ,., .. ,. nt• d• oon•t.uoç Rio V o<· • foi "'''"""' :f~;"j;':),,. Co!•Oõ~ ,':; 80% "b" Ai>resentndo om '.,:1.,'1~';,, Jol\o F<ançu, I er pede indommzaçt acto. a impressão a requeri . ( e, 1 r do seu con r 
o va o , . , 

I 

- m 8 . encerrada olla, foi adia-E•n (llseussao oíi uá do numero, sondo _ap-da a votaçllo por a 
provado em 13, 

I 

. 'monto e documo~-Uemet~ers!~:'t~rfo sJ~tih~anças, por officw. 
tos 1~~ J~ 15 de julho. n. ' 
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Transumpto 

Requer que se remetta ao governo 
para to~ar na devida eonsideraçn:o; 
o requerimento em que -o cidadão 
Lamartine Moreira, collector esta-
doa! do município de Ubcrabinha 
pede a relevação do Ragamento d~ 
125$550 em que foi ju gado alcança-
do para com os cofres do Estado. 

Requerer o archivamento da represen-
iação em que. o cidadão Jose' Fia-
vio de Lima, ·escrivão de paz do 
districto da eidade de Araguary, re-
clama sobre a forma de pa"'amento 
das custas criminaes nos p"'rocessos 
em qu!l decaho a justi~a publica 
em VIsta da lei n. 44 de 14 d~ 
outubro de 1906, que trata do· as-
sumpto. 

Requer o archivamento da represen-
ti!-çfo em que os escrivães do judi-
em o notas do termo de Bom 8 cesso, reclamam contra o projectc-
n. 210, de 1905 do s d 0 

achar grejudicàdo 0 e~~~mC~or 0 
se 

~ag.o e não haver se ftronunciad~ 
ongreesJ 'SObro 0 vo 

cial a lei que reforma g p~~siden. 
de custas. rob1mento 

----.. !!: 

Andamento o obser v ações 

Da COIUIUif!usào 
Petfç es, ti~ Ue1• 

A~•reeeutado em 8 de julh 
Impressão a requerimento do o, foi dispensada a 

sr.João l<'rança. 

Em. dh,eu~sào em 
adiada a votaçn:o por 9, ence rrad~ ella, ficou 

de numero1 senllo approvado em 13. falta 

Arehivou-se em virtude d 
~ccreJario do Interior sob n 
i~en t v~r ter se creditado. 

por anela reclamada. 

e um officio do dr 
409; do 6 dcj ulho: 
o requerente pela. 

o:.:r~!_uls~ào tle Con 
no e Justiça, 

A . 
ll~eseutado em 11 d . I 
a 1mpre ã o JU so ss 0 a requerimento ho, foi dispensada 

do sr. Heitor de uza. 

Ein tllscul!isào em 3 
mettida á votaçã f ~ ' onc o, 01 appro errada olla e sub. 

Vado. 

Archivou-so. 

Do <'OIUJnl -
;;lelaçào :"'j!~stÍie Cot ça. •stltulçào, Le .. 

Al•resentnclo 
a impressão a r~m 1} de jul 
Souza. quer monto Ido, foi dispensada. 

0 sr, Heitor de 

E•n dll!icnssào 
mettido á. votaçã 0~ ,13, onc o, 01 apvro errada ella, b vado, su ~ 

Archivou·se. 

' I 
I 
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. 1 ·vamento das peças pro- Da conuui"""'ão de V••çuureuto e Cou-.. 
ltequcl:' o are li r. d 1' O" 353 · tu"' tocolladas sob ns. 6u5, e ·1 ü; · ~' ·· · 

de 1904. 867 do 100G; 702, de !90u; .ooo de ioo7 ;' 908, de 1907 e 858, de . 
l 90G . ompanh·t<Jos do parecer rr. 

• ''0 · . [ 0 de Petiçõ.es por .\.Jtre!'len1.udo em 13 de julho, foi disvensad<~ 
!~ da 001!:!1dmsst,terididas umas 'e por a impressão a requerimento do sr. Senna Fi~ 
F' terem sr o a 'd d '" ,· edo 'terem perdido a opportum a c ou- "'ucrr . 
tras. 

Eru dlsen!!lsào em 15, encerrada ella e sub-. 
mettido á votação, foi approvado. 

Archivaram-sc. 

Clll·v·trnento das peças pro-~Dn coiuini"'são de Pel]UOf O ar ' . · · 'tocolladas soh ns. 253 e annexos, tn!!l . 
Or\~tunento e Con~ 

. to ·.; ter sido 0 a~sumpto resol-VlS J" t • r· ores vido em orçamentos an cr . . 
J\JH"CI!ientrulo em 13 de julho, foi dispensada. 

· a impressão a .requerimento do sr. Senna Fi~ 
gueiredo. · · 

Enr tll!!iicussão em 15, encerrada ;olla e sub.. 
mettido á votação, foi appróvado. 

Archivaram-se. 

0 0 p·uocer n 70, da com- Da co•n•ni!'l~ào de Ot•çnntento e. Cou"z• 
n~~H~~~oqd<> Potlçõos, reÍativo ao pe- tas. . 

dido dos inspectores de .alum;-w~ ~o 
Internato do Gymna~lO Mu~el!o, 
se'l1. archivado visto ja. ter srdo 0 
as~'umpto resolvido em sessão de At•~·t.•seutatlo em 13 do julho, foi dispensad<~ 
W06 a m;pressão a requerimento do sr. Senna. Fi· 

• gumredo. 

Etu cllscu~são em 15, cncerrad,a ella, foi ap .. 
provado, . 

Archivou-se. 

:s. c.-17 
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nequor que soja archivada. a reprc- Da conunls!!!ào .de Ot•çameuto sentação em que os hal!Itantes ~o tas. 
districto de Santo Antomo do Rm- e Con-
cho dos Machados, municipio de 
Grão Mogol, pedem um auxilio de 
8·000$0·)0 para ontancamonto do um At•resentado em 13 do julho, foi dispensada h~ejÓ quo possa fornecer agua á a impressão a requerimento do sr. Senna Fi-sede do dito districto, visto tratar- gueiredo. 
so de serviço propriamete municipal. 

Ern tlil'lenssi'to om 15, encerrada ella o suh-
mettido á votação, foi approvado. 

Archivou-so. 

rtcquor o archivamcnto do requeri- Da cotntnnllssão de Uet•resentn-:ões monto em que o e.scrivão da colle- e t•etlçõe!!l. 
ctoria do Muzambmho, Jose' Maxi-
miano Villas-Boas da Gama, pode a 
rclovação do pagamento do 5:000$000 
om quo foi julgado alcançado para A.t•t•esentntlo om 13 de julho foi dispensad·l co~ os cofr:_s do Estado, em vis~a a impressão a requerimento do ~r. João I•'ra;

1
ça' da mformaçao do sr. dr. Socretarw · das Finanças. 

Ern d.lse~tssito em 15, encerrada olla o suh-
mettldo a.votação, foi approvado. 

Archivou-se 

1908 
122 Itcquer que seja romettido ao I{OVerno Da eouuntssão de ltet•t•eseuta~;')e.., e para attond~r como achar uo justi- t•etições. v• .., ça, o requerimento em que d. Rosa 

Candida Delfim Werneck, professo-
ra p~i!ll~ria de Ros.ario, da Limeira, 
mumcrpw. do Muruthe, pede um Atwel'!lelltado em 16 
anno de licença, com todos os ven- mir-se do julho, foi a impri-cimentos para tratamento de saudo, ' 

Etn t~ls~nssão em 17, encerrada o lia o sub. 
metüdo a votação, foi appravado. 

ltetnetten-se 0 . • 
rio d r t · roqueruncnto ao dr Secreta 
julho d~ l~O~~!Or, por Officio n. 1~(), do 18 de 

I 

o ... o "' >:1 s >:1 ;:; < z 
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I - 1 UeJn'cl!!lentu<;Ões e . Da eotntui'""'ao t e t do requeri· i - s I arc!livamen o. do or- Pet coe · Opina pc 0 ' 0 escrrvãO 
monto em que do Monto Alegre, 
pllãos do t.~rmo Souza, peJo que.se t . . npri 
Antonio Lt~~ ~~cscripção d? d~~c~~ AJU'('!oóent.:ulo em 20 de julho, 01 a u " 
lho relc~e siste de reh~vedr 7d~o-:::ooo mir-se. que lhe ,ts antra o D '-' 
fres do Es.tado a tqnpa"ou, em vista 
que indevidamen d~das"'pelo sr. dr. 
das informações!'. anças. 
Secretario das < m, ' . IiP<~cussão em 22, encerrada olla e sub· 

h~'ettido á votação, foi approvado. 

Archivou-se 

I) <'OIUUlb<sào dt_• . t'orma'•ões ao n i , peçam ID " t_• Pet liOt!S. Pcqncr que ge .. petições ·~ 1 " qne > 

'•'ovo r no sob~e ~~s Dias Lopes ~oynÓ 
Zs cida~ào~\.n~~ricano Fcrr.eira, J o~~· ''J 

nho, J.octo dos Reis Jumord, Jos(' <\.•u•esentaclo om ~~ Francisco . , , Lucm o > " • • 

Dias Vi~ira Ldm~ ~elovaçãO ~o pa- Imr-so. 
do ArauJO, pe e !tas em que mcor· 

do julho, foi a impri-

o-amento das .m;~dos faltosos. 
~eram como JU ' 

E~n dl!i>it_•nssão, em. ~3, onco:rada e \la e sub-
mettido A votação, iOI approvado. 

• . Ir Secretario das Fi-Hetn(~t,tt_~ratn•se ,w l fi · 116 de 2·1 de nanças as petições, por o f CIO n. . ' 
julho. 

to l) 't connuissão de As·~icultn Nt e In· taç'ío o · • Manda arc!Iivar a r~prâ~~~rso; nego· dn!!!tt•in.. 
Içgrammas em. ~tarios, criu.doros o 
crantes,, propri unicipios de Alfo . , 
!nvorzubtg:ag~: Sacramento, dl'•lon1~ Atwe~c·utado em 2t de julho, forJJ~yonsa~a 
nas,t o Tres Corações, pdc emd·ts '1 impressão u rcquenmenio do sr. ;ardo a San o . . · 0 medi as ' ' 
Con "resso Mmmr • a ttendidas e Cunha. " · · foram umas t · quaes J!t .1 ' deram a oppor um· outras J•t por 
dado. 

do olla e sub-Ent tll!oi~Us!iião, em 2!, encerra 
rnettido á votação, foi approvado. 

~ rchivaram-se 

jl 
I 
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Requer que se peçam informações ao Oa cou!_nlls!!!ào ele Uetu•ese••tações «-" governo, sobre o requ9rimento ~m l"etit,~oes 
que 0 bacharel Agostmho Pemuo 
pode o pagamento do voncimontos,: 
na conformidade do titulo com quo 
rego a «Escola Penido... At•!'csentntlo em 2~ de julho, foi dispensada 

a 1m pressão a requorHnento tio sr, João França. 

l~nuUNenssào em ;U, encerrada olla o sub. 
u,ettido á votacrro, foi approvado 

Rernottou-so o .requerimento ao <Ir. Secretario do 
Interior, por offlcio n !48, do 25 do i ~11J10, afim do ser informatlo 

Indefere e manda archivar, por não Oa co•unli,.Mào tfe Coluttltuição, Le. ser procedente,~ recla~n~ção do. d~. gl!illaçào e Justiça, João Vieira tia Cunha, JUIZ de tllrOJ-
to tia comarca de Alfenas, relativa 
á. perda de antiguidade que allega 
ter sofi'rido por não haver acceita- Atwesent;ulo om12a de julho, foi a imprimi!·. do a remoção decrotatla para a co- se. 
marca do Palma, em face dos arts. 
27 tia lei n. 18, tle 28 de novembro 

1 de 1801 e 31 da lei n, 375, de 19 de1. 
setembro do 1903, Eau •~lsc!•ssào,em 25, encerrada ella 

0 
sub. 

mettJuo a votação, foi approvado, 

Archivou-se 

Requer o archivamento do protesto Oa collllllls"'ào tle PoUein. do director do serviço das sessões, 
por nada haver sobre que deliberar 
o ententlor que a mataria allegada 
pertence mais dir~ctamente f.IO oxa- Ap~e~ent~do em 24 de julho, foi dispensada 
me e estudo do 1. Secretario. a nnpressao a requerimento do sr Zoroas-

tro do Alvarenga. ' 

n.u tllscnss~o em 27, encerrada o snbmottiuo a votação, fo1 approvauo. 

Archivou-so 
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Transurnpto 
Andamento e observações 

lteJn•csentnçõcs .. ~ OIUillh•!!iUO de -es 'lO Da. c -. n inforrnaço ' J•etlçocs ue se peçar erimento Ol!l ' Requer q sobre o rcqu 1 do municl-
"overno tor estadoa d I cida- foi dispensa~a 
que o collecVisia do Treme ~amen- ado em 27 de JUlho, do sr .. Joao pio de Bo0 Vieira pede pa"tanci'l A J)resent- a requerimento dão Fr~nCJsce !ativos á. impor ' fre~ a impressao 
to dos Ju,;ooso rdepositnda no~ur~osup- França. 
de ·l;Ootog~ Jlant SL~Jdl ~ ~~ ~rn sua.s 
do J<:s a ver1f <!a! · · restJ- d olla c snlJ.o Josto alcanc~ 0 'á. lhe tor 0 _ •m 98 oncerr<t a ~ontas, quantrf qdo Jl2 de setcmbr J<'tn tli~o~eusl'itH~oe foi ~pprovauo. tuida, por ac o ~ rnettido á vo aç,t ' de UJOL 

'. etario das Finanças 
Hem t.•tten-~o~e aolg~. o~íl~fo n: 140, de 29 do 

0 requerrmento, I · formaçõe~ · · julho, pedindo-se as m 

- e I -o de Hepl'el'<ieutnçoeH . ()n eounn ,.;!oia , nto do requerr- l"ctlçÕt'!OI . . >]o archrvar~e. dão Carlos lto· Opm'~ pe m quo o cru.a,, rador da ca-
m?nto e 'l'rant, adrmnJ~t equiparaç1í0 . 11 foi a imprimir-~6~~~ta C<~Pi!;lt'o~eaoe~ do J??rt~~~g Apt•eNentltllO em 2\J de JU w, 
de seus venr~~:U da Poli em, Vl~so dois so. 
tia Sccrof;çã~ alguma entrceonccssão haver ro 'mportar a 

1 empregdo_sd ed~ caracter gora . em me I a 
d ella e sub· • ... -.0 em 31, encerra a 

l~n• clisc~tsl"it· •ão foi approvado. mcttido a vo aç ' 

Archivou-so 

D·• conuni~o~são am informações amo i•ctiçõe~. e so pcç · entos e Requer qou sobro os roquepcmo d<> Assis govern 1 Franc1s 
8 

a 
que os cidat ã~s to Pereir~ erp ' Atn•csentado 
l\lartins e Au.,~t"o de vencunontos. da a impressão 
podem pagamO! França. 

em 20 de julho, foi ~;~p~~~~ 
a requerimento do 

d ella e sub-• _ - em 31 encerra a Ent t1.1sc,.u!"Ht7'ç~o foi a'pprovado. mett1do a vo a ' 

· ntos ao dr. Se· uer1me 
1 

o Ueanctternnl·!!<le os req officio n 151' de . 
cretario das Finanças por ·nformados. · de agosto, afim de serem I 
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Transumpto 
Andamento e observações 

-Requer quo sejam remettidos . 
yortr!o para attendel-os como ~oorgdoe- Dnl_ t•o•n•ulsliill'o 
JUS rça o '' ·etl - ·~ de Uet)t·c~ t -~ • s requerimentos dos pro Çoes ~eu lttloes c 
cs~~rcs primarias do s. I'ed · • 

Umao, crdadão Archimdes G rol da 
e d. 1\faria dos H eis Goula t ou ~rt • 
do dois. anuas de licença c~r~ lte~Jg· A.J)~•eset~tndo em 1 0 d 
os vencrmentos para tratar' de saud;~ a Impressão a requerime~t~g3~to, foi dispensada 

sr. João França. 

Eut tU . . senssão em 3 
mcttrdo á votação 1, • • encerrada ella e ' or approvado. snb-

n~lllettet•n•••-. ' . . rror os r . se ao dr s t . 
de agost;querrmentos por' offf~.re arro do Inte-

. ro n. 152, <le ·1 

Requer que seja ouvido o oovern 
bre o requerimento em b que o o ~o~ Di' eo•u•uls~ào 
1:r!J:Dj;,~nAmerico de Macedo Varei- •ettt;õe!>l. tle Uetn•e"'entu\·Ões 
tempo cmseca, petde contagem de t_• 

que es evo como d municipal na cidade d C· guar a 
os effeitos da reforma. e ,wté, para .1\~)~'C!!Ieutndo 

'' unpres ã em 4 do 'l"ost ~ 
S< o a requoritno~t~ d o, oi dispensada 

o sr .. João França. 

En1 tllseu~~-m tf d ·~--,no em ~ 
e I o á votação f·~·. encerrada e lia e strlJ-

' 01 approvado. 

t•etllt•n•u·se . ~ 
do Interior. lll armações ao d 
por offlcio ;1 rel~

01 ttendo-se-lhe 0 r· Scc:otario 
. v· ' de 6 de arrost req I crnncnto " o. 

Requer o archivamento do 
m_cnto em quo 0 cid d· rcqr:eri- nu eon _ 
Grsmundi, porteiro doar ãto Adriano t•eti•• ~•nl"~sao «lle I 
Gymnasio '1r"ne· n ornato do ,-o(~S. tetn·esent -
d i' rro pede nçoes e 

e urna gratiflcaçilo pagamento 
cendo cumulativ por estar exer-
continuo, Visto }lllent? o logar do .1\ ) • • . 
attendido pelo d~t ter osr~o o. mesmo 1~ i~~-sentado em G d . " , 
de H de setembro ·d~·la~6 ler n. ·110, pressão a roquorim~n~ooJto, loi dispensada 

• o sr .. Joao França. 

Etu di 
t .d ~cttssào 0 7 I o á votaÇrr .. m , oncerrad· li o, tor approvado .• t c a e suhmet-

Archivou-se 
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Transum p to 
Andamento c observações 

,·a remetíido á commis- Oa cou!,•nissão de ltetn•esent:u;ões e 
Rc~ucdr quLce,~r~s~Iação e Justiça o re- I•eriçoes. 

s .. o e "' · t- J [O erimento em que o capr ao o. 
~~ptista Itodrigues Villas Boas _Pede 

·, nccdiaa reforma, mdc-lhe SOJda tco de circmnstancias do .1\J)~·esentndo em 8_ de agosto, foi dispensada 
depen cn e a Impressão a requerimento do sr. João França. 
tempo. 

Em discussão em 10, encerrada ella e sub-
mettido á votação, foi approyado. 

ltetuettmt-se nessa data o requerimento á 
commissão indicada. 

R llo 
se solicitem do governo Du. cou:nuis!olào tle Jl~egi!!llnçào e Jus-

OI[t!Or q t .~ dO t' • informações sobre a pre onça~ ·•f.-n 
ca li tão João Baptista Hod_rrguc_s 
Villas Boas, que allcg:a ter-se mval!-
d do no serviço publico. a AJ)l'Csentado em 12 do agosto, sendo dispen-

sada a impressão a requerimento do sr. Ame-
rico Lopes. 

J<:In tliscn!:il~i'ao em 14, encerrada ella, é adia" 
da a votação. sendo approvado em 17. 

U.CJnetteraJU•se o requerimento e docu!Jlcn-
tos a,o dr Secretario do Interior, por offlcio 
n. lüO, de 17 de agosto, afim de serem infor-
mados. 

Requer que seja enviada á comm~s- Dn col!ltlll!oisão de lle)Jreseutações e 
são de Orçamento a repres.en taçao I•etiçoe!oi. 
em que o dr. Carlos HonoriO Bene-
dicto ottoni, juiz seccional . d_o Es-
tado do Minas, pede ul!l a_uxdiO c o .1\,n~esentndo em _17 do agosto, foi dispcnsad a a 
apoio do Congresso Mmcrro par~ a Impressão a requerimento do sr. João França. 
fundação de uma bibliotl~cca publica 
no odiflcio da respectiva. secçã~, 
visto tratar-se de despondw de dr· ~ . 
nhciro publico. E1~1 d~selll'!l'!_no ~m 18, encerrada ella e submct-

trdo a votaçao, fOI approvado. 

Umnetteu-se a representação á commissão 
indicada. 
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Transumpto 
Andamento e ohsorvaç!Jes 

Re~b1~00~1:~\ohro 0 ' requorit~ento. e_m l•e~tçõe!"l 0 
se peç·tm informaçücs ao na counntt"'sào de ltea••·eNeutnções e 

g 0 0 cidadão Antonio Dtas 1hms-{~~·io Junior collector das rendas 
Pstadoaos do' município do Lavras, 
'1edo relevaçllo do juros sobre o da-

I. ·'t ue se ve'l'iflcar -em suas con- Atlre~eutnc!o em 18 do agosto, loi dispensa~ ~lc.L 0 \ concessão de fazer o paga- <la a Impressao a requerimento do sr .. João u~~nto do mesmo em pre>taçt,es França. mensaes. 

En1. «li!Oicussi\o em l!J, encerrada, ella e sub-
mettido á votação, foi approvado. 

UcJuett.(~ll·se o re!juerimento ao dr, Secreta, 
rio das Finanças, por officio r.. 161, de lD de 
aÇ(osto, ailm do ser informado. 

Indefere e manda arclüvar "os roque- Da eonnulsl"!ào de Uetn•est.~nt.nções e rimentos em que os eid~dãos :At~- l•t•.ti<;ões. 
gusto Pereira Serpa chefe das otli-
cinas da Irnprensct ~f!lcial e Fran-
ci.sco do Assis Martins, contra-r~es- . . 
tre da expedição do jornal_ offlcial, At•.r(~Meu~ntlo em ~8 do agosto, foi dtspensada. 
pedem augmento de venCimentos, a Irnpressao a requernnento do sr. João França, por não comportar o orçamc~to 
accrescimo de despesas o prCJU· 
dicar a "r::tdação na tahella de ven-
cimento~ dos funccio~ariqs, dqcor-
rentes de sua hierarclua. •~•n diseu"loi'to em l!J, encerrada ella e suh 

mottido á votação, foi approvado, 

Archivaram-se 

Requer o archivamento dos requeri- Du eonnnlssi"to de Constltnlc.~ào Le .. , montos em quo os cidadãos Manoel gl!!!lnçào e .Jn~~o~tlça, Octaviano !\feira e outros 1unccio-
narios do fóro de Ilocaynva e Ray-

mundo Pereirl!- de Sot~za. G~dinho, Atweli!entndo em 10 de agostr) foi dispensada 
contador, partidor c drstribmdor da a imvressão a requerimento do sr. A.morico comarca de Abro Campo, reclamam Lopes, 
<;ontra os Pl"~juizos que a!Iegam ter 

sotl'rido com a execuçiio da lei n. 4Gq, Hut «ll~~o~en"l~~o~Üo em 20 encerrada clla c sub .. ,; 
de 4 de outubro d? 1906 e respecti- mettido á Vot~çito, foi ~pprovada, v o regulamento, VIsto com o so po-
dem ser attendidos l'eformando-se o 
Regimento de Custas. Archivaram-so 

~ 

I I 
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Andamento e observações 
'l'ransumpio 

----+---~· .. . __ .!_ __ ~-----·- Uetn•cseutuções e 
Dn couuuissão tle . remettidos ao gdo- Petições. 0 seJam mo for o 

-
11108 141 

I 
I 

l 

1908 142 

:r-~o·rA.-

Itequor q~ara atto?der t~~ em que 
vor~o, os roq uernnon. t 

0 
d. l\Ia-

ju•hçal 'fao-dalena Sar Y dom um .. 
01

· dispensa~ 
d l\Iar!R "''" a Santos, pe o n 20 do agosto, ,, J ã 
da Evari~to ~o sondo aquollat; prd~ Atn•eM~ntndoã e~ requerimento do sr. o O· no de liCença, Jnra tra ar da a tmpress o an do Lavns, ' , em Nos-
fessora ta professor,t. . ·o de França· ·05 e es ' . mumctpt negoct ' do Glorm, de por 
sa Senhora tratar de satdl 'Exe-Q luz para . do Po er 

ue d 'competencta cessidade de 
sertiv~ e não halv ~rnr~~te sentido. cu ,•uma ct dccretar-Jc: ada ella e snb-.. - em 21 encerr· E•n t~ismá•ssot~oção foi ~pprovado mcttHlo v ' 

d Secretari(} apeis ao r Uc•nlettet•nnl·l'ol~/~ln 162 de 22 de agosto • do Interior, por o te . ' 

t Ç ões e 1 Ue)u'esen n . Dn conuuis!oolào c e t do 'rO(j UOl'l· ti - ('S 0 ·trchivawcn. dadão Antonio Pc co · · Rel(~~to 0~1 que o ~~rai~o, funccio-
n •usto de Souza adiantawonto 
Aulj Jluhlico, pede 

0 
reconstrn- f · dispen-

"""' O<hnd' "'"'' "' w '" om ,..1., nm 2 do .olnmb.o, " J ã da~::nfwelhor~mentdo~ f~formação AJ•rd~~~:tprcssão a requerimento do sr. o o cç... m vista a sa aa 
sua casa, c tario das Finanças, França. 
do dr. Socre ~ . 

d c'la c sub~ , n discussão em 3, encerra a ' E~cttido á votação, foi approvado, 

Archivou-se 

o Jlarecer n · por não ter vindo :á Secretaria • 143 nãO consta desta synopse 

s. c.- IB 



Pareceres 
DE 

C O M Nl I S S O E S P E R 1\i A N E N T BJ S 
APRESENTADOS EM 1907 

e que tiveram andamento em 1908 
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Parecere.s de 
tado.s em 
em 1908 

commi.ssõe.s psrmanente.s apre.s~jn ~ 
1907 s que tiverám andamento 

-

o 

J 
... 
"' Transumpto s p z 

1907 37 Itequor que so peçam informações ao 
"overno sobre o requerimento em 
que o cidadão Antonio Augusto de 
Souza Paraizo, funccionario publico, 
pede o adiantamento da importan-
cia gasta na reconstrucção e me-
lhoramentos que fez em sua casa, 
para ser descontada proporcional-
mente em seus vencimentos. 

1007 103 Opina pela concessão de um mez de 
licença requerida pelo sr. deputado 
Miranda Junior. 

Andamen to e observações 

()n COillDllssão 
J•etfeões. 

Apre!!lentndo em 9 de setembro de 1907. 

J<;nl diSCU!o!SiiO OI 
á respectiva commi 

n 23 do julho do 1908, voltou 
ssiTo, a requerimento do sr. 
ual o substituiu pelo de n. Simeão Stylita, a q 

107, de 1. 0 de julho 

Vide o parecer n. 107 

Da connuissão t 
J•etições. 

Atlreseutntlo em 9 do setembro de 1907. 

I~au discussão o 
cerrada ella, foi ad 

~~ 23 de junho de IDOS, en-
mda a votação por falta de 
tado em 13 de julho do 1908, numero, sendo rejei 

Ar chivou-so. 
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Transumpto 
Andamento o observações 

1907 10-1 Requer r o rarcllivamento do offl . 
documentos d? vereador do df~?ri~ Dn eou~nlssão de -
c~o ~? J~anesu_l,_sobre a asubsisten- !;"l!oilaçno c .Jnstlç . Coustltnlçao, I~e-
Cia ,t lm mumc1pal n. 26 de 4 d .n. 
~ovcmbro de 1892, do mun'ici i e 
l•erros, q~IO _alterou as divi~a~ g~ 
mesmo districto com o de Carat" 
ga, por não serem procedente lU-
razões allegadas. s as AI,t•t•sentntlo 

em 11 de setembro de 1901. 

I~m di -ell ~CU!oisno em 23 . 
sen~iofOJ adiada a votação p~~ Jpnltl·lO' encerrada 

approvado em 13 de . 11 ,1 a do numero 
JU 10, ' 

ArehiYaram-se. 

1907 105 Rc!lucr o archivamcnto das 
tocolladas sob ns. 182 e pcç<ls Jlro- Da co . ~ 
roçadas á Camara dos s 72ld, onde- dnst!~tanns!olao de A 
dos em 18!:!0 o 1!:!02 por fB·t cputa- - n. gt•lenltnt•n e ln-
me~idas que já pe~dcra~a .arem de 
tnmdadc, em razão , de t a _oppor-
s~lvi~o o assumpt~ Jlülo ccr SHlo rc-
1\hnmro. engrosso 

Atn·el'!entu.tlo em 
ll de setembro de 1007. 

·~tn. foi 
do 

discussão OI 
adiada a t n 23 do julho 
approvadci'oc açãlo por l'a!ta d;ncorratla olla, 

m 3 do julho. nmnoro, sou-

Archivarmn-so 

BKQURRIMENTO .APRRS:ElNT ADO EM 1908 



' 

o 

! 
,_. 
O) 

@ 
z 

1908 37 

Requerimento apref1entado e1n 1808 

Transumpto . 

Requer quo a Camara, por intcrme-
dio dlt Mesa, ofllcio :1 directoria da 
« Lcopoldina Itailway Compan~· », 
congratulando-se com ella pcht inau-
gnraç.ão do « Lycou Oporario Re-
crcat1Vo » do Porto Novo, em Além 
Parahyha, cujo prodio, confortavel 
e vasto, custou á Companhia ....• 
50:000$000 e se destina ao nohilissi-
mo flÚ1 de educar c instruir os fl-
1\ws de centenas do operarias que 
alli trabalham em suas grandes of-
flcinas. 

--···· ·- . . .. -

Andamento e observações 

..... 

llo 10r •• Jnvennl Penna. 

A Jlresentndo em 28 de julho. 

Dispensados a imprcss1ío e intcrsticio 
monto do mesmo sr., é submottido 

:'t roque ri-
ão :'t disCUSSl 

o approvado. 

Em 2!J, por offlcio n. '11, a Mesa, em nome da C 
mara, se diri~iu ao direc1.or daquell:t Comp 
nhia congra ulando-se com ello por aquel 
acto de honemerencir,, 

a-
a-
le 

secretaria da Camara dos Deputados do Estado ele Minas Geraes, em Bello Horizonte, aos 30 
do dezembro de 1908. 

O Director da Secretaria, 
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' ' ' !VIsão administrativ·t ',IX ~'. mcumhida dt~ 

R 1 - ' c poli tJca do gstado .. 

e açao dos srs. Congressistas com as respectivas residencias 
l!eputados ... , ......... , .. 
Senn.doreH ...•.. • , ...•..... ~:::: · · • • · · · · · •.........•..•.• ············· ·············· ························· ::::·········"·•·· ............ 

Projectos ihiciados na C· <ltnara em 1908 
N. 37 - ltlelleva de pagamentos de J. uro tas F . ,v s ao e 1 N. 38 r· ' rmtClSCO de P·ulla oro o x-co leclor de Sant 
N. 'lO = ~\xa ,a força publica P~ra lllOÔVel!'a.,......... .. .. .. .. a Luzia do Rio tias y ·-

N 
' ,I acesso ].!ara execuç' 1 . ......... .. ... .. .. " ..... ".. c 

, .!Q - Concede licenp a d' :to (os tapumes divisorio~· .•••... , . . . . • . . .•...•.. 
N. 41- Approva cont~s d nerso~ FunccionaJ•ios do. , t:: .............. :::· ....... .... .. 
N. 12- Auctoriza a con•ofd<;xerCICIO de llJO:; JUS ~~.t.......... . . ........... . 
N. ·la - l'a"amento d d:· l' 1 dÇilo clus leis <ol ...... '"......... ' """ " ...... .. ~ •· I_! - OrÇa a receit~ ('111[.~,~n?a do VCI;cin~e~[g ~ 1,~;~1ce.~>o c~y(C '.'.'.: '.'.'.'.'." · .. · ...... :: 

la - Intorpretn a lei n ·.JOr, a despesa do Estado pa ~uco \ Iena do Britt~" ....... " .. 

N. 
lG _ 

1 
Soares ~lvim M~clJ;do~.ol>re relcvaçilo de p:~a~t e:T·cicio de 1\lllll.:.: ·: · · · · ..• 

telyoga disposições d·t lei' •.. ·3·::.".......... en o, concedido ·t F . .' • ...... 
( Ircito..... ' n. /.J, na parto .. ',j, .. " ...... '.... ' IUIIClSCO 

N. 17- Contagem do'ié;;·J;·~ .......... : .......... :. rc ativa a nomea"ã~'j"'."."""• 
N. 4,8- AJ!Prova conhs dh rao .~:· llenJamiu Moss . .'"""" ........ ? .. c .Jlllzes do 
N. 4ll- Crea feira do ,. d ecCI .t c despem d ":""....... "" ........ 
N. 50 - Estuhelccc rccgu o no mun~cipio d~ lla~ll clc~·cJcio de HJIJii::::' ..••.....•...•. :: 

mas J\l . . urso suspens!Yo Jl'Ir't 1, .m I:J . .. . . . . . • . . . . , .. 
N, 51 - l'npamc~1~0~l~~s, sohrc reconhedir~e~to r;]Hma~ da Hel~ç·a·~··Jé 'tic': ... · .. :::::" 
K ~ 9 da!, Francisc~ 1 ~:r~i~ da lei, 1 o r· dC>J o> i to ;10P~ lr?s, etc .. .' ...... :ls{h uas c;1: 
N .· v~ - Arlntr:4mento , 1' _n ...... , .. .. ' o cctor da Uoa \: ......... , , 

53- Processo de e~eocu~~~ted cn1rc o É~t~(i; 'Jô'j,•:".·:i ............. Jsltl (!o Tre'1~ 0: 
_! Pnantes........ os tapumes divisOI io;·J•t o Sauto 0 0 do ·~i" ...... .. 

N. o) - l'!Vilcgio ao d;," i·;.: .................. :. . as propriedades ' lllas .... : 
-5 Uberahinha o Irur~lnantllo Alexandre Villel~.... •• . . . . . . • rurucs conti-

N. <> - Pagamento de c t', na ~strutla do Fcn li T•Ura linl1a J~''" ......... .. 
-6 C.ilJstiça publica us as aos l'Fcrivàes de p~z d<;ynna a lllonto 1\~~ormovel, c~tr~ 

:\ · v - rea o llluseu Mi' ·: • • ·".. ... • . ., os PIOcessos " c ....... , 
N · ?7 - !te moção dos csc~f~~o nesta ca1;u;i:" .. ".............. em que doca h i~ ... ~ 
N. ;,8 - DiYiúe o Estado crrt 'c\Isrc do judicial c. iJ~·ta' 's'c" d"o'. :; , .•.•. :: .' •• ,. . .•..•.•.•. , • , , 

nm•cr· - s uo · · · · · • ·•. • - Ipçoes commcrci·les Jtt,lzo de }Jaz ............. . ' , c CrPa . . ... .. 
> mspectorias."" ...... · ·········· 
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N. f>\J - Mutlança de nome do tlistricto do Pap2gaio ................................... , 
N. Gil- Anctoriza a reorganização da Secretaria da Camara dos Dt'JH11ados ............ . 

Projectos da Camara iniciados ~m annos anteriores 

~. IüZ- Crca feira do gado no Livramento, districto da Ayurnoca ................ : .. .. .. 
:'11. 137 - Releva do pagamento, para com a fazenda publica, ao ex-collec1or de Tres Cora-

ções <lO ruo 'Verde, lldefúllSO .José Teixeira ............. o ................... . 

N. 1i3 - Eleva os vencimentos do& juizes mnnicipaes o determina os dos juizes de direito, 
cuja comarca tiver de ser snpprimida ........................................... . 

::\. tr; - Estahclccc regras a observar, nos con1lictos de jurisdicçilo, entro anctoridades 
juúiciarias, entre si, ou com as administrativas ............................. .. 

N. :l t - Subvenção ao primeiro estabelecimento que se fundar no Estado para o fabrico 
o prepare do producto do milho, etc ..................................... .. 

!'\. :J5 - l'l'ivilegio ao coronel Araujo Porto para uma linhtt tlc automovcl, de Itamaraty 
ú Esta<,'.iiO do lU o Novo ................................... - .................. .. 

Projectos do Senado remettidos á Camara em 1908 

~. E>•> - ltt•voga artigo da Constitnir;iio para restaheleccr as aposentadorias ............ .. 
~. 15i - lteo(ula o processo dos crimes da compotenci<t do TribtuHtl E$pecial ........... . 
:\,158- Licença a diYersos fnnccionarios dajnstíça .................................. .. 

Projecto do Senado remettido á Camara em 1902 

,'\, 1:!!1 - Crôa tlil'crsns cadeiras de instrucç~o primar: a .................................. . 

::\. 

N. 
x. 
N. 
N. 

"· 
"· N. 

N. 
N. 
N. 
'\. 

N. 
N. 

Pareceres de Commissões Permanentes apresentados em 1908 

106 - neconhecc c proclama deputado pola 3." circnmscripção, o sr. dr. lta,ul do 
Faria ........................................................................... .. 

JOi - ltequt:J'imento do cidadão Antonio· Augusto do Souza Paraizo, pedindo adeanta-
mento da quaniitt gasta na rcconstrucçào e melhoramentos de sna casa •..... , 

101': - Itcpresentação do presidente dtt Caa.ara de S. Manoel pedindo ao Conn-resso in-
. tcrvir)unto ú Loopoldi~:t par~ a rcducçiio do _frete .do cafe' .......... ~ ........ .. 

10\J - Hequemncnto do d. i\larm Jose, do Amaral petlm<lo Jsençiío do impostos ..... . 
110 - 1toqu.erimcnto do profe~sor de Santa Barl1ara, João Perpetuo Soares do Senna, 

pcdmdo um anno do licença .............. ,...... .. .. .. • .. . . 
111 - Uequorimcnto <1? dr. lo'ra~ICisco de Paula F~rnan<les lt;iheli~; :j~.i~"Jc 'dl;~it·~ 'â~ 

comarca da Vu;osu, pcd111do um anno de l!cença .... 
112 - Petição do cidadiio João Caetano Pereira da Si!Vt\ c' ont1:Ó~· t'~;J·c·e·i~;{,{ 1:io~~· 'j1~~iú;. 

do constrncçào de ca>us...... .. .. .. .... .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. ' 
113 - Requor~mcnto <!O ciuadno Gn!dino. A ugus~o da Luz, constrnctor 'da' ~~d~i~{ d~ ;1~;.~~ 

Cornçoes do H10 Verde, pcdmdo mdemmzaçlJ.o de 30% sobro o valor de seu con-
tracto ..•..........•.•.•..•......•........•.....••.....•.... 

l H - He<jUCrimento do co~le.c1or de 1JbcJ a l>illlla, l.amar·tino Illorcir,'a','l~~;Jl;l~l·~ r~,l~'v'a'Çu~ 
do pagamento do 12;..$;J50 .......................................... . 

115 - Iteprcsentação do cidadão Jose Fia vi o do Lima_, ~scl'ivilo de paz ''J~'",i,;.;1;,'n~;~; 
rrclamando contra o pttgamcnto de custas cmnmucs.. ... . . . .. " ' 

llti -- Hnprescnta9ão dos cscrivües d_? judicial c notas do tmno dc.llo;l; • s~1'd~~~;Ó · 0~; 1: 
tra o prOJ~cto n. 21ll. de 1~0<>, do Scr~ud9,~;"" ....................... .' .... . 

117 - . Peças protocolladas sob ns. W5, de 190<>; ,,:~:3, de llJOI; 8•Ji de llJOG • 'iCJ') de 
1\J05; \JOO, do lll07; \108, do 1\107 o 858, do 1\.iOG .............. .' .......... : .... :' ... . 

118 - Peças protocolladas E oh .ns. ;!53 o an.ncxos ........... ,. · ......................... .. 
ll!l - Parecer n. 7!J, da comrmssão de Potiçõrs wl•re pedHlo dos inspcctores de alu-

mnos <lo lnt<>rnato do nymnasio Mineiro .................................. , .. 
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, Nota Fiscal: 

VI 

N 120 _ RepresentaçãO <lo> habitante.> <lo districto de Stnto Antonio do Riacho dos Ma-
, · chados, municit~io ~e Grão Mogol, pedindo um auxilio pétra o fornecimento d'a-

"Ua a sêrle do drstnc ·o ...... · · · · ..... · ·. · ...... · .. · · .......................... .. 
:c-;. 121 _. R~qn<>r·imcnto do cs.~rivào rh collc~toria de Mnzambiaho .. Josn' ~laximLmo Vi lias 

Boa~ da Garm, pedinrlo rclcvaç'lo do pagamento de 5:000.ji;I)IJO... .. . ....... .. 
N. 122 _ Requerimento ?a professora do l~osario da Limeira, d !tosa Candid<t Delfim 

Werneck, pedmrlo um anno U<l hccnçt ........................................ . 
N 1:13 _ Jtcquer·imonto do oscriviío de orphiíos •lo termo rlo :.\IrJrlte Alegre, Antonio Luiz . . . ué Souza, pedindo relevaç:1o d<t prcscripç1o do dir·erto !t quantia do 750$000 

qne indcvídarnentc ]ngou,. .. ,. .......... ·~ .......................................... . 
N 12! _ Potit(ii3s dos jrrra lo~: Jtlsu Dr~s L,<!P.es Sr~bl'lnho, .To_ão Anwricanr:J F,Jrroira, .Josê 

• l•'rancisco lteis Jnruor, .José Dras \ lCll'<t L1:u:t o Lncm<.Io José do Araujo, pedindo 
. rclov;tção <lo pagamento de multa~., ..................... , ....................... . 

N. }')') _ IteprcsrHlttl/"10 o tclegr,Hnm:ts de <hvor.'los n~gO"~iantc,, propr·iotarios criadores ~· 0 invornisbs do> municiphs de Alfentis, UiJJraln, Sicramonto, 1Ionto santo 
e Tril'! Cor açO); .. · · ...... · .. · ..... · .... · · .. · .... · ........................ .. 

:'i. 12ü _Requerimento do bacharel, Agostr~lt~ Pcnido, pedin•lo 1ngamonto do vencimen-
tos como prof0sl'.ll' d t ·<l~>?•)l,i 1 •l,ntrlo., .. ,. ._. .... : ............................ . 

N. 127 _ Itoclarn:J.ção do <1:·. Jo'l•l. Vtcrra d.t Cunh:t,Jnrr. do drrclto da comarca do Alfcn:J.
3

, 
sobr.J per,[ t de :tntr:snrda•L> ............ , ..................................... .. 

~3 128 - Protesto do <lirector <lo sernço <l.t>. s_a~lÕ3s ................................... . N. 12() _ Rcqn Jl·imen to do coll.cctor •lo mt~nrcrpr0 rle B~.t \'i~ h do Tremedal, Francisco 
Viei!'.l, p~Jindo p:tgarnont. • do .Juro.> d:t •t•:antla dcpositad,t para saldo de um 
snpp)lt.O alcanr:-; ..... :·:"·· .... ·· .... , ..................................... .. 

~. 130 _ Rer[tl'lt'imcrrto do a•lmwr~tr·:trl'l_r r h C1Lloa tL'>ta Car•ital, Carlos ltodrin·ucs Trant 
pclini.lo cquiparaçã? da ven~uner:tos ........ _. ...................... ~ ..... .... : 

N. 1:3l _ Requerimentos dos c1darlãos I•ran_cBco de A:Bis Martins c Augusto Púroira Scr-
pa, poi.lindo pa;?;<IIUCUtO r lo venCllJlO~tos., ... , , ...... , , . , .. , , .. , , .... " .. " • '" • 

N. !:~2 Req ucrimcntos de )>rofessorco; .de 8 I_ edro da União, Archirncdes Goulart e à: 
Maria dos Reis C{oulart, pctlrndo d?ts annos do licença ........................ . 

N. 133 _ Itoquerimento do 2.• sargento Arner~co do Macedo Varella da Fonseca, pedindo 
contacrem de tempo.· .... · . · · ........................ . 

:'i. 13
4 _ ltequerimonto do cidadão Adriano Gismundi, porteir~ ·do 'i1;t~;~~t~ 'do "àv'ffi;;~. 

si o Mineiro, pedindo .J~agamcn to, do .gratiflcaçil.o. • .. ... . . .. ........... :. : .... . 
~. 1:!5 _ Requerimento do cap1tao João Baptuta Rodrigues Vil! as Boas, pedindo re-

forma ........... ······::··················· .... ·••· ................... , .. ~ ••..••• N. 1:lü _ Prdcnção do capmto \rlLI~·ll 1Jac.:.,. ... _. .................................... .. 
N. 

1:37 _ H.eprcsentaçrto do dr. Carlos !l. henodicto Ottoni, juiz scceionai llo Estado pe-
dindo auxilio pctra a funrlaçao d~ !llfla hibliotheca ........................ ' .. .. 

;-.;, l<18 _ R'Jqucrime~rtn do collcctor do. mnnicipJO de Lttvras, A.ntunio Dias l\Iinisterio ,J
11

• 
nior, pcrlmdo, ~ole,~açã~ :~c 2nro> do alcance. quo se veri1lcar e 

0 
pa;.>;amcnto 

deste om prc.staçõc.~ nLr.h,\e•:"· .................................... : 
:--;. 

1
:39 _ Requerimentos dos. tuncc~onarlOs_ da 1ntprcnstt Oilichl: Angu;;to l'crei;•ti So;p:;·~ 

Francisco de Assu Martllls, J>Pdrndo augmcnto de vcncimónto:l · 
N. 140 _ ItcquerimcntoJ dos cidadão.; Manoel .Octaviano Meira e outro~ · ft;nc~io~~~·io"c.i • 

fôro .<lo _B'>cayuva o 1~aymunrlo Percrra de :'louza Uorlinlto, contador, partidor~ 
distrrburdor da comatca de Abre Campo, rcclannurJo c:ontr\i a lei n .

150 
<lo 

1906 ............................. ;...... .... ........... ... . ' 
N. 141 _ Requerimentos d_as professoras de Lavras e do ~. s. do Gio.ri~· • 'mu~·i~i[>l~ · ·d • 

Quoluz, d: Mari>t l\Iagdalona Sarty o <\. Maria l•~va1'ilta d'ls san'tos, pedindo UI~ anno de hcença ........... · ..• ·.... . .. .. . • ... .. .. .. .. .. . 
N. U2 Requeri_mcnto do _cidadão ~ntonro Augus!n do "onza Paraim, 1; 0 ,:Ji~:l;J·;;,jj~~tt~;~~r;t~ dt~ 11nportancra gasta na recon~trucçao de sua ca~a ........................... . 

Pareceres de Commis~ões Permanentes, apresentados em 1907 
e que ttveram andamento em 1908 

N. 102 - Requerimento do cidadão Antonio Augusto dr Souza Par·üzo f . , 
blico, pedindo udianüimonto da importn.nch ''"SÍl\ n~ ~ccdr)s~lllccr~nan1 o ]lu-
casa ............................................ ~ .... ' · · rncç"'o < Q Rua 

N. 103-' Requerimento de licença do sr. <l<Jputarlo.Mir·anrla .Jt;nia·~ ........................ . 
N. 101 - ·Oflicio c documentos do vereador do districto d~ Joanesi'à ·~~i'" · i·"':t " .. · .. ·: 
N. 105- Peças protocollad:ts soh m. 182 c i:!l. ............ ·· .... .' Jro um os ...... .. 

··························· 
Requerimento apre>.entadv em 1908 

N. :l - Congratulações á Diroc1oria da Leopoldina llailvw
1 

~'om l 
1 

. 

· do « Lycen Operaria Recreativo de Porto ~ovo,~ ' l 1 1111 Pela maugura~·ão 
································ 
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