
RELATORIO E SYNOPSE 
DOS TRABALHOS 

DA 

Do 

ESTADO OE MINAS GERAES 
Referentes á 4." sessão ordinaria da 4." legislatura do Congresso Mineiro 

em 1906 e uma recapitulação dos trabalhos da legislatura 

ORGANIZADOS POit 

D!HEC'l'I>R DA ~E<_'HETAHIA 

/ 

BELLO HORIZONTE 
IMPRENSA OFFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAES 

mo7 



INDICE 
DO 

RELATORIO E~ SYNOPSE 
DOS 'l'RABALHOS DA 

Camara dos Deputados 

lntrod.ncçào ••..••..••.•.•.•......... , ..........................•..............••...• , .•.... 
Commi~sõcs permancn t.es..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . .....•...........•..••..... 
Connnissõcs mixhts ...•....•.•..•....•..•...••....................•........•..............•.. 

ASSUMP'l'OS DIVERSOS 

~ccrotaria ................................................................. , ................. . 
Serviço legisbtivo do~ Eslados o do Congresso Nacional .................................. . 
llibliothcc<t do Congresso !\lincir<> ......................................................... . 
Edifleio da Camara ••.....•.....••••••.•.••.•.•.....••.•......•.••••••.•••.....••••.••••.•••. 
Votos de pesar .•••....•..•.••...•••••••...• , •.•.•.••....••....••...•...•..•.••••.•••.•.••... 
Congratulação ......••..............••....•.• , ....• , . . . . . . . , ......••.••. , ... , .••.. , , ..•. , •.. 
Sossücs oxtraordinarias .............. • ...................................................... . 
Renuncia do nu\JHlalo .......... · ....................................... .' ........ · ............. . 
Posso presidencial. , .....••. , . . • ............•....•.........•...•• , ................••...•.•. 
Leis vetadas ................ , ......................... , ............................. · ...... · · · 
Leis pnblica<las pelo ConCTesso ••........••.•..•..••.•...••...•.....••.•.. • · ·. · • · · · · · · · · • · · · · · 
I~c!''c~s:t de aunaos, J'Ola o rio o synop~es ....................... , ......................... . 
l~dJCçoes de annacs dos trahalhos da Camam, esgotadas ..•......• , • , .•.•.....•........•.•.• 
Correspondoncia oflicial expedida o recebida ......... , ..•.. , ..•..•... ,.,., ......•.•....•...•• 
S(•s.-;{,es dit Cn111tt1'a e Jo COIJg'l'o:-;so .•.. ....•. , ....•.•••..•.•..••...••.•......•.•...• , ..•••• 

'I'I~ABALHOS DA CAMARA E DO CONGRESSO 

I :c !s sanecionadas .... , . , .... , . . . . . . . . . . . . ................ · ...... , , ..••.....•....•..•.•......•. 
Le1s promulgadas pelo CongTcsso ............................................................. . 
l.e!s publicadas pela CamnJ•a ...................... , .................................... • · .. · 
~-ms votadas ••.••.•••............•...••..•...•.....••.••.• · . • · · • · • . · · · · · · · · · · · · • • • · • • · · · · · · · 
1-o!s remoi. tidas ú saucçi'io pela Cama1·a .................................................. · 
1;o1s J'O!U!Ji.titla~ á sancçiío polo Senado ................................................... • .. 
Tror,onçoes romottidas ao Senado ......................................................... .. 

r a J:\ 'os elo Cong-ros~o ...•...............•• , •...•.••......••.•.. , . , • • . • . . • • . . . . •..•.•.•.•• 

1'.\HINAS ,, 
o) 

1 
7 

ll 
ll 
18 
l\1 
1\1 
1!) 
l!) 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
21 

25 
25 
21) 
21 
27 
2.-l 
2~ 
'30 



TRABALHOS DA 4.u LEGISLArrURA 

PAGINAS 

Project.os, pareceres etc., desse período e de períodos anteriores que tiveram andamento 
neste .....•.......••.......... , ••...............•.• , . . . . . . . • • . . . • . . . . . . . . . • . . . . . :J;-, 

Corrospondcncia expedida e recebida dnrante a 4.• leg·islatura ......... · •..... ,.............. :r; 

PAPEIS PENDEWrES DE SOI_.UÇÃO DAS COMMISSÕES 

Da do Policia............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3~1 
Da de Consti tuiçilo etc....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . • :30 
Da de Orçamento e contas................................. . .. • .. .. .. . .. . . . .. .. .. . .. .... .. • . 41 
Da de Forçn Publica......... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . .. .. .. . . . . . .. . .. . . . . .. .. . . .. .. .. .. . -1:1 
Da do lteprosenta<;ões etc .......•.................. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . ·1:3 
Da de Justir,~a Civil o te................... .. .. .. . .. . .. . .... . . .. .. .. .. .. .. .... . .. ..... .. . . .. .. ·16 
Da do Camaras mnmcipaes..... . . . . . .. . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 47 
Da do Obras Publicas etc........ . .. .. . .. .. .. . .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. . .. ·18 
Da do Nogocios inter-Estadoaos .......••.... , ............................... , , .... , ......• , . ·19 
Da do lnstrncçilo publica otc...... . . . . . . .. . . . . . . . .... . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • .. . . . . . . . . . . . • • . • .. 4D 
Da de Commorcio, estatística etc ....................................... ,....................... 50 
Da do SaUtlo Puhlica.......... .. .. .. .. . . .. . .. . . .. . .. . . .. ..... .. .. . . .. .. . .. . .. .. .. . . . .. . .. . • .. .. 51 
Da do Estatistica, mixta especial, incumhida do estudo da divisão administrativa e politica 

do Estado ..................................... ;............. .. . .. .. .. . .. . .. ... • .. 51 
Da Commissilo Mixta especial, incumbida do Pstudo do pecnlio do;; funccionario;; publicas... 6·1 
Itolação de rosidencia dos srs. congr.ossis tas. . • . • . • . . . • .•......•...•... · .... · • .... · · .. ·• •. · · 67 

SYNOPSE 

Project.os iniciados na Camara em 190(, 

N, 138-Força Publica .................................................................... , 
N. 13D- Attrihuiçõe,q dos juizes mtmicipa<>s .............................................. .. 
N. 140- Custas nos processos crimes ........ , ........... · ................................ . 
N. 141- Itogiment.o interno da Camara ................................................... . 
N. H2- Licença ao escrivão de orphãos do IUo Novo e ao contador, partidor o distribuidor 

do J'IIanhuassu'. . .................................. , .. . . . . .. .. . . .. .............. . 
N. u:l- V oncimen tos do porteiro Gymnasio Zllineiro.. . .. .. • . .......................... , . , . 
N. l·H- Convcnio de Tauhat.é .......................... , ................................. .. 
N 145- Permutas entre escrivães do paz ................ ,, ................... ,.,, ..... ,, .. . 
N. 146- Feira de gado em Pouso Alegro .................................................. , . 
N. 147- Estradas para automovcis ..................•........ , ............ , ........ ,., ..•. , . 
N. H8- Premias para machinas do beneficiar arroz ...................................... , , .•. 
N. H9 - Voncimen tos do porteiro da lm prensa Offleial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • , • 
N. 150- Prisão prevonHyn ...... ,. . ".".' ........ ,. ............................................ . 
N. 151- E. F. Villa do Caracol as dJVJ:>as do S. Paulo .................. , ................. . 
N. 152- Contas do exercício do 1003 .•....• , •...............................•.... , .. 
N. 153- Distrioto de Santo Antonio do Limoeiro ..•......•...•..... , ... . 
N. 15't- Dircctoria dl' IT\·giono., ......................... , ..... , .... , . ·"' "·'' · ·"" "" 
N. 155- Sor:'iço sani.tario ............................ , . . . . . . . . . • . : . ....... :::::: '.'.'.:::::::::: 
N. 156- Ensmo prat.Ico ao.s agncultoro~ ........... ; ............ , ............. , ............ . 
N. 157- St.Jbsi.clio o ajt:d•\ de Cl~~to aos, moml?:·os do Congresso e Presidente do Estado., .. . 
N. 158-Distrt~to do_ i>. Sohast1ao do ~nü·~ hws ........................................... . 
N. 150- Translcrencws de pscolas prmtan~s ....... , ....................................... . 
N. 160- Estudo de hollas artes dentro cnlin·a do p<.~iz ......................... , ........ .. 
N. !IH- K F. Espírito Santo e Minas .................................................. .. 
N. 1G2-~avcgação doltio Verde •....................................•........•..•..••.••.• 
N. 16:l-Orçamento .•........ ·;········ ...................................••••.......••. 
N. 16! -- Districto de ltanhandu ............... , ................................ , . .. . .. .. . 
N. 165- Districto de Sant'Anna da Pet)ra BonUa ....................................... .'.' .. 
N. IG6- E. F. Espírito Santo c i\Iinas a Santa Barhara ............................ , •.• 
N. IG7- Colonias a~ri~olas, ützeiHias·modelo agricola-past.oris, laboratorio de ana1y;c; ·c 

poços ar ,es~a~ws .... : ............. , . , . , , . , , . , ... , ..... , ...... , , .... , , , , , .• , , . , , . 
N. 168- AlteraçOcs m_t Socro~ar1a da Canmra ... , .............. , ........ , .. , , ............. , 
N. 169- Taxas sobro JJHinstrias e proflssõe; ................... ,, ... , ......... , ..... , .... .. 

72 
72 
7G 
78 

8() 
82 
81 
8(} 
00 
92 
t•·t 
0(} 
96 
08 
!!8 

1()2 
l1J2 
101 
104 
106 
lOS 
lO~ 
1()8 
no 
110 
lU 
122 
122 
122 

121 
128 
V lo 

v 

N. 170-Provis?os d~ advogado ....................................... ,. , .. ,, ............ , 
N. 171- T~ar~lyerdcta da sede do tlistricto de Guapiára .................................. . 
N. 172- Ihs .r~ c o to l\Ior!'O Alto ............... , ...................... , ... , .... . . , .. .. .. .. 
N. 173- Voncmwn os do JUizes municipaes e de direito ...... , .............. , ... , ...... . 
N. 174- Roor,t;aniu~ç~o do servi~~o sanitario no Estado, ................................. .. 
N. 17~- syec;ao do m_tormnçu.o~ sohro 1r.incracs c ri<ruczas naturaes do Estado ............ . 
N. 17ú- l<,nsmo pr

1
a
1
hco de lmguas vivas ........ , ........... , .. , ... , ...... , ......•.... , .. . 

N. 177 - Força pu J ica para o ·exercício do 1007 ......... , ...• , .. , ........ , ..•..... , ..... . 
1\. 178- Custas nos proce~sos crimes .................................................. .. 
N. 1 í!J- E:Jsino t~chnic~ pratIco, concessão do privilegias e estradas pant an tmnovois .... . 
N. 180- LICença as professoras d. Augusta G. Yiard o d. Aurolina Carolina Itodrigues ... . 
N. 181- Protlio para o forum em Ponto Nova ............................................. . 
N. 182- Estradas para automoveis .......... , ............................................ . 
N. 18:3 -1tegimento interno da Camara .................................................... . 
N. 18·1-lt<'gist.ro gorai das minas no Estado ............................................ , .. . 
N. 185- nele\'\ ao capit.i\o Vorissirno A. Silveim o pa"amont.o do prestações devidas ú 

proieJtura ................... , ..... , .. , , . , ... ~ ........... ,, ....... , ... ,,,, .. ,., .• 

Projectos do Senado remcttidos á Camara em 1906 

~. 1~0- Licc~Jça ao lento d? goomotl'ia o trio·oJwmolria do Externato do Gymnasio Mineiro 
N. 1~1- ~~JJg,unenlo dos Cl'}mes tio responsahilic1arlo ................. , ............ , ... , .. ,. 
N. l:J~- I, erras devolutas a syndkatos ngl'icolas ...............................•......... 
N. 153 -l,clomta do teneut.c i\Iaurilio A. ·nuintaJ·"c" " I' . d d . ""'• ..•................••..•.......••....• 
N. 15., A , ro

1
Yisilo o a vogado ú solicitadores ................................ , ........ , ... . 

N. 153 B Cus ·as nos processos crimes .................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 

Projecto do Senado remettido á Camara em 1898 

N. 108 -Instituto agronomico em S .. Jose' d'Ah•m l'arahyba .......................... . 

Projecto do Senado remettido á Camara em 1 1)02 

N. 12!)- Diversas eadcira,; de instrucção primaria ... , .......... , .•............. 

Projectos do Senado remertido á Camara em 1905 

N. 1 l 1- Terras devoln tas á cxtrangciros ...... , •....... , .................................. . 
N. H5- Custas jndiciarias ..•...•.. , ... , ....... , ........ , ....................• , , . , ....... . 
N. 1•16- Circnmscripções olcitoracs .............. , ............................. , .... , ..... . 
N. U0 -Porcentagem a fnncciomtrios qno tiverem mais do :30 annos de serviço .... , ..... . 

Projecto iniciado na Camara em 1895 

N. 128- Organização indiciaria .•............ , ... , ........ ,., ........ , .... , •... , ........... , 

N. 
N. 
N. 

Projectos iniciados na Camara em 1 <)00 

~?l- Qaml•os d? dcmonst.raç_ilo agrícola ..... ,.,, ..... ,., ......... , ..•.. , •... ,,,,, .. ,., .. 
lJ, - ,~sco as nuxas nas falmcas ou cstnhclecimentos industrhcs 
G8- Escolas Normaos ............................. : ......... .' .. .'.'.:: :::: ::::·.:: :·:.:::::: 

Projecto iuiciado na Camara em 1902 

N. U2- Escola Jlrimaria em S. C.·tet,·tno ·'o J ' - u ~tilOre .......•.......•........•• ,,,,, ......•.. , 

PAGINAS 

131 
110 
1-12 
142 
144 
152 
15,1 
156 
160 
16:) 
181 
lGG 
16() 
1711 
172 

172 

200 
202 
206 
206 
20f\ 

212 

212 

212 
210 
228 
2:)() 

]jf) 

1jl; 
178 ns 

178 



VI 

Projectos iniciados na Camara em 1903 

N. ·1\l- Annnlla a resolução n. SG da Cama r a :\lunicipal de TrP~ Coraçi1es do Rio Verde.· 
:-:1. lHl-lnstrucç:io publica, snbstitne o de n. 2 ..••..•..... • • · · · • · • · .. · · · · · · · · .. • · · .. · · • • 

Projectos iniciados na Camara em 1 904 

:\. 8:!- Subyençõcs a instituto de agronomia, zootedmia, artes c off~cios_. · ·: · · • · · · · · · · · · • 
:-:/. 85- Vencimentos do secretario o reitor do Externato do Gymnasw Mmeli'O, • · · · ..... ·. 
>;, !JO-Iteversão á Brigada do tenente Antonio C. C. Viruto Catilo .... · ........ · · ..... .. 
1'\. m- Imposto sohre a ronda liquida dos commereiD;ntes ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
N. DG- Limites entre este Estado e o do 1tio de .lanmro ..... · .. · .. · · · ... · · · · · ...... "· .. 
N. !18- Licença a d .. Joscphina Dali(\ Cabral. ....... ····.· .... ············· .. •··· .. ···"··· 

Projectes iniciados na Camara em 1905 

X. 117-~latricnla einscripção para.examesno Ex1ol'llato do 11ynmasio Mineiro ......... . 
~. 121- Terra~ devolutas om l!.uJuha .............. · ... : .................... ·. · .... · · · · · · · 
~. 133- Medição, divisão o dcmarc:~çào do t~r~as varüculares ...... : · · · · ·. · · ...... · · · · · • · .. 
~. I:ll - Ccssfto gratui1 a do um prediO a mumcipalidt~do d<_J OuJ·o I< mo··· .. · •: ·: .. · j,; · · ·: 
N. 1:31;- Constituo propriedade perpetua dos concessJonnrws :t' estradas do IN ro < or,t 

·t van te concedidas ..•.••.• · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · ~ ·i.:, \ó · · 
13-,- n'elPva o cx-collcctor dt• Trt•s Com•:õcs do !Uo Verdn do paganHmto <1<• .l:;,rll ~~ O. >;, 

Pareceres da Camara apresentados em 1906 

:\. 15G-ltcconheciment<J de poderes sohr·e eleiç~\o da G." CÍI'CUBJScripe;ão ........... · · .... . 
N. !57- LiC'cnça ao deputado Ct'lcstirro Soares da Cruz ..•...................... ·. : .... . 
N. 158- Licen~~a :\.professora d. Ame lia Carolina It~drigucs ....•.......•... · .... · ·. ·. 
:\. 15!!- E. F. de illirahy ao Porto <la Figueira, no RIO Doce .•..••.....••..• · · • · · ..... ·. · .. 
:\. IGO-Auxilio para uma ponte sobro o rio das :llortes I;J·ando ........................... . 
:'\. 11H- Auxilio a cstrad:t dP Santa lUta de Caldas o vcrha para o cst.lHlo das l'lquezas 

mincracs do solo- N'ortc t.linciro ....... · · ..........•... · · · · · ·. · • • · · · · · · · · · · · · · 
;-./. 11):2 -Pagamento ao administraelor da e•acleia desta Capital Joã.o Ant_onio d<• .Mendonça 
N. 11)3- Credito de 8:000:ô;OOO pant despesas com exames de JH'cparatorws .•..•. · · 
N. IG!-ltcclamação do diversos commcrciantes quanto a taxa <le 1 1 2 o ·o sob1·e as !ran~-

acçr,es commcrciacs .•..••.•..••.•.•.•.. : . · · · · .• · •• • .• · · · · · ·. · • · • • · · · · · : · · · · · · • · · 
:-1. li)5- Reclamação de diversas cumaras sohre o nnposto do .!ndustl'!a e proflssoc•s ....... . 
N. IGG -l'r·opagarula no cxirangciro para o commcrc10 do cato .•...••...•.•..•.•.....•.• 
N. 167 -Imposto do exportação sohro o sal e assHC<\r. · ....•......•....•...•.••.•.••. , ... , . 
N. 1G8 -Imposto de exportação sobre o cafe' •..•....•. • .••••.•..••..•.•.••..•••.•.. , .•... 
:-~. 16~)- Iteclamação sohrc o serviço da feira de Tre~ Co1·aç<ies do ltio Verde ........... . 
:.'1/, 170-Itcducçilo nas tarifas da E. F. Minas e !tio ...................................... . 
N. 171-ltcvogaçilO do imposto sobre exportação ~la manteig-a 1nodn~ida no Estado ...•.•.. 
N. Ii2- Transl'crcncia para o Estado dos 3" o elo Imposto de transmrssfío do propriedade •. 
N. I7:l-Itoclamação do collector aposentado do município de Rio 1las YcllJas, eot·onol 

Francisco do Assis da Fonseca Vianna, whrc sua aposentadoria .............. .. 
x. 17!-Ct·caçMs <lo districtos em S. Carlos <lo l'antano c na JlOI'oaç1\o de CMvalhos .... . 
:-.;. 175- Auxilio a Soci<,dado .\uxiliadora dos Fnnecionarios Puhlicos ..................... : 
:-;, 176- Emprcstimo para ahaslceimcn.to d'agua potavel em Onr.·o Fino .........•....•..... x. 177- Auxilio para nma ponte no Itro Ayurnoca o Ycl'ha para estrada na sPrTa <lo Gavião 
:.'1/. 178- Cr<'açõcs do cadeiras de instrucção primnrht •.. , ...... , , ..... , •.. , • , ..•... , ...•.. 
:'li. 17!!-Eetuiparaçilo de vencimentos dojniz mnoicipal de Ouro !'reto, Lanro lien!il lio-

mcs Cawlido ........••.•.........••..................•..........•............ 
:.'1/. 180 -1tcproscntação •la Companhia J<;, F. Oeste do Mina~, sobro eoniracto .•..•........ 
:-~. 181- Crea<,~ilo no dbtl'ido de Victoriano Vclloso de uum cadeira mixta .............. . 
-"· 182-ltodue·ção do> Irdes sobro o •:ai'o' nas estradas CC'nhal e Lcopoldina ..... , ...... . 
'i. 183- Auxilio a Escola Livre' do l\Iusica desta Capital. ............................... . 
~. 18l- Concessão de diversos ütvOI'PS om dof•·sa do Cli'e'., .............................. . 
X. 18:;- Anxilio a diversos llospitaes ................................................... . 
X. lSG- Papeis n!'l pro toco !lados...... . . • . . . .. . . • . • . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .... . . ..... . 
;-./. 187- Ropresontaçilo de lliamantiua sobre a supprc.-;~ão dos conselhos districtaPs ...•.. 
~. 18:-l- Diversas poças p1·otocolladas ............. , ..................................... . 
N. 18\l- Creação de uma prci'Pitura Pm Conceição do Hio Verde., ................... . 

P ,\1: IN.\8 

171) 
181) 

18:2 
18:2 
181 
18G 
186 
18fi 

18.~ 
188 
188 
1!.1! 

l\)1) 
lfiG 

VII 

:'-/. 180- Subvew.~ão p_ara o s~rriço de navegação do Itio Grande .......................... . 
N. 101- Rcprcs<'ptaçuo de dtversos flscacs ambulantes do Esta<lo, sobt•t• diaria .......... ,. 
N. 1U2-i\Iultas Impostas por funccionarios do conselho ................................ . 
!'\. HJ~l-Imposto de pedagio sobro a ponte do Rio das Velhas ............................ . 
X. lD~- Rcprcscntaçã? da 9<:mara do Hi?. Branco, sohrc o commcrcio do cafe' .....•....... 
:\. Hb- Protes).o da ~oncerç_ao da lloa '1sta. contra t) Pshnllio feito pelo conselho distri-

ctal a cgrc'ja mat.nz ...•...•...•....................... , .•........•.••.•....... 
N. 1()1i - Creaçilo do districto de Santa Clara do CaraJ•gola ..........•.......... , ..... . 
X. l0i- ltcclamaçiío de diversos COllllllPPcian!cs, conlnt o imposto de industria c profls-

sõc.s ..•..............•.. ' .........•....................... ' ..... , .....•........ 
N. 198-Jscne,~ão do imposto do industria c prolíssõcs ................................ .. 
);. 1\)0- Pagamento do custas ao escrivão dt' Marianna, .Joãrl Eulalio Ferreira dos Santos. 
:1\. 200 -1teprcscpta_ç~o ?e estudantes de dir-e_·ito sohro o <I ri. n:l, lettra b, da lei 11. :n5 .. 
N ;201- Custas Jlltlrcmrms ..... , ............................... , .. , .............•.•....... 
:-;. :202- !tos ti tuição c equiparaç<1<ls rio vcncinH•n tos.. . . . .. . .. . . . . . . .. . . .......... , . , .. .. 
X. 20:3 -Inconstitucionalidade dos arts. G.• I' ll da lei n. :ns .......................... . 
N. 2111- Modificaçfíç no rt'gimcnto tributa rio do Kst 1dv ....................•.•..... · . 
N. 205- Protecção a lavonra ............................................................. ; 
N. 20G- Extincção da diYida sobre construcc;.iio de <'asas ............................. : 
N. 207- ncstaura<,~ilo dP EóCOlas Normaes ................•............................. 
F. 208- Afchivamcnto do rPquPrimeuto do dr. ,\doil<hO Alv<nP; de• Olivcir·a ........... :: 
X. 20D- v,crba 1Hu·a canalrzução dp agna potaYPl, no Fruetul ........................... . 
N. ~111- l•,qniparação de n~cimcntos ............................................... . 
N. :..11- I~epresc:lt:~çào da Camara Muni<:ip:d <',. l'l"'l'ill>irtha. ,.ohr·c o reginwlt tributa.!'io. 
X. ~~~- l<,qmpamçao dP yenciw<'nios................ . .. .. . . .. . . .. .. . .. ............ .. 
~. 21,)- )) !I )) 

X. 21!- Licença ú pror"sso1·a d. Angu~t·:; ·~·,;i .Vü;;.;l: :·.:: ::::.·. :.·.·.·.·.·.:.·:.·:.· '.' ·.·:.·.:.:::::::: 
N. :21;~ - lt•~qHcnmen lo elo e c, t·onel Caudido .J o."' d<' :':t•nna ................................ . 
:\. ~11'- !\loção ao dr. Francisco Salles ........................ : ........................ . 
~. :..17- Rclevaçüo de paganwnto ao ox-<·ollt•ctor <1<' Tres CoraçfH's <lo :ruo Verde ........ . 
N. 218- Ycrba par·:t consüuc~,~ão de casa typo ll ..... , .................................. . 
X. 21D-Licença ao depntarlo Ct•lcs1ino Sonn•,;, .................................... . 
~: ~~i= ~~.f~Wc~Y~~w::·~Ll'~!~~:a;t: ~~'!·~~~:~~~·~. ~~ .... :~~·a·t·i~Jg:: · · · · · .. .. .. · .. · ......... · ...... · 
X. ~2:2-C~caçãoe rPsütiH'locirncnto de eadoira~ <h:·in.s't'ni~Ç:\'o'i,'ri;;l;;I:i;,·::.·.·:.::·.'.'.'.'.' .. :·::.: 
N. i23- LICença ao dcpntado Cassiauo tl'Airons<'CH ...... 
N. 224- Crcação de escola prima I'Üt en> Bauciroo; mnn·i~ÍÍ>Í; · d.e ~.' j~'io · Ii~i~ii~i~:::::: .' .': 
;;..-;. 225- Auxilio a Casa de Caridade dP Tahoh•iro 1; rnnrlP 
l\. 2:2G- Itestanra\~f,cs de Escolas Not·mans · · '· '· · · · · ·' · · · · · · · · '· · · · · · ·' · · · · 
:-1. 2:27- Extracçilo do lotcritt em Pouso, ,ú~;,·r·P·.'.'.'.·.·:.·.' '''' · · · · ·' · · · · · · · · · · ·" · '· · • · · · · · · 
N. í28- Tr:tn~J'cr~ncia do Ü'l'lltO elo S. nrmç;\lo cln Sapu•~:;il'V"J;:;; .. ~· (;;,;;1i,;;r;l;:·1 ~:: .' '.'.'. ".'.: '.'. ·• 
N. í2\l - Puhheaçao <lo Liyros didactkos .................. .' ... , . . . . . . . . . . . . . . ..... : . .... . 
N. ;t:311- Creaç<lo de ca<!cirns _pril<t_arias ................................................... , 
X. 231- ,, ele) cadl)lra pmnann em SS. Cornç:to de .Jesus dos Barreiro::; ......•........ 
N. 23:2- Constl'llcç:to de ca,;a para escola puhlica em Santa lsahcl, municipio de S. Gonçalo 

do Sapucahy ••..•...••..•. , •.. , .•• , ..••.......•.•.....•... , •..•.....•..• , ..•. , ••• 
N. 2~3- Exploração de mincracs na margem elo ltio Grande ..•..... ,., .....•....• ,,,, ... . 
N :2;3! -l'ao·:tnJC~tto da verba em auxilio do h o,; pita! <lo ltio :\ovo ......... , ................ . 
N. 2.35- H.cicva~,·ao do pagamento de lotes na colonia S .. João d'l~l-Roi .... , ............... . 
N. i3G- Colonia agrícola na fazenda do To ti la Frt'd<•rico :\Iuscr 
N. 9 3i lnstalhção do districto d P 1 r 11 ' ~ ' ...... • ' .... ·" .. """ .. "· N :)38 - P 1 ' 

1 
· · c o< r o ,copo t o ....................................... .. 

· ~ ' - ,ec :~ma~~;1o to fazendeiros do AHo Rio Doce. contra o imposto de industria c pro-
2'lq , lls~oos .. ~ •.• , •• , ...•..•.•.• , ..••...•... , .. : ...•..•••.. , .....••.....••....•. , .•..• 

N. n~r·- Eqt;Iparaçao de vencimento.-; dos lll'Ofessores da Ji'scol·· Norm"l do S»l)ar1t N. "·•J-Vahlhdcdt• PX't r ' '" " . " ........ . 
~ ' 1 ~I t~ 'c'lrnes e rconça para pr·cstaJ'Cill o curso normal de uma vez nn escola 

te l> on os aros ................. . 
N. 2·1~- Medida \1ara o cumprim•.•llto dn dever~;~~;;.;·.';:·,·''·: .. '···.' .. ' .. '.'' '' ....... . 
N. •).j'>- Itcshbc ce•iJlH'Il to lo I n t . A . . ' 1 I o esoorc~...... • . • . . • •...••••...... 96 (·'··r'.1'11 t1· .• d'e· 

1
;rofl'. ns In ° grH•ola e Zootcclmico do Uberaha .••...•.•.•... N. ,.,. · - J<.~.- L ~..~~ _ s.~lona<\:-: ... .•..••.••• 

i\. 21! - l':qui pamçflo de vene·inu~nt.os aos doe: insi1~; •. ·1~·r·d; 'e~ i;.;~;.~Ji~ .;1:io~" .... .' .. .' .' .'.' '.'.:': ;-;. 21;)- Documentos archivados · ' ' · · • • · ·' · · 
N. 2-lli -- Itclatorio elo majot· E~tcvam d.e!.; ;l·i~·~j;.:," .. " · '· '' · ·'" · · ...... ·' .. · • · ..... ' ... • ... 
N. :!4i- Linha de l1ond o'rn Mar de llr's 1anlr· ' · ·' · ·' · · · · "·' · · "''" '·' • "· "·" "· · · ·" 
N. 2!8- Auxilio p:tan o desenvolvimontc/ d<' c~\·t·l·,,·l)<.l '1l·t:·1't'1·'c '0' tl·,: 'r't:,J·· 1·t·l,·:~· .. · .. · · "·' .. " ....... 
N ) !'r I - ' r 1 · ' ' · ' ' ' " """ "" ' " " . " " · ;_. · - scnçao :1· '~' H'IC<t de d 1ia<.'ão o Tcc<Jla!.!e~lll» d(l Caüt"uar.es. do imposto do industria 

e proflssues . . · "' .. , • . . . ..• 
X. 2~11- Rcclamaçfto contr:,~· ;; ·c·r~·:;e.';;(; ·;lo •. ·,l·,:s·tJ . .'J·c"to .. e·l·c: ·,·,é·~··a" c' 'r.'ll·.:· ...•..•...... 
~ ')·)I S > - ' Lo o • o o o li O foi o lo OI o o oi IO O •• 

· · " - ·- upprossfío do distr-iet.o do S. 1:onç:ilo do UJ;á c arrecadação do imposto de trnn.,;-
N 252 \rmss

1
·il
1
o ~!e Jli'Opl'icdatle ...................................................... .. 

1 
• -' rmu açao do art. 2." da ](•i n. 51), da C:unant de Caho Verde, sobre ÜlZPIHlas. ·. · • 

PAGINAS 
2;-)0 
2;'í2 
2'í2 
252 
2~·~ 

:2i2 
:!i2 
272 
~i·l 
21 I 
21·! 
2~·Í 
:211 
2íll 



VIII 

d nos anteriores Pareceres da Camara, apresenta os em an 

N. ·19-Auxilio de 3:000BIJ00 ao Asylo t~c.Oliv~ir<.~,~~;;si~~;c·/riõ'J~·;~;~·P·,;~úi;ã·~·pà~,~·t~; 
, ao hospital de Dwman ma par,t " · , ........ , . , ... , . , . , . r c !loso· """ .... " """ ..... " ... " .. " . 
Jc:· l . ~· •• • • • · '·t·: · ·:ã·o ela Jl'Jrltc sobre o rio Ayuruoca · · · • ·.:: · · · · · · · · • · ... · "· N. l:C7-AuxrlJOp,trarecon' 1ucç t da le rod't"Clll da serra do Gavrao .............. .. 

N. 1·11-Vcrha para concert~s \mos llfl 1 
'"' .............................. .. 

N. U8- Emenda n. 18 ao prOJCC â ni' t' i.. . ',., • .. ' .. •, •. . , ... '., , .... , . ' .... , ... , , ' 
N. 155-Divisão adnlinistrativa o ~saco ...................... . 

Indicação apresentada em 1906 

N. 1 · tre 1Iarianna c Caratinga. · · · · · · · · · · · · ·' · · ·1-Linha tclegrapnca en ' ' ················· 

Moção apresentada em 1906 

N. 
dr Fnnci'ICO Antonio de Sallcs. · · · • • · · · · · · · · • · · · · · · 5 _Congratulação ao exmo. sr. · ' · 

PAGINA~ 

282 

282 
282 
281 
28t 
2-14 

2!12 
!1;. 
N. 
N. 
?\. 
N. 
N. 
N. 
N. 
!1;. 
:\. 
N 
N. 
~N. 
N. 
'i. 
i\:. 
N. 
N. 
N. 
N. 
N. 
N. 
~N. 
N. 
N. 
N. 
N. 
N. 
N. 
N. 

~
:.'1. 
N. 
N. 
N. 
N. 
:'\, 
:'\, 
:'\, 
N. 
N. 
N. 
~. 

INDICE 
DOS 

THABALHOS DA 4.a LEGISLATURA 
Projectos de 1903 

1- Soro~ anti-cro1alíeo do d1·. \'í1al lkv;il, .. , .... , .................................. . 
2-Jnstrncção primaria e normal .................................•....• , •.........•. 
:l-1\Iodiflcação das leis 2il c 3-rJ, sohl'<' illlposto territorial ................... • .... . 
-l-Fixa a força publica...... .. . . . . .. .. .............................................. . 
:i-Fixa a despesa COHt a força publica .......................................... . 
6- E. F. de Cnrvcllo a Diamantina ................... , .. .. .. . . .. ................ .. 
7- Suppressão de eon~elhos districtaes .......................................... .. 
8- T•~ncampaçilo da empr<'za de Agnas ~Iinoraes de Lamhar,1· e CamhurJnira ........ .. 
9- Escreventes juramenhdos ..................................................... . 

10- Iteducção de illlpostos sob1·e cxportaçJo de tecido~ ......................... .. 
11- Privilegio :'t Companhia g_ F. 1\Iogyana ... , ..................................... . 
12- Annulla o art. 72 da ll'i n. 292 r! a Camara de Lavras ........... , ..... , ....... . 
1:1- Divide o Estado em oito cil·cnms<·.ripções................. . .......... , .... , ... . 
1·1-I'remios aos cullores ;lo algodJo ................................................................... .. 
13- Prernios a em prezas de tanoeiro,; e a fahrieant.es de YasillHime .......................... , 
lG ·-Profissão ph<ti'Jliaeeut.ica e odontolo:,;in ..................................................... , 
17- Concessão de tonas d<)volutas ...................................................................... , 
1K- Armnlla a lei de or\arncnto clt~ C,w.ara ;\Iunkipal <lo :\Ia:llw.do ................. . 
l!J -Montepio dos fn11ceionarios puhlicos .......................................................... .. 
20- Escoht d•) Pltarlllaeia de On ro Preto......... .... .... ...... .. . . .. .. ..................... . 
21- Accordo com as municipalidades sobre lotcl'ias ....................................... .. 
22- Os favores da lei n 3'31 só apro\'eitam aos fnnccionarios do Estado .............. .. 
2:3- Annulla parte da la beiJa da Ca11tara i\Iunicipal de Santa Rita lle Ca>sia ......... , 
2!- Desmelllhraç11o da Fazenda (!c S;io !lento ............................................ . 
23- Impressão da obra L'or h l\Iinas Gcraes , ............................................ , . , . 
26- TransíiJrencia do districto do lUa c h o Fundo .. , ................................. . 
27- Liconça a d. !tosa Fauslina de Azeredo Loba to ................................. . 
28- Iteeoita e despesn do gst.arlo .. .. .. , ............................................ .. 
20 -l\fa11'icnla no IntPI"lt'tto d' G 'Jll!l' ,· '1' · 
3 . · , c v } ,lSIO n lllC!ru , ............. ,. , • .. " •" "" "" " 
, O- L~cença ao pr~ftJssor Carlos AI horto I<'orreil'a Lopc•s ............ · .. , ............ . 
:l~- T;rccnça a prolessora ri: M:u•ia Clotilrle~ F!'rreira Lop3:> .......................... . 
:3~- I erl.encem aos respectiVos concession:uirn as g, F. qne nlo /.!:o;;arom do f<1vores 

do Est<tdo. . . . . ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ... , .... , ... , ... · .. , ......... , .... , , . 
3:l - Suhstitne os. Jli'Ojectos m. 11 e 15, sohre fJrCllliOs agrícolas.,., ....... , , ....... . a!- A~1nnlla a re.solur,~ão da Camapt ~lnnicipal de tJ ,elm: ............... , .......... .. 
3,>- Dlslhmsa de pagalll'~ntos do 1m postos a Casa do Caridade de Bom Despacho ... , .. 
;lll -Estrada de Ferro dJ Pouso A.lPgre :'1s dirisas de S. Pa nlo ....................... . 
;11-lndnlta? deleiíado de policia de Paula Lima ......... , ......................... . 
. 3S- ExercíciO de puarmncia ...................................... , ............ .. 
30 - gxercicio de odon I ologia......... . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . . .. .. . .. .. .. .. .. .. ·. . 
40 - ~oncessã_o de p_ri ,.~,(~gi~s .... , .. , .• , . , . , ...... , , , , . . . . . . ....................... · · 
H - heorgamzação .J tHhcw rra ... , ...... , ........... , , .. , .................. · · . • .. · · •. • • 
·!2-Divisas de \'illa Brasil ia com S, Francisco., ...• , .............. · ...... ······ 
~~-~!visas de yma P_Ja1ina com lllontc Alegre , ................................... .. 
_- Irtulos accwnavets ......................................................... · ·· 

4,)- Iteorganização da E.scoln de Pharmacia de Ouro Preto,., .... , ...... ·· .. ········ ... 
!-'> 

P.\fH:\J ;-). 

29\J 
20\l 
2!1\) 
2t~D 
29!) 
300 
300 
:JOO 
:lO~ 
301 
301 
:lOl 
301 
301 
:lOl 
302 
:l02 
:lO:! 
302 
:302 
:lO~ 
:102 
:l02 
:l02 
:l03 
:l().j 
31).1 
:101 
30! 
:lO! 
:JO! 



I\. 
N. 
N. 
N. 
N. 
I\, 

:\. 
~. 
~. 
I\, 
N. 
N. 
N. 
N. 
N. 
N. 
N. 
N. 
N. 
N. 
N. 
N. 
N. 
N· 
N. 
N. 
N. 
;-..;, 
;-..;, 
;-..;, 

, 'I · ,· . l d. Om·o Preto.······ .. ·······"··· ~G- Annulla a taholla-g- da Camara " t~m:IJ'• 1 L , ..................... . 
li- ')fllcial da Drioada Policial em COillllllSSa? · · · · · · · · · • • • • · · · . . .... , .•..•..... 

' 1 ", d· 1 'o Fstado de ~Jaws. · · · · · · ·· · · ·.... · .[;-;- Obra< o propag.tn a so )f~ ' 9 , , ,; ..• 1 do !Uo y, rdc ....•...•.. · · ·. · · · · · · 
.1()- Arlllnlh~ parte ~a rewl~tç<JO n .. ~ú. ,<~:~. c~.n~.u~tra a Driç:•.da Po1iciu~ ............ . 
fiO- ltoversao do ulleres Juao Il.tpt~sta 1 ?n1° 1 !1 1 Juvencio Ba1hino de :\oronl1a ...... . 
51- Ahono de Yenci1nentos ao contmno "n omo 

Projectos iniciados em 1904 

. 1.. . .. !c d<'putados .•.. · · • • · · · · · · · · · · · · · · · · · • • 52-Fixa o prazo parae!,trega <loolbCllloOo < ' ...................... . 
5:3- Força pnl>lica do Esta<lo .......... · .. · """"" · .. · · ". · ....................... . 
5·1- Viur,:üo do Estado em geral.·· .. · .. ········· .. ·••· .. ·• .. ·· : ....................... . 
ti5- Auxilio ao cidadi1o Fran~i:;co Soucu,aux .... ·:::::::::::; ...................... .. 
51j- Exercicio da arto dentarw ... •. · · · · · · · • · • · · • •.. , .........•....•..•.•......... 
57 - R<·gimen Florestal <lo Estado· .. ····:··i·']:: ;1' • '> ,~ddicional <t Consti tui<,:flo · ... · 
58- Dist.rktos ereados ate a pr<mluh.;açao '<t 0 · · ............................. . 
50- Lict•nça ao es•~rivi\o l'Pdro Teixeira.···: 1j 1i;;d;.;1'.' • .... , •.••.•••..•. · · ... • · · .. 
CO -I .ict·nça ao escrh fi o Mm;oel Ca~~wno de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
131- Conta:; <lo exercício de l!.IOi .. · .. · .. · .... " .. • .............................. .. 
62- Guarda Cívica do Estado. · · · ·:. :.: · · ·. '(;. ·,. j,;i .' .'........ . ........ · ·. · · · · · · 
C:J- Construeçi1o do uma l'el!ltencJ,tJ J,t ua. •11·1 . . . ...... · .................. . 
64- So!Jre val0r das transaeçõcs C<JlllllierCJa<'~. • · '· · · · · .......................... . 
G5- cr,;a os cargos de juizes >iuppl<'ntcs .. · .. · · · · · ·" · · • ........................ . 
6G- Eleva a alçao a dos juizes umpici],ac.;. · .. • · · · · · · ·:::::: · ................. : .... . 
C7- CompaJJhia E. F. Balda e :limas · · · ._ .. · .... " ............................ . 
G8- lteceita o despe:m do Estado P':ra 1D01·';:1; ·1 .. '1j,: · ~llna:-l" ciu:llle tlc Passos ....... . 
rg p · ·1 · 1 F F <hs l"Uas <.lo ''' .tt 0 · · t · 2(·)-l)~:n egw1~\~ unal<~ .~~···~ .',lt,'C'l!'ld·;d<' do pagamento <le l!ll!'Os os ................ .. 

. • - 1spen,s~..t c 1 c r;; s c,~":-;, , ~.. . t "' 1 .1 . 1 ••. · • • • • · • • • · • · · • • · • • • · · • • • • • -l \.lt •.. · 1,. TI ·ohr'' J'("'llll<'ll ,. <>I .or.L · · · · · · · 
~2- 'l!tlJl.r1 <~s -~o 1t.i1t

11u·l·I . .', 'Ifl!sto'J·J··t'\nÚoa das :\li nas Gora~s;~· .... · '· .. · · · · · · .. · · ·" · · · · 
I -- - :"'d '" J "'' <'. <- J: . t"l. • , •'o··· (}•t l'IllHÜ· • · • • • • • •' • ···' '''''' ''' • 
73- Concessão do lote:-> na Capit.a) a ltmccJOJI,lll · ' ............................ . 
7·~ - E. 1•:. ua Oeste do J'.linas a l;l~<:r;tb~t.1 . ·: · · · · '/;;·u·1; 1a:-;io ;llindro para as escolas 
7;l- Considera va!Hlos O.l t·x:uues ,,re.ol.tl O.> no ..........•.........•....•. 
_ norn1acs .........•...•.... : . ..... ivol ...................................... . 

N. ,6 - Approva eontas elo e·X('J'CJeW do .. r" ........................... .. 
N. 27- Matlicula das nlina:;_ c tern·nos ~1~~~m;~n 1!H~t;~· ;;,;r;t~~-: .' ............................. .. 
N. 18- Conta tt•mpo ao InD.JOI' .Jo1\o Jgu.tcw_<.,t ~.0 "F ·tJen1a un1lutc de terr<>IIO pvm ln-
N. j() - Cedo a llllllliCijl<tlitlatle d<J SaJd:t lU tn (,.1 ,x ........................... .. 

stallaçJo tle CalllJHl Pratico .... · · • .. · · · · · · .. · · · · • d Al ··m :O.l·tclw o .• ·· .. ··· .. · · .. · · · ....... ·. 
~. 80 - Pagamento do tlscal Francisco Soares \ 1 

' ' ••••••••••••••••••••••••••••• 
N. 81 -r:. 1<'. de .Jaguary 1t Campanha ... · .. · ........ '.'.'.'.'.' ............................ .. 
~. 82-Suhveuçào a Institutos ........ _..i .. :·~j;'\··tlle carvalho ...................... . 
N. 8:3- Liccn<;a á professora d Maria Vw o na e ' ...................•..•... 
N. 81- Suhsidi<J aos Congrt•s,;istas · · · .. · ·" · ·." ·, ·: · · · ' 1'úi~~s do Estndo .............. . 
~: ~~ = i;~~~~g~r~·ç~\~L~~~~ ~~~~~l~:~1~ 13~) 'k'L~~~~~c:·~:~·~~~~~,/~ · ·.: ·: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
X. 87 - Livros n·enuirlUlllClltO lUinciro para escolas prnnarl(lS .... o I... . . . ... . . ....... . 
N. 88- K F. d~ Ara xá ao Porto dt.' Burity · ...... " .. " · · " .. " · .. · .. · ·" "' · 
N. 80-Vencinlí'ntos do adjunctos do promotores.

1 
.. ·v·.·: {"c'·{t~~··" ................. . 

N. !.10 - Agr<.•ga <t Brigada o ex·tOit.mie Antonio Caros 1 ~' 1~~· ~to' Den'tr~· .. · · · • "· .. · "· • 
N. 01- Do<v;üo de predio A llnmieipa1id:Hle do Italnra de 1 •

1 · '·' • • • •• • • • 
N. \)2- Rel<Jvaçiío l.le p<tgameuto <lo eollector do Manhm_t,sn .... · .... "·"" ..... · · .. • 
N. 0:1 :llodit!ca a I <'i JL :J~n o crôa irnpo:;to sobro vcncnnentos ...... · " .. ·" .......... .. 
N. Dl- lteorga11izn.;ão da Secretaria da Camam._. .. · ·" • .. · • · · · ·' · · • · · ·" · · · ...... · · · "" 
N. Dti -Imposto sobre renda liqui<la dos commorem.ntes .... · · · ··•· · · · · • · · · • · · · · • • • · · • · · • 
N. \lG- Convcnio 'obro limites com o Estado do HIO. • • • · · • · · · • • • · · · • · · · · · · • • · · • · • · · · · · · • 
N. D1- 1teducção de deputados ...•......... · • · • • · • • · · · ·" · • · · '· • · • · • · · · · · ·' '' · · · ·' • • · , .. 
N, D8- Licença á professora da cidade da Chrisíina. · · .. · · · · · · · · · · · ·• · · · • · · · · ·' · · · · · • · · • • 
N, DD- C reação de cargos do juizos municipacs. • · · · · • .. · • "·: '.'d.' ·: • · '· · • • '' · · · '· · • • • • • 
N. 100- Remessa do Orgam üfllcial as auctori<ltt<le$ não remunor,t •15 • , .... • ···" • ••••• • • 
N. 101- Creação tios muni~ipios do Campestre e Eloy :\Icndes. · • • · • • · · · · · • • ... • · · • • · · · ·· 
N. l02- Fixa a força publica pa1·a lDOt), ......... • •. · .. • · ... • • .. · • • · • • · .. • • · · · • ' .... • · • • • • 
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N. 103- Auxilio a Matriz da Boa Via"CTlJ. .............................. ~ .. ·········:··.·:"· 
N. 10·1- Licença aos prorcs~ores d1·. Prancisco llono1·io Forreu·a llrau<lao c a d. I•.rmhana 

(Jan 1ida Itiheiro (~esario... . . ..... · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · • · • · · · · · '• · · · .. 
N. 105- Licença ao tahclilão Francis~o de Paula Santos ..• · · · · .... • · .. • .... " · · • • · · · · .. • · 
N. IOG- Licl'nça ao escrivão Antonio Pereira Itamos ..••.. • · · · · • • .. • · · • • • • .. • · · •• • · · · · • • 
N. 107- Licença ao escriv:1o Francisco Jose' <.lo Menezes .. ·.• • · · • · · • • • • ·. · · · • • · · · · • • · · · • • • 
N. 108- Perdoa ao escrivão <le paz do distrieto de Jndayit .Jose' Antouw de Lacer<la ..... 

XI 

N. 100 - DoaçJo de prcdio a Can•:ua ~lunkipal de Lcopélldin:l ....... , ........ · · ..•.... 
N. l!O- Doaç:io de predio a mnnicipali<ladc de Carangoln . . ..............•....•...... 
N. lll- Doaçiío de predio a nmnicipalithtt!t' do ~Iacliado .............................. . 
N, 112- K F. do Podo de Faria a cidade d1• i\lontes Claros ...................... .. 
N. 113- Doação tle prodios as mnuicipalidadcs de Loopoldina,. :llachado, Carangola c Jta-

bira ..................................................................... .. 
N. 114- Croaçüo de caixa hennlicontc uos hat.allli'lcs da. Brigada ......................... . 
N. llti- Concess:1o de licença a diversos l'nnccion:nios do Estado ....................... . 
N". llG- E. F. Cambuhy as divisas de 'i. Paulo ...................................... .. 
N". 117 ·- Eleva\~ilo da taxa do matricula JtO Externato do l;yronasio ...................... . 
N. US- Hcccit:t e despesa do Estado para IDOG .........•..•........•................... 
N. llD- Hcoro·anizaç;1o da 1nstrnc<,~iío l'uhlica . . . . . .... . . . . .. . ..................... · .. . 
N 120- Linhi do automovcis do Carmo do Rio Clétl'u a Santa lUta de Cassia ......... .. 
N. 121- Hrorganiza<,:iío da lnstrncç;lo Pul;lli~ét .......... c' .... 

1 
_ .......... :,:.~ ............ . 

N. 1:22- Pondo em exeeu<,·úo a prauca retel'Hla nos ar!•. Jt _e lJ.J <h !c; n. ·?'i) ........... . 
N. 12:3- E. F. da Estaçflo de Santa Lnz1a do Car;tngola <1. e1dad? do Caralutga .. · ..... . 
N". 12·1- OrgaJtizcv,:iío de um hanco para OJWrar sollrc CI'C<lito ugnco1a ........... , ....... .. 
N. 12ti- Sohi'O Escolas Normaes ............................................. : ......... :: · 
N. 12G- Sobre liceJIÇ<t p<na pesquints de lllinercH':i c an:lllll<llllt'llto de .JUZHhts melalJit•-

l"<.lS •••• • • •• • • • • • • •. •. •,. • •. • •. • ••• • • •. • •• •. , .••• • ••.•• • •• • .. • ••••• • • • • •. • • 
N. 127- Doaçflo de tcnonos a municip<tlitlaek dt> ltajub(, ............................ · .. 
;:\, 128- Hevon·ação da resolução It. 11 da Camara .. · ...................... · .. · · ..... . 
N. 120- Contt~ um período de tt>mpo ao capitiío VJr: .. dlio Simedo... . ................. . 
N. 1.30 -Imposto tlo industrias o Jli'Ollssõi)S .. . . . . . . . . . ............................. .. 
N. 1:31- Feira <lo gado 110 munieipill do Sae;ra!JlOilto ................................ .. 
N. 1:32- Elovaçüo do catec:·oria d0 diversas comarc:ts .............................. . 
N. Ia:;- Divis:!o n demarcaçilo de t~_,na:; ......................................... .. 
N. 13!- Doa e;\ o do p1·, dio a municipalidade do Ouro Fino ................... · ...... · · · 
N. 1:35- Do:v-,üo de um li:nmouium • IJ'llHUHiaele do Sagrado Cora<}ãO de .Jesus . · ·. ·. · · ·. 
N. 13G -l'er{nne<.1lll aos c<mct'ssi011arios as !<], F. quo nfio gosal'l'lll favores elo I•:stado .. · ·• 
N. 1:37- f't'1·dún ao eolle•ct.or ele 'l'l'('s Contçües do ltio \'erti<'., •..•.....••..•.•.. · •. · · • · · · 

Projectos iniciados em 1894 

::>:. :lu- Estrada de rotLlgl'lll do S. Migud c.lo JCI[Uitinhonll'.t a Thoopl,iJo Ottoni ......... . 
;-\. 40-l'onto sobro o Rio Salinas .................................................... .. 
X 78- Innovaçi\o de contracto com a Companhia i\Inzambinho .......................... .. 
~. Ri -Itonovaçüo e~orn o Banco IniciadO!' de melhoramentos ........................ . 

Projccto iniciado em 18% 

N. 12-S- Sohrp. attrihui<,'flt.'S t.lus .ittizcs suh:;titutos ......................................... . 

Projccto iniciado em 1897 

N. ;2V':i- l'rorog-a•:iio de prazo da E. F. tl.o Turvo a l'rat.lo:;., ............................. • 

Projcctos iniciados em 1898 

N. -1:33- Annnlla a r<)SOlll':,<flo n. 15, da Camarn, municipal de llontflm ..•....•.•• · • · · · • · 
N. :n7- Ineompatihilidat.!e:; de prot"csso!'l.'S para carg-os elcctivos .•. ,., ........... · · • • • · • · 

Projccto iniciado em 1899 

K. ií -Restabelecimento ele conselhos elistrictaes ... , ................ , ....... · • • .. · .. · · "· 

Projectos iniciados em 1900 

N. i'>3-Escolas primarias nas fahrkas de [Peido.~ ................................... . 
N. G~- !·:~cola Normal na CapHal. ..................................... · .... · ·" • ... " 
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XII 

N. 6(1- Provisão de advogados ............................ , .......... , .... , .............. . 
N. 73- E. F. do Poços do Caldas a S. Josr; Jos Botelho,; .. , ............................ . 
N. tiO- Torras pei·toncontos ao di.~tricto da Providoneia .................. , ........... .. 

Projectos iniciados em 1901 

N. 101- Licença ao o,;~rivão de orphãos de Piumhy ....................... , ............. . 
N. 108- Licença a professora do Santo Antonio úa Casa Branca .......... , ......... , ..... . 
N. 109- Licença ao l_ente do franco~ do I!1tornat~ do ~l.ymn!lsio l:llineiro ............... .. 
N. 110- Annnlla artigos da resoluçao n. 36·1, da .munrcipal!dado do Pomba .............. . 
N. 111-Creação de fôro nas sedes das villas existentes no Esmdo ..................... .. 
N. 121- Licença ao juiz de direito da comarca do Prata .... , ......................... . 
;-.,;. 121- Eleva a villa os di~tridos de Dotclhos e Conrjtlista ................................. . 

Projectos iniciados em 1902 

N. 128- :Iluda o nome da cir.lade r.! e :lia r de Jlespanha ................................. .. 
N. 129- Car"OS de avaliadores puhlicos ........................ , ........................ . 
x. 131- Moiliflcaç~o da Consíit~Ii\'ito do Estado ...... : ................................... . 
N. 137- Annulht o art. 12 da lm n. 11 da mmHcrpalr<lado do l\Iacltat!o .................. . 
N. U2- Creação do cadeiras primarias ................................................ . 
N. 155- ;\loratoria ao collector do Januaria ....................................... • ....... .. 
N. 161- E. F da Campanha ao IUo Sapucahy ................................................. . 
;-.;. 16 !-Perdão ao rco Bel miro O.:ta viano ................................................................ . 
~. 165- Serviço sanitario do Estado ......... : ............................... ·: ............ ·. 
N. IG9- Licença ao escrivão da comarca_d~t Vrçosa ............................. , ........ .. 
N. 170- Approvaçãn ti<J contas <lo Pxercrcro do 1900 ................................... .. 

Projectos do Senado de 1903 

E. 1:33- E•tniparaç1o do vencimentos.: ................................................... . 
N. 131·- Lentes da Escola de Pharmacrs de Ouro Preto ............ :'"" .................. .. 
N. 133- Declara da compotencia do Congresso a cro<'Ção c suppt·ossao de drstrrctos ...... . 
~. 13G- Reot"'anização judiciaria o okitoral do Estado ..................... , ...••....•... 
N. 137- Lcgali<larlo dos districtos de Varas, Guinrla o Tahua ........................... .. 
N. 138- Licença ao escrivão da Capital. :\Ianocl Vi.ctor do Mendonça .............. , ..... . 
N. 139 -llh\trieuht gratuita na Escola do l'harmacJa e no Gyrnnasw ....... · · ............. . 
N. 1'10- n~organização Municipal. ...................................................... . 
N. H1-l\Iodillcação da Constituição. do Estado ......................................... .. 
N. H2 _Concelho eloctivo nas Pricfo,rttd~s .. \' · ·. · · j · · .... · ............................... . 
N. 10:3- Auxilios ás associações< o Cre 1 o ' gnc? a ..................................... . 
N. H-1- Concessão gratuita do ter!·ast a oxtrangoiros ..................•.....•...•.•.... 
N. U5-Roforma o regimento do Cus as ................................. . 
N. H6 _ A.Íteração da lei cl~itoral o di ~isão. ~o Esta~!~ em 12 circumscrip.çií~~: :·.'.'.'.::::::: 
N. 147- Licença ao dr. l\Iano, deJtmor~m, JUI~ mum~rp~l ~la Capital. ................... .. 
N. 1-18-Privilegio do .zona a I<... I•. do,bntr.e Rr~s a K ~··Central do Brasil ............... . 
N. 1·HJ _ Torn:.t cxtensrvos a todos o:> Junccwnanos as disposições do art. 2!'íf3 da lei 11 , :375 .. 

Projecto do Senado, de 1894 

N. 51- Concurso para juizes de direito .... , ......... , .................. , ................. . 

Projccto do Senado, de 1898 

N. 108- Instituto Agronomico em S .. Jose' do Alem Parahyba ..•..• ....................... 
Projccto do Senado, de 1900 

N. IW- Licença a Avelino Francisco :\Iaximo de .Jesus ........................ . 
N. 120-Liconça a, pr:or?ssora d. Carolina Maria.d'Asc~nsilo Lima ........................ . 
N. 121 _Licença a (,mlhormo Palhares IUhcrro c a professora Alexandrina do santa 

Ceei lia .•.•..•...• · ·•. · •• ·• · · .................................................... . 
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Projecto do Senado, de 1902 

PAGINAS 
N. 12!!- Creação de eadeir·as primarias.. .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . .. .. . .. . .. • . . ... . . ... . .. ;)!)6 

Pareceres de conunissões apresentados em 1905 

?\. 12:J-Hcpresentação de hahilanles de Juiz de Fr'n·a ......... · ......................... .. 
N. 12-l-ltepresentaçilo do directorio po!Hico de S. Rita de Cas;ia ........................ .. 
N. 125-i\Ioçüo n. 2 .................................................................. . 
N. 126- Podido da Camara municipal do Palma ....................................... . 
N. 12i- Requerimento da Camara municipal tio Aymuoca ................... , ............ . 
N. 128- Re•p!Crimonl.o do profoswr de S. Francisco das Chagas .... , ..................... . 
N. 12!!- Requerimento de Francisco Zuqnim do Figueiredo Neves ........................ . 
N. 130- Representação de contribuintes de Itajnb{L ............................... . 
N. 131-ltepresenl.açil.o de habitantes do Machado ....................................... . 
N. 1:32 -ltepresentação da Camara mnnicipal do Carmo do Pal'Juthyba o de Monte Car-

mcllo ......................................................................... .. 
N. 1:1:3 -ltopresentaçf>os de aucl.oridadcs da Piedade do Paraopeha., ..................... . 
N. 131- Itcpresontação de Ilemiquc Sastré ................................................... . 
N. 135- Diversas rep1·esetltaçües sobre imposto (]c transniissão ................................... . 
N 1:16- Re<JllCJ'imcnto de ins]H)Ctorcs de alumno.; do <lymnasio ......................... , ... 
N. 1:37 -ltepresenbção da Cmnara de Caxamhu ............................................ . 
N. J:38-1torlJ·csentaçào do contribuintes de Villa do Santa Qnitt'ria ....................... . 
N. 139-Hopr·cseniação do IIcmique Sastré c outros ...................................... . 
N. J.tO- Diversas poças Súbrc divisão judicia l'ia ........................................... . 
N. Hl- Pedido do professor da Escoltt Normal dl' Diamantina J R. Ursini ................ . 
N. 142- Diversas peças contra disposições de orf)amcntos municipaes ................... . 
N. 14:3 -ltopJ·osenütção de habitantes tio Antonio Pereira ............................... . 
N. 144- Uoproscntaçào de habitantes de Diamantina ....................................... . 
N. J.l5- Hoprcscntação do J,abitantes do Villa Brasília ..................................... . 
N. 146- ItcrJIIOI'imento das professoras suhnrbano . .; da Capital. .......................... .. 
N. 147 -Ponte sohre o I' i o Mangahy •...............................•...............•.... 
N. 1-18- Emenda n. 18 ao prqjecl.o n. 118 .............................................. . 
N. 149- Heprosentaç:1o da Camam n. unicipal do Grão J\Iogol. ........................... . 
N. 150- Hequerimento de gmydio .J. de Oliveira Quites ................................. , .. 
N. 151--ltoprcsentaçõos de S. l'nulo do 1\Iuriahe c Montes Claros ......................... . 
N. 152 -ltcprcscntação dn Sociedade de Medicina c Cirurgia do Juiz do Fóra ............... . 
N. 15:3 -Itoprnsentação da C:uuara Municipal de S. João Dar, tis ta ........•...........•.. 
N. 151- Diversos Jlü\~as soh1·o CJ'eaç~o do J'eim de 1-!:ado em Bugre ...... , ................. . 
1'\. lfli- lJivi~:1o administra ti v<~ do Estado .......................... , .................... . 
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Pareceres de commissões apresentados em 1904 

71 -1toprcsenlação do consol!Jo disi.I·ictal de ltabira do Calllpo ...................... .. 
72- Heprcscntação da Camara l\lunicipal do lnlwúma, ............................ .. 
73- Ropre.~ontaçtio da Camara Municipnl da cidade do Pará ......................... . 
7!- I~oprcs~ntação do Em~-g<lio J. de Oliveira Quites .......................... ·· ..... · 
7~- he<1uer~monto de Augusto Soares da Cruz ..................••.... · · • •. · · · · · · • · 
7~ -ltoqucr!mento das professoras da Villa do Caxambu .......................... · .. 
!..~- i~oquer~mento do 1\Ianool Cordeiro ................................................ . 
I• - equornnento de Augusto Andrade ............... , ........................ .. 
7!!- Hop~esentaçües das Camaras J\Itmicipaes de San la JUta do Cassia, Saldas, l'iranga 

e 1 orlle No·va ............................................................... .. 
SO -ltcprcs?n1ar;ào do administrador da Itocehodoria tio Poçãosinho ................ • · • 
81- HerJHCI'lmcnto da professora do Patrocínio do Muriahé ........................ • .. 
82-1teqHol'imonto do dr. Mathias Vallad~o . .. .. .. ........................... .. 
83- Rop_rescntação de JotHJUim lU beiro do Oliveira Costa ............... " .. · ...... · 8!- P.etrção de Raymundo Passos . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . • • . • . . . ..........•.•• · · · • 
/l;~- Lrccnça_ ao dr. Gabriel de Orlandc) Teixeira Junquonira ...•.•••....... · ·. · · • · · · · · 
8ü-Roquerr_nrcnto do Augusto _Avolino de Arat:jo Lima .............................. .. 
87- HotjtiOrJmento do cngenhcrro Gabriel Correa Itabello ............... · · ·. · · · .. · .. · • · 
88-Rcquorimcnto da Companhia E. F. Muzamhinho ................................ · 
89 RcrJtlürimcnto dos professores do Domílm c Villa do S. Manoel. ...... • .... · ...... • 
~lO- Requerimento da Superiora do Collo«io ,.Jmmaculada Conceição• ... ·. · · .. · ... · · • · · 
91- ReqneJ·imento do escriv<lo rio jnry e"'onlcial de justiça de .Juiz de Fóra. · · · · · · · · · · · 
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XI"" 

~)2- Itequedrnonto de .Jo:lo !Jl!Ot•J. .....•.................... · .......•...............• 
H3 -ltoprescntações 1ics proprietat·ios da fahriea dn cel'\'eja Da varia e eonunerciantes 

de Lavras, S .Joii~ d'l~i-Rci, Juiz de Fóra. Ouro Preto e Bel!rJ Horizonte ....... . 
Vl -Pedido do esc ri v :to do crime 1ia comat·ca do ~Iarianna ............................ . 
05- Plano de valorização do c ar,) ...............................•..••.•.......••..••... 
OG ·-Licença ao sr. dopntado Cas·iiano 1l'Atlonseca ................................. .. 
07- Rcprosentaç:lo dt• fnneeil)narios f0derae;; ......................................... .. 
08- Rcprcsentaç.1o da Ass•Jmhl•h Municipal do Yilla Platina ........................ . 
V9 -lteprosentaçii.o da mesa administrcttiva d•.t Santa Casa do :\Iiserieordia dt• Palmyra 

100- Itequornnonto 1!0 ca.,litão Ant·o!i:mo C. ll:trroto ................................. . 
101-l'otiç:1o do d. Ilonl'iqucta Carmclita d<J Almei1ia ................................ . 
102-Iteqnorimonto do ex-colloctor do lUo das Velhas ...............•..... , ...........• 
103 -ltCI[UOrinwnto do inspüctore~ de alumno> do G_ymtwsio :\Iinoiro ............••... 
10 1-lteqnerimen to do escrivã() de paz de !.i ma Duart.o ........................... , ••• 
10G- Petição do prove1ior do \,os pita! do Caetn' ..................................... . 
lOG- Itcpresentar,,ITo •la Canmra Mnnieipal de C:lll•hnhy .... , ......................... . 
lOi- ltoprcscntaçClO <I e Fot·ttnnlo Coelho do i.\Ia~·alhãt"> ..............•.......•..... 
101)- Petição do prol'essor e ari1·og:Hlo provi$irmado .J. J\I. Alvernaz ....•........••....• 
lü!J- Hopre.senta<,,ão de ltahit;wtc., rio S. Antonio do ,Toso' Pedro ....................... . 
lliJ -1\Jtiçflo da profe.-;sora da ,;eç;nn•!:t tadoil'a de l'itangny ....................... .. 
111 - Petiçno do escrivfto do :2." ortlcio <lo Suo llomin~·os do Prata ..................... . 
112- ltepr<.)scntação da mesa ndmini,;tJ-ativa da Santa Casa do ~Iiseri<•or11ia d<~ São Sc-

hasti:1o <lo Paraíso .. .. . .. . .. .. .. .. ...................................... .. 
ll:l-ltepresontaçào de Emygdio J. 1lo Oliv<üm Quilns ............................. .. 
114 -ltcprcsentaçflo da Camara Mtmicipal <lo Santa lUta li<• Cassia ................. . 
llG · l'otiçi'tO do professor S~·mmaco ltodriglii'S l'aiva......... . ...................... . 
110 -Iteprtlsentttção do chot'e'3 de família 1le ~fontes Claro, ........................... .. 
lli- Itoprescntaçiio do capitão_ Virgílio.,\ ugnst:) Si medo ...............•......... ·. 
1!8 -ltequorimcnto do engnnheuo Gahrwl Corrt•a Rat_ello ........................ .. 
llü -Licença para processar o dopnt.ado J\hranda .Jmnor .............. , ............. . 
120 -lteconhcco o depu üuio clr Heitor de Sousa.. . . . . . . . . . . . . . . .. . . • . . . . . . . ......•.• 
121-ltcconltccc o deputado commcmlaJor Frederico Schumann ......•.....••...•.....• 
12:Z- Reconhece o deputado dr. Alonso Starling .......... , ........................ .. 

Pareceres de commissões apresentados em 1903 

1 -ltooon!,ecc o proclama dPtmt:lclo~ ............. · ................................. . 
2 - Idem, idem pela G • cit·cum~cri pçiio ........................................ .. 
:l-Idem, ilicm pela 1.• eircumsc•i!H,,iio ............................................ . 
·I-Idem, i dom pela 2.• cit·cnmscrip.,;<io ............................................. . 
:\-Idem, idem pela 3.• circumscripção ............................................. . 
6- Idem, i< i em pela 4.• circumscripção ............ , ............................. . 
7- I<lmn, idem pela 6." oir,~umscripção ...........•......................•... , ....• 
8 - Iteqnorimcnto d? Antonio J\Ia,rtiniano For:reira. ·; ............................... . 
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RELATO RIO 
DOS rrRABAL·HOS 

I>A 

CAMARA DOS DEPUTADOS 
Referentes á 1, • sessão ordina.ría 

DA 

4: LEGISLATURA DO CONGRESSO MINEIRO 



;;eer"'"~~- e.. g:xm~~. c#'l-~. 'iJ'1eúc>icn-
te.. c.. r.-1-at~ l/hem8'1~iJ oia C?amC?~'1a oi~õ 
SJeputa~Í~;o ot~ t,daio- oie.. /frl.i,r.aiJ fJ e-
'1ae~. 

Dando cumprimento ao disposto no § 12 do art. 20 o do regulamento desta Secretaria 
tenho a honra do apresentar-vos a, So\·nopso dos trabalhos da Camara dos Deputados refe-
rentes á ,p c ultima sessão ordinaria dn 4." legislatura do Congresso Mineiro, seguida do 
uma ligeira rccnpitolaçilrJ dos trabalhos desta o prece<! H a do seguinte 

RELATO RIO 
Conf->rmo as disposições do regimento interno da Camara do~ Deputados c da lei n, 

12,!, do ll do julho do 1805, iniciaram-se as sessões preparatorias em 12 do junho, as 
quaos se prolongaram até o dia '27, quando se verificou nnmoro legal do srs. Congressis-
tas para a installação do Congresso. Nesta data lizoram-so as devidas communicaçõos ao 
Senado o ao exmo. sr. dr. Presidente do Estado. 

Em 28 do junho realizou-se a sessão solomno da installação da 4.• o ultima sessão or-
dinaria da 4." legislatura do Congresso 1\Iinoiro, sondo apresentada o lida a Mensagem 
Presidencial polo oxmo. sr. Dr o Dulfim Moreira da Costa Ribeit•o, dignissimo Secretario 
do Interior. 

Durante ás sossõJs preparatol'ias nada Iwuvo a mencionar-se, apenas, na do 25 de ju-
nho, a requerimento do SJ'. José Alvos, foram nomcarlos para completar a commissão do 
Constituição, Logislação o Podorc8 os srs. IIoitor do Souza o Simoão Stylita. 

Em sessão do 2\l do junho foi eleita a l\Iosa (commissão do Policia), segundo dotormi· 
na o regimento, Rendo as domait: commissõcs permanentes eleitas na mesma data, em 
sessão oxtraordinaria, realizada a requerimento do sr. Sonna Figueiredo. 

Além destas commissõos foram nomeadas mais as seguintes : 
Em li do julho, a requerimento do sr. Xavier Rolim, composta dos srEJ. Xavür Ro-

lim, F. Schumann o Arthur Pimenta, para apresentar posamos em nome da Camara dos 
Deputados ao sz·. Ignacio .Murta c desanoj<1!-o pelo fallocimonto do sou tio o sr. co· 
ronoi Carlos Freire do Figueiredo l\Iurta. 

Em 25 do j!llho, s9b proposta do sr. Valladares, composta dos srs. \'allad_a~es, Ail'vn-
sc;> Ponn,a. Jumor, Heitor do Souza o F. Schumann, para apresentar ao sr. mmiStro ame-
ncano, Ehllu Root, o ao cxmo. ;;r. Presidente da Ropublica os cumprimentos da Camara 
dos Deputados o do povo mineiro. 

Em I I do agosto, a convite dot Faculdo(lo Livro de Direito o a l'2querimonto do sr. 
F. Schumann~ composta dos srs. I•'. Scl~Llm~nn, Alonso starling o Jayme Gomes, pa:a re-
presentar a Camara dos Deputados no:s hJStOJOS daquolla Faculdade om commomoraçao da 
fundação dos cur·sos jurídicos. 

Em H do agosto, a rcqnorimonto do sr, Pedro Luiz composta dos srs. Pedro Luiz, 
Alonso Stading o Antonio W clcrson, para apresou ta r pe'samos por parto da Cnmara dos 
Dopntndos ao sr. sonadot• Camillo do Bt•itto pelo fallocimonto de sen iz·mão commonda-
dor Francisco Luiz Maria do Britto. 
, T~m 20 d~ agosto, a requerimento do fil'. Senna Figuoit·odo, composta do~ srs: Aolon.so 

Starhng, Porwlos o Herculano Cezar para, om nome da Camara, dar as boas vmd,\s ao 
ex mo. sr. Consclltoiz·o Affonso Pcnna, em General Carneiro. 



-- ·1 -

Nesta data, a requerimento tambem do sr. Senna Figueiredo, composta dos srs. Assis 
Lima, Senna Figueiredo o Lafayctto Brandüo, par<t receber o mesmo Consollloit·o c:m casa 
do sua rosidoncia. 

Em 23 do agosto, a requerimento do sr. Antonio Wolorson, composta dos srs. A. \Yo· 
lorson, Sobastiüo do Lima o Heitor do Souza para o mesmo fim da commissfto antecedente. 

Em 5 do cctomhr·o, a rc(rucrimonto do sr. Arthut• Quoiroga, composta dos srs. Senna 
Figueiredo, Heitor do Souza, Starling, Soixas, Galdino Rios o Arthur Quoiroga, para roce· 
bcr om General Carneiro os oxmos. srs. dr. João Pinheiro da Silva o senador Julio Bueno 
Brandfto~ Nos ta d?-ta c a requcrimcn.to do .~esmo ~r., compos~a dos srs. Lindolpho Campos, Po-
riclos, styhta, Jayme Gomes, sc.bastuw do L1ma o IgnaciO 1\Iurta para receber os mesmos 
oxmos. srs. na estação desta cidade. 

Em 6 do setembro, a ro:iuorimonto do sr. Julio da Motta, composta dos srs. Xavier 
Rolim, Jo~~é Alvos, l\lodcstino Gonçalves, .Julio da Motta, Arthur Pimenta, João Volloso 
para receber om Palaeio o oxmo. sr. dr. Jofto Pinheiro. ' 

Em 8 do setembro, por dolihoração da Mesa, composta dos srs. Sobastifto do Lima 
Lafavotto Brandão, F. Sehumann, Ar thm· Quoiroga, o Antonio Wolorson, para representa~ 
a ca'mara dos Deputados no sahimcnto funcbro do c·xmo. sr·. senador Simão da Cunha 
Pereira. Em 12 do setembro, a rc(ruor·imonto do sr. llor·culano Cumr, composta dos srs. Hcr· 
culano Cezar Antonio \Volorson o Edmundo Ulum, para representar a Camara na missa 
colo brada oro suffr•agio da alma do exmo. sr. senador Simão da Cunha Pereira. 

A Mesa (commissão do Policia) o as demais commissõcs pcrmunontos c mixtas 
acbam-so constituída pela seguinte fó1ma: 

ANNO DE 1908 

(l) - Dr. João Braulio .Moinhos do Vilhcna Junior- Presidente. 
Coronel Sebastião Augusto do Lima- 1.• secretario. 
Pbarmaccutico Francisco Lafayotto Silvia no Brandfto- 2.• secretario. 
(2)- Coronel Manoel Alves do Lemos -vice-presidente. 

Supplontos dos sccrotarios : 
Dr. Lindolpho do Almeida Campos -I.• 
Pedro Laborno - 2.• 

Dr. Heitor do Souza. 
(3) -I> r. José Alvos Ferreira o Mollo. 
(4)- Dr. Fernando do Mello Vianna. 

(1) Renunciou o nHtnd~tto em 7 do setembro, por ter sido 1.10mcado Secretario das Finanças tendo 
sido suhstituido pel.o ;;r. coron?l Manoel Alves de Le.no.s, eleito em 1:3 de setembro. ' 

(2) meito 1n·es1dente em 13 de setembro, c substltunlo pelo sr. concgo Francisco Xavier de> Al· 
meiôa Itolim, eleito em H d~ setembro. . , 

('l) Substituído tcmporar~mnente pelo sr. rlr. PerJCles do Mcndon(p, nomeado om 24 do setembro 
(·!) Substituído tnmporarm~n:ntc _pelos srs-, drs. Francisco Ilonorio Ferreira Hrandão Filho 0 A!Í' 1 • 

so l'onna .Junior, nomeados om 2ú do JUlho c 18 de setembro, 
0 1 

5 

Ot•çantcnto e Contas 

Bernardino do Senna Figueiredo 
Dr. Fr·ancisco Yalladares. · 
Dr. Affomo Ponna Junior. 

Coronel .Jayme Gomes de Souza Lemos. 
Coronel Celestino Soares. 
Commondador Frederico Schumann. 

ltCpl't'SCUÜ\9Ões, UC«(UerinH~IltO e l"etit,'t;c:-; 

(5) - Coronel Sim cão Stylita Cardoso. 
Dr. Carlos da Silva For· tos. 
Coronel Juvcnal Coelho do Oliveira Penna . 

. Justiça Ciyil c et•ilninnl 

Dr. Heitor do Souza. 
Dr. José Augusto do Assis Lima. 
Dr. Pcriclcs Yieira do Mendonça. 

(~antnras l\lnuiei)mcs 

Major Modostino ( lonçalvcs, 
nr. João Volloso. 
Major Olympio H.q_drignos do Araujo. 

Coutntet·t.~io, Estntistica, Indusü•ia c A1•tcs 

Major José Galdino Rio:?. 
Dr .. José Fclippo do Freitas Castro. 
MaJor Juvenal Coelho do Oliveira Ponna. 

.\gt•icnlt1u•a, I\Jinas, ()olonização, 'J'ei•I•aS C UOSf(UC:oô 

Dr. Antonio \Volor·son. 
Coronel Arthur Quoiroga. 
Pedro La h orno. 

d .(5) Substituído temporariamente [leio sr. C()ronel Jo,·o' Pereira do Scixa.<, nomeado Oll líl o JUlho, ·' 
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· I•outcs c Cauacs 

(G) Cassiano Raphaol d' Alions:ea o Silva. 
(I) !Jr. Franklin Botelho. . . 
Coro wl Julio do Vasconcellos ToJXOira da Motta. 

~cgocios lntcr-est:ulnacs 

Coronel Julio do \'aseoncollos Teixeira da M<;tta. 
IJr·. Aboilard H;ldriguos Pereira. 
Coronel Edmundo H! um. 

. v.·a\•t'or• do fi!IlOl'd~ ltolim. (8) - Coaogo Francrsco ·" ,, .. 
Dr. Alonso Starli_ng. 
Coronel Josó Pororra do Seixas. 

(U) - I>r. PodrJ Luiz uo Oliveira. 
(lO) - Dr. Carlos da Silva Fu!'tc:-:. 
(li)- llr. José Tavares do Mello. 

I!r. Vndolpho do Almeida Co_mpos. 
Coronel Jgnacio Carlos :Mor~n·a 1\lurta. 
(12) _ Coronel Arthm· Qumr<•ga · 

(GI Substitnido lcmpomriament.; pf'lo sr. coronel Ignacio Carla~ J\Ioreira Murta, rwmoado ern 

lii d(7\ulg~i,sti!uido lcmporariawcnlc l'elo sr. coro no! .Jayme Gomes de Sonza L01uos, llOJue::u.lo !'lll 

V> d(8jiul~~1 j 1sli!uido l•cmporariamcnlo pelo ;;r. clr. I!orculano Cezar l'eroira da Silva, nomeado eiJI 26 

cJo julho· . . 1 . .. ·. , t<' >elo sr Sclmmann, nome:vlo em 2ií do agosto. ml) Ssr::i~~~W;rUo l~l\1:sg~,~;;,~:~~;:[,; l>~lo s;. dr. A beiJare! Itodrigm'S Pereira, nomeado em lli dt• 
an·nsto. . l 1 . . \Vclerson, nomeado em 2ií de ag?st?. 
" 111) Suh~!ituido !emporari.amon e pe 0 51

' coroncl.Julio do Vasconcollo~ TmxOil'<t <In ~Iotta, no-(l2) Sut;stit~rido trmporaJ'Iamonto pelo sr. 
111 e a do om 2iJ de .JUnho. 
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COMMISSÕES IviiXTAS 
'l't·ihnnul llils]wciul tle .Jnlgan1cuto 

Deputados : 
Dr. Affonso Ponna Junior. 
Dr. Fernando do Mello Vianna. 
Dr. José Alvos Ferreira o Mello. 

Senadores : 
llr. Virgilio Martins do Mello Franco. 
Dr·. Lovindo Ferreira Lopes. 
Dr. José Gonçalves do Souza. 

Desembargadores: 
!Jr, João nraulio Moinhofi do Vilhona. 
!Jr. Antonio Luiz For·roira Tinôco. 
Dr. Jose Antonio Saraiva. 

lne~nnhida ela o••gnnh>:acão de 1nn Jn.•o.iccto ~h· Ji.•cfo••nul. da diyi~aio 
achnün~stru;tiyu. c J~olit.icn do lilstado. 

Deputados : 
Pharmacoutico Antonio Welor~on. 
(13) - Coronel Juvenal Coelho do Oliveira Penna. 
(14) - Coronel Manoel AI vos do Lemos. 
(15) - Dr. Afranio do Mello I•'ranco. 
Dr. José AI vos Forroira o Mello. 
(16)- Dr. Hom·rato Josó Alvos. 

Senadores: 
Dr. Cornolio Yaz do Mello. 
Dr. José Pedro Drummond. 
nr. Lovindo Ferreira Lopes. 

lncnnthidu do m;t.lulo dos )H"o,jcctos de J)(-"Cnlio legnl dos fancciona-
l'ios JlHhlif~os 

Deputados: 
(17)- Dr. João Braulio Moinhos do Vilhona Junior. 
Dr. Heitor de Souza. 
(18) - Dr. José Folippo do Freitas Castro. 

Senadores: 
Dr. Camillo Angusto Maria do Brito. 
Dr. Lovindo Ferreira Lopes. 

(13) ~nhst~tn~do temporariamente pel,o sr. ?r. Heitor do Souza, nomeado erl! 25 de agost~. 
lU) Snhsütmdo pelo sr. coronel Jose Pereira de Seixas, nomeado em 5 ele JUIIJO de HJO:J c om 

2ií de agosto do lü06, o t(ual, obtendo dispensa, foi substituido pelo ~r. coronel 'simci1o Stylit:t Car·-
doso, nomeado em 30 tlosw mez, por httver o mesmo sr. coronel Lemos sido eleito prc~idonte da 
CttiXlU.I'lt. 

(15) Substiiuido pelo sr. coronel Jayme Gomes de Souza Lemos, nometvlo em 2ô de julho, visto 
ter ~Lio elpito deputado ao Congresso Federal c renunciado u mandato de deputado esta?nal. 

(W) Substituido pelo sr. coronel Ignacio Carlos MJrcira 1\Iurta, r.omc'ado en: 2G de JUlho, pela 
mesma razão dada relativamente ao sr. Afranio. 
. (17). Suhstituido pelo sr. commendaàoP Frederico Schumann, nJmoaclo em 18 do julho, por ter srdo eleito presidente da Cama r a. 

(18) Substituido temporar·iamonto pelo sr. major Ol.nnpio cl<• Araujo, nomeado em l!l de agosto cl c l!lll5. 
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ASSUMPTOS DIVRRSO.S 

Em virtude do rtlgnlamento modificado o expedido e:c-ri da resolução n. 13 do 30 de 
ugosto do eorrento anno, foi a Seeretaria da Camura dos lletJutados dividida pela Mesa em 
doas diroctorias. 

lliroctoria da Secretaria com o seguinte pessoal: 
I director. 
l Oficial arohivista. 
1 » biblio thecario. 
2 Otnciaes. 
3 Amanuenses. 
l Porteiro. 
l Continuo <tjndante do porteiro. 
2 Contínuos. 
2 Serventes c 

Dircctoria do serviço das se3sõcs com o scgninto pessoal: 
Director. 
Tachigrapho·chcfo. 

>I auxiliar. 
AmanHonso. 

D0 accordo com o § 3.'' do art. :!2 do J'ogimonto licou C:xôrcondo o logar do sec!'otario 
da Camara dos Deputados no intervallo das sessões o exmo. sr. Pharmacoutico Francis· 
co Laf,tyetto Silviano Ilt•andão o quo se levon ao conhecimento do exmo, sr. dr. Presi· 
dente do E<>ütdo para os devidos fins. 

Os empregados da Secretaria continuam cumprindo satisfactoriamonto os seus devores, 
desempenhando-se dos serviços quo lhos cabem pelo regnlamcnto c dos quo lhes são dis-tribnidos. 

São estes os trabalhos legislativos do outro,.: Estados o do Congresso Federal qno so 
encontram no archivo desta Secretaria. 

ANNAES 

2 volumes da Constitninte do !Sül. 
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na (Jnnutra 

I volumo da 1." S. Ord. da :.a logislatm·a do l8~JI. 
I volume da 2." S. Ord. da i." logislatur·a do 1802. 
1 volume da i." S. Ord. da 2." legislatura do 1893. 
2 volumes da !." S. Oed. da 3." legislatura do 18%. 
1 volume da 1." S. Oed. do 18Dô. 
I volume 1.0 da i." S. Ord. da 4.• legislatura do 1897. 
1 volume da 2." S. Ord. da 4." legislatura do 1>-l\J8, 
1 volume da l." S. Oed. da 5." logislatuea do 189~J. 
1 volume da 2." S. O ~d. da 5." 1ogi~latura do 1900. 
1 volume da 5." S. Ord. da 6." legislatura de 1901. 
1 volnmo do 2." S. Ord. da 6." legislatura do 1H02, 
1 volume da i." S. Oed. da 7." legislaura de 1903. 
1 volume da 2." s. 01'<1. da 7." legisltura de HlO-L 
1 volume da I.• S. OL'd. da 8." legislatura do 1005. 
I volume da 2." S. Ord. da 8.• legislatura de 1906, 

no Senado 

I volumo da I." S. Or·d. de I89l. 
1 volume contendo leis do li-l!J2. 
I volume da 1." S. Ord. do 1893. 
l volume da L" S. Ord. do 1805. 
1 volume da 2.• S. Ot'd. do 1896. 
2 volumes da 1." S. Ord. do 1807 
1 volume da 2." S. Ord. do 18~)8. 
1 volume da l." S. Ot•d. de l8DH. 
1 volume da 2." S. Ord. do 1900. 
I volume da !."S. Ord. do 190!. 
I volume da 2 ... S. Ord. do 1902. 
I volume da l." S. Ord. do 1!103. 

no El"Õtado do .i\Ulazonns ( eongl"Cl"ÕSO I ... cgislntivo) 

I volnmo da S. Ord. do I895. 
2 volumes da 2." S. Ord. do 18~Jô, 
1 volume da J." S. Ord. do I897. 
1 volume da L" S. Ord. do 1901. 
I volume da 2." S. Ord. do I903. 

ANNAES 

no J~st:ulo dn nahia ( (~onstitninte e Canutrn) 

ANNAES 

3 volumas, 1.0
, 2.'' o 3.0 da Asscmhléa Constituinte do 1801. 

I volume do 20 do março a 31 do agosto (S. ordinaria), 1801. 
·1 volumes 1.0 a .t,o, (S. ordinaria), do 1895. 
4 volumes 1: a 4:, (S. ordinaria), do 18D6. 

Synopse (O:unnt•n) 

1 volume do J8(lG, 

- I3 -· 

no !-i(~Jlado 

7 volnmes das sossôes do maio, setombrt', ontnlJro, novembro o de 15 do setembro a 
23 de outubro do 1801. 

5 volumes do I.· a 5: do 18(J2. 
1 volume contendo o 3:, 4: o 5: do 1892, 
,1 volumes do 1, · a ,1. · do 1893. 
,1 volumes do I.· a 4. • do 18(!4. 
8 volnmcs do I.· a 4. · (em duplicat.J) 1805. 
7 volumes do I.· a 4. · (em duplicata o o 2. • o '1. ·) l8D6. 
:! volumes do I.· a :J. • do 1897. 
4 volumes do I.· a :1. • do l89il. 
'1 volumes do I.· a 4. · do 18V9. 
3 volumes do I.· a 3. · do 1!!00. 
3 volumes do I.· a:~.· do 1901. 
5 volumes do l. · a 5. · do 1002. 
2 volumes de s. oxtraordinaria do 23 do dezembro a 21 do janeiro do 1891 a 1893. 

1 volumo da .1,a sessão do I900. 
2 volumes do 1901. 
1 volume do 1902. 
1 volume do HJ03. 

I volume do 18~)8. 

ANNAES 

ANNAES 

ns Est:ulo do l\larnuhão 

I volume da 2." sessão do 1896. 
I volume da l.a sessão do I898. 
I volume do 3." sessão do 1809. 
I volume da 3." sessão do WOO. 
I voluno da I.• sessão do WOI. 

ANNA ES 

no El"Õt:tdo de S. I•nulo ((~aintu•a) 

ANNAES 

I volume da Constituinte do l8DI. 
I volume da Cumara do I.· anno (I. .. Log.), do 1801. 
I volume da Camura do .1, • anno (I." Leg.), 189-1. 
I volumo da Camura do I.· anuo (3. • Log.), 1895. 
I volume da Camara do 2. • unno (:~ ... Lcg.), I896. 
1 volume da Camara do 3. • anuo (3 ... Log), I8ü7. 
I volume da Camaru do I.· anuo (.!.a Log.), 1808. 
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1 volume da Camara do 2. • anuo ('!.~ Leg), 1800. 
1 volume da Camara do 3. · anuo (4.~ Log.), 1900. 
1 volume da Camara do l. · anuo (5.~ Log.), 1901. 
1 volume da Camara do 2. • anuo (5." Log.), 19~2. 
1 volume da Camara do 3. • anuo (5." Log.), 19:3. 
Faltam os do 1892 o 1803. 
2 volumes do 1: anuo da 6." logis)atura do Hl0,4. _ 
1 volume do 2. • anuo da 6." legislatura do 190<>, 

lO volumes do 1891 a 1900. 
·1 tolumos do IDO! a 190-i. 

Annacs (Senado) 

1 volume do 15 a 31 do julho do 1891, 
1 volume da J.• sessão do 1892. 
1 volume do 2. • anuo do 1803. 
1 volume do 3. · anuo do 18D1. 
1 volume do 2. • anuo do 1806. 
I volume do 3.· anuo do 1897. 
1 volume do l. · anuo do 1898. 
1 volume do 2. • anuo de 18()(J. 
1 volume do 3. • anuo do HlOO. 
1 volume do CongrJsso Constituinte do 1901. 
1 volume do 2. • anuo do 1902. 
1 volume do 3. · anuo do 1903. . 
1 volume do 1. • anuo do 1904, (ô." logis!atura). 
1 volume do 2.· anuo do 1005, (6." legislatura). 

SynOf)SCS 

13 volumes do 1891 a 1903. 
1 do 1. · anuo do 190,1, (6.~ legislatura). 
2 volumes do 1905. 

no I~statlo tlc I•ct•nantbnco ((;nnun•n) 

ANNAES 

,! volumes do I805-18V8-lPOl o 1902. 
1 volume do 190!. 
2 volumes do 1905. 

2 volumes do 1900 o HJ02. 
1 volume do HJ04. 
1 volnme do 1!105. 

SyHO()SCS 

"' uJHtcs tio Scnntlo 

4 Vúlnmos (sondo um oxtraordinario) do 1806 o 1808. 

S.:ntOJ)SCS 

2 volnrnos do 1897 o 1898. 
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ANNAES 

:~ volumes do 1895 o 1896. 

ANNAES 

li volumes do 1805 a 1900. 

no l~stado do Uio Gt•andc do Sul 

ANNAES 

16 volumes (sondo cinco do sessões extraordinaria~) do 1891 a UJo~. 
I volume do 1904. 
1 volume do 1903. 
I volume do 190L 
1 volnme do 1905. 

Do l~sttuto do llio tlc JaJwit•o 

ANNAES 

2 volumes (sondo nm da Constituinte o ontro da sessão extraordinaria) do 1892. 
11 volumes (sondo dons do sessões oxtraordiuarias) do 1892 a 1806 o do 1899 a 1!100. 
1 vofnme do sessão ordinaria do 20 de julho a 31 do outubro do 190,1. 

SyllO()SCS 

volume do sessão ordinaria do 190'!. 

no (:ongt•csso Nndonal 

ANNAES 

Das sessüos proparatorias o da Constituinte. 

li·lüO 

I volume do 4 a 14 do novembro e do 15 do novembro a :H do dezembro do !SUO. 
3 volumes da Constituinte do 15 do novembro a :31 do dezembro do 1890, do 2 a 30 

do janeiro o do 2 a 2ô do fevereiro do 18Vl, sondo este n1timo em dnplicata. 

na Canuu•n 

Do I8Dl 
6 volumes, sondo do 1. • a 5.•, das ~cssõos ordinarias do 10 do junho. a 3 do novem hro 

o nm da sessão oxtraordinal'ia do 12 do dozomhro do l8tll a 22 do janeiro do 1892. 
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1802 

G volumes, sendo dcl. 0 a6. 0 (faltando o de n. 2do mrz dcjunho) dc27 de abril c 11 
de novem hro. 

1803 

h volumes de 1.0 a 5.0
, de 27 de abril a 25 de sete-mbro. 

1804 

\1 volumes (sendo um do apuração de c·leiçõcs do presidente da Ropublica, do 18 do 
abril a20 do dczom1Jro. 

18D5 

8 Yolumos das ses~õJs ordinarias 1: a 8:, de 27 de abril a :30 do dezembro. 

8 volnmos de 1.a a 8:. do 27 do maio a 10 do dezembro. 

18\17 

~ vol:lmos de 1." a 8: do 18 de abril a 10 do dozcm l>ro. 

1808 

2 volnmes (sendo um do apuraçiio das eleições do presidente da ltcpúhlica) do 18 do 
maio a 2R de junho o do 20 do agosto n. 1!1 do outubro. 

18!10 

•i ~olumcs de 1." a G:, do 27 do abril a 31 do outuhro. 

l\100 

5 volumes do 1.' a fi:, do 18 do abril a 20 do sotomlJro. 

IDO! 

· s volume~ do 1.' a 8:, do 27 do abril a 28 d(; dezembro. 

1002 

11 volumes do 1.' a 11: (contendo este ultimo discureos), do 1\l do fevereiro a 31 do 
dezemlJro. 

HJ03 

1 volume 1: do !:-> do abril a 30 do maio do UIO~l. 
1 volume 2; do 3 a 30 do junho do 1003. 
1 volume 3.· do I a 30 do julho do 1!103. 
1 volume 4.· do I a 31 do agosto do ID03. 
1 rolumo 5: do a 30 do se tem hro do 1 D03. 
1 v·lumo n: de I a 31 do outuhrJ do 1903. 

1 volume 7.0 do I a 30 do novembro do Ul03. 
1 volnmo :-;o do I a 2D do dezcmlJro do l!l03. 

1\)04 

vol11mO 1: do 31 do dczumhro do 1003 a 25 do fevereiro do 1\104. 
volume 2: do 27 do abril a 30 de junho de 1004. 
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volume 3: do I do 30 do julho do J90J. 
volume 4: do l do 31 do ago~todo IDO,!. 
volume 5.· do I de 30 do sotcmhro do IDO!. 
volume 6: do I do 31 do outulJro do UJ04. 

I volume 7: do 1 do 30 do novomhro do 1904. 
I volume 8: do 1 de 2\i do dczom hro do I \10-1. 

Hl05 

I volume 1: do '27 de abril a 31 do maio de 1905. 
1 volume 2: do 1 a 30 do junho do 1005. 
I volume 3: de 1 a 31 do julho do HJ05. 
I Yolomo 4: do 1 ;1, 30 do agosto do I \!05. 

Do HJ02 

l volume dividido em ::c' partes. 

!Jo l!lCJ3 

I volume do armo de Hl03. 

De I!IJ·l 

1 volnmo do anuo de IIJO·l. 

Do 1D05 

l volnmo do anno de Hlüf>. 

no St•n:ulo 

ANNAES 

ll10 1801 

f> volumes, sondo ostc~ encadernados do!." a 5.", do 5 do jnnho a 3 do novembro do 18Vl. 
·I volnmos do !.'' a 4.'', do !í do junho a 3 de novem lJro, faltando o segundo volume do agosto. 

Do 18!12 

ô volumes do 1: a G:, do 28 do alJril a 12 do noYomhro. 

Do 1803 

4 \·olumcs do 1: a ·l:, co 2:-l do abril a 25 do sotombr·o. 

Do 18\1! 

O volumes de 1: a 6:, rio 18 do ahril a 20 do dozomht·o. 

Do IK9G 

8 volnmcs de 1: a ~ .. do 27 do abril a 30 do dezembro. 

!Jo J8(Jij 

7 volumes do 1: a 7:, de ~8 do abril a 10 do dozcm h r• o. 
n. c.-:J 
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lJo lí:lG7 

4 volumes do I.· a 4:, do 18 do abril a 10 do dezembro. 

Do lR98 

4 yolumos de 1: a 4:, do ~í:l do ahril a 30 do dozombr·o. 

Do 1890 

3 volumes de 1: a ~l:, de 28 do abril a 22 do novembro. 

lJo HJOO 

·1 volumes do 1: a ·1:, do 18 do abril a :~o do dc·z<Jmhro. 

Do 1901 

4 volumes do 1: a 4:, de 28 do abril a 30 de dczemhro. 

Do 1002 

2 volumes de 1: o 2:, de 3 do maio a :ll do üllt11bro. 

Do 1903 

1 volume 1: de 18 de abril a 31 do julho do HJ03. 
1 volume 2 .. do 1: do agosto a 31 do outubro do 1003. 
1 volume 3: de 1: de novembro a 29 do dez3mbro do 1903. 
I volume 4: do 30 do dezembro do 1903 a 25 do fovoroir·o do l'JOL 

Do 1904 

I volume 1: do 28 do abril a 29 de julho do HJO !. 
1 volume 2: do 1 do agosto a 31 do outubro do HJO,t 
1 volume 3: do 1 de novembro a 30 de dezembro do 1DOL 

Do 1005 

1 volume 1: do 28 do abril a :lO do julho do 1905. 
1 volume 2: do 1 do julho a 31 agosto do 1905. 
I volume 3: do I do setembro a 31 do outubro do HJOt. 

nelatorios tlo t•resitlente do !oienado H(n-e~entudos nas s<·s~Õt·~ 

1 volume na do 190L 
1 volume na do 1005. 
1 volume na do HJOô. 

llihliotht•t"a do (;ougt•esso l\liueit·o 

«Pela resolução n. '1, do 22 do junho do Hl92 foi ercada uma hihliothcca anncxa á Sc-
cre:taria da Camara dos Deputados para uso exclusivo do Congresso Mineiro. 

Tendo sido consignadas na !oi n. 39, do 21 do julho do lf:-~l2 a vorha do 20:0008001) o na 
do n. 65, do 25 do julho de 1893, a do 5:000$000, destinada~ a manutenção da bihliotheca, 
a MC"sa attondcndo á faculdade quo lho confere o § I: da referida resolução, solicitou, do 
exmo. 'sr. dr. Presidente do Estado, por o fi! cio n. ·ll. do ~~-~ do novem hro do 1 K8:l, o do 
cxmo sr. dr. Secretario das Finanças, por ofllcio n. J:~:l, do 12 de julho do Ií:l94, a expedi· 
ção de ordens, afim do sorom recolhidas ao Banco da I{?Plll•lica as quanti~s decretadas. Em 
cumprimento do disposto no ~ 3: do art. 1: da menCionada resolução n. 4, o sr. presi-
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dente da Camara nomeou. em 20 de junho do 1895, uma comnussao composta dos srs. de-
putados Augus~o Clemontino, Mondes Pimentel e E-laminondas Ottoni, com o flm do or· 
ganizat• a lista dos livros quo dovem compor a bihliothoca. 

Não havia ainda essa commissão dado andamento a seus trabalhos, quando em 1896, 
tornou-se desfalcada por terem sido eleitos deputados ao Congresso Federal os oxmos. srs. 
drs. Augusto Clomontino da Silva o Francisco Mondes Pimentel. 

Como so vê, dosapparoccu por completo essa commissão visto não fazerem mais parte 
do Congresso Mineiro os membros quo a compunham. 

l~clificio da (~nnun•n 

A Camara dos srs. lioputados acln se funccionando em odi!icio do Estado, apropriado 
para os trahalh:>s do Congresso Legislativo Mineiro. 

Neste editlcio, onde ha falta absoluta do commodos para a hihliothoca do Congresso 
1\Iinoiro continua funccionando a hil•liotheca municipal, euja pormanoncia traz os mais fu-
nestos {·osultados para os traiJalhos legislativos o prineipalmonto para os da Secro· 
taria. 

Assim, pois, parece quo seria do muita convonicncia para o serviço publico provi-
denciar-se, com urgcncia, so hr·c a sua remoção. 

,, o tos dt• ))CSUI' 

Foram lanc;ados votos do pesar nas actas das seguintes sessões: . 
Do 3 do julho, a requerimento do sr. Heitor de Souza, pelo falloCimonto do dr: João 

Baptista Martins. · 
Do 6 do julho, a requerimento do sr. Julio da Motta em sou nome o no do seus com-

panheiros do districto, pelo fallecimonto do dr. Antonio Zacharias Alvares da Silva, ex-de-
putado ao Congr·esso Federal. 

De 13 do agosto, a rO!JUCrimOl~to do sr. F. Sch_nt?ann, pelo falleci~?l!to do ~r. conso· 
lhoiro Ologario Horcnlano de Aqumo o Castro, rmmstro do Supremo Inbunal I•odoral, a 
cuja familia dou-se conhecimento por officio da Mesa, sob n. SD, do 14 do agosto, 

Do 17 de agosto, a requerimento do sr. A!lsis Lima, pelo fallocimonto, em Pariz, do dr. 
Archias Euripodos da Rocha Medrado. 

Do IH do agosto, a requerimento do sr. Xavier RJlim, pela morte do virtuoso c vc-
nbrando bispo do S. ~aulo, d. José do Çamargo~ f~arro:õ, na catastropho do p_aquetc Sy· 
rio-o que so commumcou ao Corpo Cupitulnr da fhocoso de S. Paulo por oftlcw da Mesa, 
sob n. !Jl, em 21 do agosto. 

Do 22 do agosto, a requerimento do sr. I-~citor do Souza, pela catastrop_h~ quo v,oio 
onluctar o povo chileno, o que se deu conhecrmcnto, por telogramma, ao mrmstro Chrlo-
no na Capital Federal. 

!lo 8 do setembro a requerimento do sr. Sebastião de Lima, pelo fallocimento do 
ex mo sr. senador Simão da Cunha Pereira, sondo smponsa a sessão c, por oflicio da Mesa, 
transmittido pesamos em nome da Camara dos Deputados á vi1rva-etma. sra. d. Euphra-
sia da Cunha Pereira o familia. 

Cougt•atnlat.~ão 

Em sessão do 25 do julho, sob proposta do sr. \",.tlladaroF, a Mesa, interpretando os 
sentimentos da Camara o do povo mineiro, congr·atulou-so com o oxm. sr. Presidente da 
Rcpublica pelo cxito da política internacional do sou governo, politica quo teve a. sua 
consagração na reunião da 3." Conferencia Internacional Americana, no Rio do J~norro c 
na honrosa, cxpontanca o significativa visita do sr. Ministro Elihu Root a0 Brazrl. 

Em sessão do 10 do setembro, a requerimento do sr. Senna Figueiredo, foi delegada á 
Mesa a faculdade do convocar !'O~sõos oxtraordinarias para o bom andamento dos tra· balhos. 
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Ucnu•u•ia ele UH\ntlnto 

T do sido eleitos deputados ao C:mgrosso Federal os oxm~. sr·s. dr·. JoaCIUim Domin-
L~fto do castro dr. Aft•anio do Mello Fcanco, coronel João Quintino Toixoira e dr. 

gos , to Josó AI v o; 0 tendo sido distinguicio com a nomeação do Socr·otario das Finanças 
~onJt~do. 0 oxm. ~r. dr. João Brf!-ul.io Moinhos do., Vilhona J~nior, ronuuc~aram o man~a· 
tg d~ dcpntado a? Congresso, ~ltnCll'O flllC lhos Jora conferidO pelas 1.", 3.", 4." o o.· Cll'· 
cnmscripçõos oloitoracs do r~st<tdo. 

Em sessão solomno do Congresso l\linci_ro,,I~oalizada no dia 7 do sotcmbro, prestou o 
·ompromisso constante do art. 52 dt1 Coustttutr;ao o tomou posse d~ aH.o c~trgo do ~'ro
~idcnto do Estado para o porioclo do HJOG a IDIO o oxmo. s1·. dr .. Joao PmhOll'O da :->1Iva. 

J.,cis vctaclns 

Foram vetadas pelo oxmo. sr·. dr. ~)t·as~dcnto d_o E.;;ütdo as lei: n. -10 da Camara dos 
Do utados 0 n. 225, do s9na4o, rome~ti.das a sancçao, ~quella o~ ~ do ontubro c esta em 
4 ao mesmo moz- a prtmOlra prolnlnndo a CO!l0e~sao do pronsao do advogados no Es· 
tado a p~rtir do 31 do julho do 1907 o a sogund'l, roforrnanc!c o regimento do custas. 

As razões do voto encontram-se n'o Minas Ge,·aes do G_ c de 7 do outubro o nos ta Sy-
nopse nos projcctos n. 170 da Camara dos Deputados o n. l.J,> do Senado. 

Não tendo sido sanccionadau polo oxmo. sr. dr. Pr·osídento do E~tado as leis ns. 31 o 
,!I romottidas pela Camara do3 Deputado~, aquolla crcando uma f01ra do gado no muni-
cípio do Pouso Alegro, districto do mo~mo nome o esta auctorizanclo o governo a reor-
ganizar o serviço sanitario no E~tado, do accordo com a lei n. Hl, do 23 do julho do 1805, 
foram promulgadas pelo oxmo. sr. Presidente do C.mgrcss) em cumprimento do disposto 
no art. 43 da Constituição do Estado .. 

Na presente Synopso encontrareiS em os projectos m. 146 c 174 as notas rcforontes ás 
ditas leis. 

Aos archivos das Camaras Mnnicipétes, das rJpartiçõcs publica~ da Capital do Estado 
0 das corporações legislativas ostaduacs o fodot'aos foram remcttidos os Annaos o o Re-
latorio o Synopso dos trabalhos da Camara dos DJpntad<B, rofcr·cntos á 3." sessão o rdi-
naria da 4." legislatura do Congresso Mineiro, realizada em o anuo proximo passado. 

As edições dos Annaos dos trabalhos da C:1.mara dos D~puta<los rJfor·ontos ás sess<ics do 
I8Ul, 1802, 18D:3, 18~H, !80S, 18\Jfl, 1807, 1BD(l, 1000, 1001, l\!02, I\Hl3 o HlOl acham-se esgotada~. 

Corl·c:-~aunulcnciu otllcinl 

Pela Secretaria da Camara dos Deputados foram expedidos, em Ul)G, ató esta data: 
45 ofticios ao Senado sob ns. 12.! a lü8. 
104 ofllcios ao governo sob ns. 30il a .lQ{). 
47 o fel cios a diversos so h ns ü7 a 113. 

Foram recebidos: 
()0 ofiicios. 
66 rcprcsontaçõol'. 
-19 requerimentos. 
1,1 tclcgrammas. 
5 Documentos. 
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Durante o poriodo decorrido de 12 de junho a 28 de setembro rcalizarnm·so- as se-
guintes: 

l6 prcparatol'ins de 12 a ~7 ele junlto. 
6 do Congrosso, inclusivcis a8 de installação o encerramento, de 2fl do junho, ID, 21i o 

27 de julho o 7 o 28 do setembro. · 
67 ordinarias do 2U de junho: de 3, G, 7, 0, lO, li, 12 13, IG, 17, 18, ~IJ, 21, 2:1, :24, 25, 26, 

27, :.'8, élO c 31 de julho: de I, 2, :;, 6, 7, 8, 9, lO, li, 1:3, 14, 113, 17, 18, 20, 21, :~2, 23, 25, 27, 
28, 20, :lO c 31 de agosto: de I, 3, .J, 5, (i, 10, li, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 1\l, 20, 21, 22, 21, 25, 
2G c 27 de setembro. 

7 oxtraordinarias de 2D do junho; H, 17, :d, 22, 2,1 o 25 de sotcmbro. 
5 tormor, para a,: 2.", 3." c 2il." scss<1es ordinarias do 30 do junho: 2, -l c 5 do julho o 

cl do agosto. 



T~ABALHOS DA GAMA~A DOS DEPUTADOS E 00 GONG~ESSO 



TRABALH:OS DA CAMARA, 

Foram apresentados na Camara do~ f'!'S. licputados durante a quarta o ultima sessão 
ordinaria da .J." legislatura do Congr·ooso Mineiro. quaront:t c sete projoctos sob ns. 138 .a 
185; uma moção sob n. 5; uma indicação: m pareceres de commissõcs permanentes 
sob ns. 156 a 252. 

Alem dosto8 a Camara occupon-sc com a discussão dos seguintes projcctos de annos 
anter·ioros : 

N. J 28. do 18!15: n. :H I. 03 o ll8, do 1!100 ; n. 142, do HJO! ; ns . . w o llll, do 1!)03: ns. 82, 
85, !JO, 05,06 o or;, do 1901; ns. 117,127,133, 13,1, 136 e 137, de 1905. 

Pelo Senado foram romottidas á Camara dos srs. Deputados na presente sessão as 
proposiçüos ns. 150, 151. 153 c 133, 153 a c 15:3 tendo occnpado tambom a sua attonção as 
proposiçô:.1s ns. 108, 110 líl98; n. 129, de l!J02; n. 144, 145, 1•J6 c 140, do 1905. 

Loi n. :!:!·1, do 16 do agosto, approvando o coúvonio de TaulJaté, para valorisação do 
()a fé. 

Loi n. -125, do 17 do agosto, tornando extensivas a todos os funccionorios publicas do 
Estado do Minas Goraos as disposições contidas no art. 256 da lei n. 375, do 19 do setem-
bro do U103. 

Lei n. '126, do 22 do agosto, approvando o convonio celebrado com o Estado do Rio 
de Janeiro sobre questão do limites. 

Lei n. 427, do 29 do agosto, fixando o subsidio presidencial o dos membros do Con· 
grosso do Estado durante o período do UJ06 a 1910, isentando do pagamento da taxa ~o 
sollo os títulos do nomeação para os cargos do Socrotaríos do Estado o Chofo do Policia 
e dando outras providencias. . 

N. 428, do 30 do agosto, pormittindo aos funccionarios p~lblicos do qualquer categoria 
o :pagamento da taxa do matricula no Externato do Gyrnnasio Mineiro por meio do dedu· 
cçao om seus. vencimentos, isentando do pagamento da mesma taxa os funccionarios quo 
e_onta~c~ maiS do 15 ann(JS do serviço o dando outras providencias com relação ao Gymna· sxo Mmoxro. 
. Lo.i !1· 'l2D, do :l d~ ~otomhr~, approvando as contas do oxorcicio do 1903 o contendo 

dxsposx_çucs ~,obre as dtVIdas actlvas o passivas do Estado. _ 
Lot ~. 4.l), do '1 do setembro, auctorizando o governo do Estado a conceder ao bar ao 

da Vargmha, Antonio Coelho da Gama, privilegio por trinta annss para a navegação do 
Rio V.oi·do, no trecho comprohondido entro o Salto Grande o a estação Fluvial da E. F. Mu-
zambtnlw. . 

Loi n. 431, do 4 do :setembro, auctorizando o Presidente do Estado a complot!\r os 
trabalhos da eonstrucção da linha do norte da Estrada do Forro Espírito Santo o Mmas o 
conton.do outras disposições. · -

Lm n. 432, do 5 do setembro, anctorizando o governo do J~stado a ~onc~dc~ ao dr. Joao 
Proença,. lento do geometria o trigonometria do Externato do Gymnasw Mm01ro, dous an· 
nos do hconça som vencimentos, para tratar de seus interesses. 

C. H. -·1 
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Loi n. 433 ~c 13 de setembro, attctorizando o governo do Estado a ~ransmittir gra· 
tuitamcnte ad ~un_icipio de Itajnbil a propriedade de terrenos devolutos situados no Jogar 
denominado ~< B1qmnha ». . · · 434 de 13 de setembro, auctorizando o governo a conceder hcença ao oscn-
vão ~~~ ~~phão~ da comarca d6 Rio Novo o ao partidor, contador o distriduidor da comar-
ca de Manhuassú. . . t · n 435 <lo <:>4 do seteml!l·o, allctorJzando o governo a conceder relorma, com o-

L~\ l~cim~ntos • ao tonento da Brigaria Polieial, Maurílio Arthur Gttimarãos. 
dos ~~i ~- 435, do' 2-1 do setembro, contendo di:; posições sshrc ma teria eleitoral esta-

doai. · n 437 do '>4 do setembro creando, anncxa il I >ircctoria Geral do Agricultura, In-
d ·tL.~ 0 ·ViaÇão ~1ma secção do informaçücs sobro mlncruçõcs e outras riq uczas na tu· 

w; ri F 'ta do ~om escriptorios tlliaos no oxtran;_!;oiro, o contendo outras disposições. 
raos ~~ /"" .1::l8' de :~-1 de set.:lmbro, anctorizaudo o Pr~sidente elo Estado a ostaholocer nas 

-~id~dos do estradas do fol'ro o do navegação 1lnvial até sois colonias a~ricolas, o a 
P
1

• rodxl , eirl pontos conveniente~, ató seis l'<tzcnrlu~ modelo agrícola~-; pastoris o contendo un a1, . _ 
outras dispos1çoes . 

L~i n. 439, do 28 do sotcmbro,auctorizando o _govo~·no a reformat· o ensino primarw, 
ai 0 superior do E~tado o dando outras proviàoncia8. 

nor~ei n. 440, do 2 do outubro, orçando a receita e lixando a dospe~a do Estado para o 
exercício do 1!J07 · . . . . Lei n. 4,11, de 2 do ou~ubro, cedon~o a mumCJpahdado do Ouro Fmu, para suas esco-
l . 0 prodio om quo funcmonou a cadow. 
al-i, Loi n. 442, do 2 de outuh~o, d(ltcrm.inando quo á cc!ebração de contractos do con-
ccs,ão· do privilegios precedera a deposito pelos conccssiOnartos, nos col'ces do Estado, da 
q~~ntia equivalente a 10 oj, do_ valor julgado n_cccssario par;t a respectiva execução, o au· 
ctorizando o governo a auxiliar a constrllC\,Iao do ostl'1l.das para o tl'afogo do anto· 
moveis. 1 f lt 1 · l t Lei n. 4~3, do 2 de ou tu >r o,. acu an! o ao P~osu ente. do Est.ado con~ractar, por cor; a 
do E-;tado, profcs~r~s p~ra _o ensmo prattco de hnguas vtvas o mtroduzu· o mesmo onsmo 

ratico no Gymnasw MmCiro. 
p Lei n. 444, de 3 do outubro, contendo disposir,ü:Js relativas ao ensino tochnico pra· 
ticO 0 profissional. . 

Lei n. ,145, de 3 de outubro, fixando a força publica do E>tado para o oxcrcicio do HJ07 
0 dando outras providencias. . . . . 

Lei n. 447, du 4 do outubro, laar;do o. c_qmparando vonctmctltos do diversos funcciO-
narios pub!icos o contendo outras dtspoStÇilCS. 

Lei n. 447, do 4 do outubro, regulando as permutas entro os e~crivãos dos districtos 
do paz do comarca!; dilT<Jrontos o contendo outras dispo»içi'íos. 

Lei n. 448, do 4 do outubro, c?ntcndo disposiçõcJs relativas á compotcncia do juiz do 
direito para proc?rlcr ~ julgar ?S crimes do rosponsal •ilidadc, quando o:> tos forem commot· 
tidos por funcCJonanos puhhcos. . 

Lei n. 44!J, do 4 do. ou~ubro, <!_otormmando quo as custas nos processos crimes om que 
docahir o promotor do JUStiça, sorao pagos na forma ostabolocida pelo artigo 18 da lei n. 
li do 20 de novembro do 1801, o contendo outras disposiçiios a respeito. 

' Lei n. 450, do -l do outubro, contendo dispo üçi'íos sohro divisão 0 rlomarcaçrw do 
torras. 

(1) Lei n. 45_1, de 8 ~c outubro, crcando uma fcJira do gado no município do Pouso 
Alegro o transformdo a fotra crcada no Jogar donommado-Bugro-para outro mais conve~ 
nionto no municipio do Sacr·amonto. · 

(1)
1 

Lei .n. 452, do 0, ~o o11.tubro, roorf_::tnizando o serviço sa_nitario do Estado do accor-
do com a lc1 n. 144, do 23 do .JUlho do 18.J<> o contendo outras dts}Josições. 

pr;J:LIC.\!JAS PELA. CAMAitA. 

lt!3solução n. 13, do 3_9 do agosto, auctorizando a Mesa da Ca.mara dos Deputados a fazer 
na ~ucNtaria as altora;.oo;; quo fot·o~ ncccssat'ias o a modiJicar 0 respectivo J{ogula-
mouto nos pontos quo .Julgar convcmcnto. 

H.csoluçáo n. 14, de 2'1 do setembro, reforman,lo o Regimento interno da camara dos 
Doputudos. 

(1; As lei<> ns. -151 e -I :i~ l'oralll ]>I'Oilll\lg-atlas pelo Con~resso. 
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l ... eis vetadas a,elo t•x.tno. ~r. <h·. )•residEnte do Estado 

N. 40 (rcmottida pela Garoara dos Deputados) pro h i hindo a concessão de provisões do 
advogados no Estauo do l\liuas, a par:tir do :H de julho du 1907 c dando outras provi-
dencias. 

N. 225 (rcmottida pelo Senado) I'oformando o regimento de custas. 

Lei~ t·(~ntettida~ ú sancç:1o t.elas dum.; t'asas elo Congt·t~sso lUinciro 

PELA C.\~L\ IL\ 

N. 2!.!, iniciada ~ob u. 166, auetorizando o governo a completar os trabalhos do con-
strucção da 1·;. F. Espil'ito Santo c li! i nas ate Santa Barbara, podendo alienar essa estrada 
011 arroudal-a, depois de concluicfo o trafego. 

N. :lO, iniciada no Senado c romottida sob n. 150, auctorizando o governo a conceder 
dous annos do licença, som vencimentos, ao lento ele geometria o trigonometria do Ex· 
tcrnato do Gymnasio MinoiJ·o, dr. João Proença. para tratar de seus interesses. 

N. 31, iniciada sob n. '145, crcando uma fuira de gado no município do Ponso Ale-
gro, dist!'icto do mesmo nome, onde julgar mais con vciJientc. 

N. :32, iniciado sob n. IG7, anctorizando o Prosi.dento do Estado a ostabolocor sois colo 
nias agrícolas o seis fazendas-modelo agrícolas pastoris, nos pontos quo julgar mais con· 
·vcniontos, crcando nrn lahoratorio para Iins agrícolas o pastoriB o podendo contractar 
instrnctoros ambulantes para o Cttstoio pr·atico d1; culturas agrieolas. 

N. 33, iniciada no Senado o romottida !-lOb n. 153, auctol'izando o governo a rol'ormar 
com todos os vencimentos o tenente do 2." batalhão da Bl'igada l'olicial, Maurílio Arthur 
Guimarães. 

N. 34, emanada do projcCto n. 1 W, da Camara de HJ03, auctorizando o governo do 
Estado a reformar o ensino primario o normal do Estado. 

N. :35, iniciada sob n. 85, equipar:tndo os vencimentos do secretario do Externato do 
Gymnasio Mineiro aos do secretario do Internato do mesmo Gymnasio, marcando os ven· 
cimentos do reitor do referido cstabclcc'imcnto c C!Jllipar·ando os Yoncimcntos dos empre-
gados da Secretaria da Policia aos dos funccionarios do ogual categoria da Secretaria do 
Interior. 

N. 36, iniciada sob n. 1-15, determinando a maneira do se fazerem as permutas entro 
escrivães do districtos do paz. 

N. 37, iniciada sob n. 177, 1ixrndo c organizando a força pnblica do Estado para 1007, 
anctorizando o govot'no a montar na Repartição Central da Policia um gabinete do iden-
tificação anthropomotrica, o nas pr·incipaos cadeias do Estado um gabinoto photographico 
para o serviço policial. 

N. 38, iniciada sob n. 176, auetorizando o Presidente do Estado a contt·actar profes-
sores para o ensino pratico do línguas vivas. 

N. 30, constituída pela emenda n. 2, do Senado, á proposição n. 111, determinando a 
!úr~a do pagamento das cus~as n_os processos crimes em quo docalür o promotor da 
JUsüça o contendo outras disposiçüos sobro o assumpto. 

N. 40, _iniciada sob n. 170, prohibindo a conccssfto de provisíios do advogado no Es-
taio de M1.n~!",. a partir do 31 do julho do 1907 o dando outras providencia~. 

N. 41, Jmciada sob n. l'i-l, auctorizando o governo reorganizar o serviço sanitario no 
Estado, do accordo com a lei n. 144 de 23 do julho do 1805. 

N • -1'~: iniciada sob n. 13il, cstab~locondo a' J'úrma do processo das acçr'•es do divisão o 
domarcaçao. 

_N: 43, i~ici~da no Senado o romcttida sob n. 151, determinando que a compctoncia 
do JUIZ do ~Irolto ~ara processar o julgar os crimes do responsabilidade comprohondo 
por eonnoxao os cnmcs da oompctcncia do jury sómonto quando estes forem commotti-
dos por l'unccionarios publicos. 

N. 44, iniciada sob n. 16:3, orçando a receita o t1xando a despesa do Estado para o 
oxorcioio de 1907. 

l'l'HL!CADAS PEI,.\ C,\:IL\HA 

_ Rosol~~.~ão n. 13, do 3.0 do agosto, auctorizando a Mesa da C~mara a fazer as altora-
çocs quo. Jorom noc:cssartas na Secretaria o moditicar o rospocttvo regulamento nos pon-
tos quo JUlgar mais convoniontr. 
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Itosolução n. 14, de 24 de sctemlJro, reformando o regimento interno da Camara dos 
Deputados. 

PELO SENADO 

N. 211 iniciada no Senado o rcmcttida sob n .. 149, tornando extensivas a todos os 
f:.~nccionar:ios publicas do Estado de Minas as disposições do art. 25G da lei n. 375, do 
lO do setembro do HJ03. . 

N. 21~, iniciada na Camara sob n. 144, approvando o Convc~w do Tauba~é. 
N 213 iniciada na Camara sob n. 96, approvando o convcrno cclebmdo com o Esta-

do d~ Itio' do Janeiro sobre questões de ~limi.tos. . . . . 
N. 214. iniciada na Camara sob n. L)!• lixando ~ sub;ndw ~rmndoncw.l c dos mem-

bros do Congresso Mineiro durante o porwdo de HJOb a 1010, o rsonta?do do pagamento 
da taxa de sollo os titulas de nomcacão para os cargos do Sccrctarros do Estado c de 
Chefo do Policia. . . . . 

N. 215, iniciada na Camara sob n. 117, pm:m1ttmdo os funccwnarws pu_blicos do 
qnalqucr categoria o pagamento da ta~a do mat:.ICula no Externato do Gymnas10 Minei-
ro por moi o do doduoção om sou~ venCimentos; rsontando. do pagamento da mos ma taxa 
os funccionarios quo crmtarom mais do 15 anno'l de sorvrç~ o to~·nan.do. obr·igatra·io 0 
uniforme escolar para todos os alumnos do Externato do Gymnasw Mmmro ... 

N. 216 iniciada na Camam sob n. 152, approvando as contas do oxorcrc1o do I \l03 
processad~s na Secretaria das Finança!'., . , 

N. 217 iniciada na Camam sob n. lG2, auctor1zan~o o. :;ovorno. do \•,-,tado a concodor 
ao baJão da Varginha, Antonio Coelho da CT~ma, privJ!o~IO por: trmta annos par_?- a nav.o-
gaçvo rio Rio Vor.do, no trecho comprchondulo entro o Salto Grande o u estaçao 1luvml 
da g F. Muzambmho. . · d , M · · N 218 iniciada n·t Camara sob n. 1:l7, declarando do dommw a Lamara Ulll<'Ipal 
do If~·juhá 'os terrenos' dcvolutos do hairro da Biquinha o outros existentes dentro da área 
urbana da mesma cidade. . d E ·t d N. 2HJ, iniciada na camara sob n. 142, auctorJzan?o .o. g?vorno . o s a o ~ conceder 

atro annoR do licença em prorogação, ao coronel l•ohciSSIIIIO Jose Cavalcanti do Albn-
4~01.qu~ osc~·ivão do or'phãos da comarca do Rio Nov?, vara ~rat~u· .do negocies; n por 
cgual t~myo 0 pa~·a 0 r_ne~mo .nm ao eontador, partidor c di&tJtbutdor da comarca de 
Manhua,su, Antomo Juho Porotra. . . t . . 

N. z·~o, iniciada na camara sob n. 17~, crcand? ann:xa. <t I.>I~·ec ona ~ ·.o,r.~l da Agricul-
tu a Industria 0 Via<·ão uma secção do mformaçocs o c~uctor1zando o l1 cs1dcnto do Es· 
ta~o' a crcar dons logar:eB de agont?s .commor~iacs ~o. Esta.~~ qu~ üiTor.9_çam ll? .oxtran-
goir·o as rnatcrias primas do solo mm~rro. o mars dot:s Jllll~o., '~ Rocchcdotr.t rio Mm,ts para 
facilitar a co !locação dos productos mmcrros no mot c~do r_n~otno. . . 

N. 221, iniciada no senado sob n. 14G, contendo d1Spos1çoes sobro matona olortoral cs-
tadoa I. d d 1 I d N. 222, iniciada na Camara sob n. 170, ~stabolec_cn o 0 m,o ? po o qua ovo ser feito, 
no E8tado do Minas Clcracs, o ensino tcchmc,o, pratico ~ prolisswnal. . _ 

N. 223, emanada do projccto n. 179,, da Ca.mara, estipulando a olJI'Igaçao qo deposito 
prévio no thosonro do Estado, da quantia cqmvalonto a lO ·I. do valor do capital quo for 
julgad;> neccssario para. sor lavrl.ldo qualql!or contra<:_to com o Estado ? auctorizundo 0 
govrrno a auxiliar a construcção_, ropa:açao ou adapr;ao do estradas destmadas ao trafego 
por autnmovois ou por outro moro rap1do do tran~p orto. 

N. 2\H, iniciada na Camara, sob n. 134, auctorJzando o governo a fazer cC>ssão gratui-
ta á municipalidade do Ouro Fin?,.do prodio em qno fnnccionou a cadeia puhlica, para 0 
ostaholocimonto do escolas mumcipaos .. 

N. 2i5, iniciada no senado o remothda sob n. 145. roformrmdo o regimento do cus-
tas. 

l'RO POS111ÕES ItE~IBTTIDAS AO SENADO 101 1 \JQ6 

N. 88, iniciada sob n. 141, approvando o Convenio do Taubaté para valorizar o cafú, 
rerrular o sou commorcio, pi·omovor o augmonto do sou consumo. 

" N. 80, iniciada sob n. 1:lG, determinando quo as estradas do forro concedidas d'ora 
a vanto o quo não gosarom do f<tvorcs pocnniarios do E& ta do, não reverterão ao do-
mini o deste, constituindo propriedade perpetua dos conco:-;sionaJ•ios o contendo outms 
dispt•siçõoq relativas ao assumpto bom corno a do fixai' em 258000 por kilometro som 
prrjuizo do imposto do privilegio, o imposto pelos concC'ssiios ou prorogar,:ões do' con-
tractos. 
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N. 00, iniciada soh n. 85, equiparando os vencimentos do secreta~ i o do Externato do 
Gymnasio Mineiro aos do secretario do Intcrn&to do rrosmo Cymnasio, os vencimentos 
dos funccional'ios da Secretaria da Policia aos dos funccíonarios do ogua1 categoria da 
Secretaria do Interior, os do porteiro o do continuo do Externato do Gymnasio Mineiro 
aos dos demais funccionarios do cgual categoria nas Sccrotarlas do Estado o fixando om 
7:20118000 annuaos os vencimentos do reitor do Externato do Gymnasio. 

N. !Jl, iniciada sol> n. 142, auctorizando o governo do Estado a conceder -! annos do 
licença, em proro::;ação, ao coronel Felicíssimo Josó Cavalcanti do Albuquorqne, escrivão 
do orphãos da comarca do Rio Novo, para tr·atar do negocias, t', por ogual tempo c para 
o mesmo 1im, ao contador, partidor o distribuidor da comarca de Manlluassú, cidadão 
Antonio J1tlio Pereira- · 

N. !J2, iniciada sob 11. !JU, auctoriz1ltuo o governo a reverter a qualquer dos corpos da 
Brigada do J\Iinas o ex-tenente Antonio Carlos Carneiro Viria to Catão no mesmo posto 
quo tinha c como aggtogado at(• <iUC seja aproveitado dollnitivamento. · 

N. 0:3, tixando o subsidio o ajuda do custo aos momltros do Congresso o Pt'csidcnto 
do Estado para o quatricnnio do l!IOG a 1!110, de aecordo com a !oi n. :3:37, do :lf) do agos-
to de 1 !102. 

1\. !14, iniciada sob n. 152, 1lxando a desposa. c receita c approvando as contas do cx-
crcicio do HJ03, processadas na Secretaria. das Finanças. 

N. \J5, iniciada sob n. 130, passando aos juizes municipaos, além das attribuiçõos que 
lho confere o art. 213 da !oi n. :l75. de lO do setembro do 1903 o art. 148 do Doc. 1.038, 
do 17 de outubro do l!JO:l, o preparo do todos os fciks civoi~. cujo .iulgamento perten-
ça aos juizos do direito. · 

N. \JG, iniciada sob n. IG2, auctorizando o governo a concedo r ao barão da Varginha 
c Antonio Coelho da Gama, privilegio por 3rt armos par",'. a navogaç:'io do rUo Verde por 
meio do barcm; tocadas a bra<;o~ ou rebocarias prH' htnclnw a vapor, no trecho comprohcn-
dido entre Salto Gr·andc o a e~tar;ão fluvial da I·;. F. Muzambinho, municipio da Varginha, 
para o transporte de mercadorias, o a mandar abrir um porto proximo da referida estação 
o livro das cnchontoz:. 

l\'. !J7, iniciada sob n. lG6, anctorizondo o governo a completar os trabalhos da con-
strucção da lirJ!Ht do norte da E. P. Espirito Santo o Minas, ató á cidade do Santa Barbara 
o a pr·osoguir na comtrnc9ão da E. F. da cida<lc do Ponte Nova a Hicudns ou a conoodor 
privilegio com garuntia de juros do G ·;. para constt'UC';ão dessa estrada uté ontrorwat'-f;O 
na E. F. VJCtoria a Diamantina. , 

N. \18, iniciada sob n. 177, fixando a força publica do Estado para o oxcrcicio do Wú7 
anctorizando o governo a montar, na repartição central da Policia, um gabinete do idcn-
titlcação anthr·opometl'ica o nas priucipacs cadeias do E'ltarlo nm gabinete photogt'aphico 
para. o serviço pohcinl o contendo outras disposi~õcs. 

N. 00, inichv!a. Sü lJ n. 113, rostahelcccndo os vencimentos do por·tciro do Internato do 
Gymnasio 1\lineiro, do ar!cordo com o D2c. n. Gil, do G do março do 1893. 

N. 100, iniciadn sob n. l4D. cqnipal'ando os vencimento~ do porteiro da Imprensa Ofii· 
cial aos do porteiro da SocrdUJ·ia dn!> Finanr;as do Estauo o aut:toázando o o-overno a 
pagar ao contmuo da diroctoria do Viaçii.o c Obras Publicas o ordenado do porteiro dnran-
to o tempo que oxorccn esse cargo. 

l\'. !UI, iniciada sob n. 157, auctorizanrlo o governo a cstabolocor nas proximidades 
do estradaa do forro o navegação tluvial ató G co!onias agricolas, o a fundar G fazendas-
modelo, agJ•icol~s·pasto!'is o a contr·actai' iustructoros amhnlantcs para. o ensino pratico 
do culturas agr·JColas o preparo do pr'oductos do Iacticinios. 

N. 102, iniciada sob n. 14f:i, creando uma feira d<! gado no municipio de Pouso 
Alcgl'O, 

N. 103, ~n!c!ada soh n. 119, reformando o emino pr•imario c normal no Estado. 
N. 1~4. IniCiada soh n. 1íR, determinando o modo do sorom pagas as custas nos pro· 

ccsso,s crJ!_IlC.s .c~ quo dccahir o promotor do justiça. 
N • ~O'!, rmc1a!la s.ob n. 1-15, determinando o modo do so faz()rcm as permutas entro 

os e~crr v aos. <!o .du::triCtos do paz. 
. N • 106, HllCiada soh n · 1:!4, auctorizando o governo a fazer ccl'lsão gratuita á munici· 

pahdado do Ouro Fmo do pzoodio om quo funcoionou a cadeia publica. 
. N .. • 1_01: i,nic~ada sob ~~: }7'!, roorg:a~izando 0 serviço sa.nitario do Estad.o. c contendo 

disposi<,.oos sobt o o oxor CICIO do modiCma, pharmaoia, ar to dcntaria o o bstotrww. 
N. 108, iniciada soh n. IGO, auctorizando 0 governo a co11 ccdo!' subvenção aos filhos 

do Estado quo so PI'opuzorom estudar pintura oscnlptura ou musica dcnlrJ ou fóra do paiz 
o contendo disposiçücs a respeito. ' 

N. IO\J, iniciada sob n. 171, tt·ansforindo a só de do districto do Guapiára, município 
do Ayuruoca, para o povoado denominado-Carvalho-no mesmo districto. com aquolla 
d~nomimç!io ? dando cxistcncia Ioga! aos districtos do s. Anna da Pedi'a Bonita, munici-
pro de Abre Campo, o o do S. Lourenço, no município do Silvestre Fol'!'az. 
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N. llO, iniciada solJ n. 175, crcando, anncxa á Diroctoria ticral de Agricultura, In· 
dustria c Ylação, uma secção de infurmaç•:iJs soln·iJ minerações c outras riquezas natut·acs 
do Estado com cscriptorios íiliacs no estrangeiro ; auctorizando o governo ·a crcar dous 
Jogares de agentes commcrciacs no estrangeiro c dous outros addidos á Rocchcdoria de 
Minas; a subvencionar uma ou mais casas commcrciacs que se proponham a facilitar a 
collocação dos productos mincit•os no mercado; a modificar, si julgar conveniente, a Di· 
rcctoria Gorai de Agricultura, Industria o Yiação o contendo mais disposições a respeito. 

N. 111, iniciada soh n 170, determinando que, a partir de 31 do julho de HJ07, não 
serão mais concedidas provisões de atlvogado no E'ltado de Minas c contendo disposiçócs 
a respeito. 

N. 112. iniciada so h n 176, facultando o governo do E~tado contractal' no oxtran-
goiro, por conta do Estado, professoras para o ensino de linguas vivas o contendo dispo. 
siçõos a. respeito 

N. 113, iniciada sob n. 179, instit.nindo no l~stado o ensino tcclmico pratico, rognlan-
do a con~ossão do privilegias o dando outras providencias. 

No ll-1, iniciada sob n. 13:3, moditlcando o processo de medição, divisão c demarcação 
de terras particulares. 

N. 115, iniciada sob n. 163, orçando a receita c fixando a despesa para o exerci cio 
de HJ07. 

N. ll6, iniciada sob n. ISO, concedendo um anno do licença em prorogação, ás pro-
fessoras : d. Augusta Gil Yiard, da ciliado do Monto Alogt·o, o d. Aurolina Carolina 
H.odriguos doS. Joaq ttim, muni <'i pio do Loopoldina. 

N 1n' iniciada sob n. 182, concedendo privilogins para construcção, uso o goso do 
estradas p~ra trafogarom automovois, por espaço do 25 annos, ao engenheiro Alberto do 
Corquoira Lima c padre Ignacio Xavier da Silva, urna da. cidade da Formiga, passando 
por Bambuh\" o Araxú, vá a Uboraha o outra quo da E. F. Oeste do Minas, passando por 
Carmo do PÚnahyba, viL á cidade do Patos; a Adclardo Lishoa para nma estrada do ro. 
d'lgom do s. Sebastião do Paraizo ás, divisa~ do ~st.al!o do s. Paulo.; a Emilio M. F. ~on. 
çalvos para outra quo do Dores do Cruaxupe, murnctplü do Muzamlnnho. passando por Gua. 
r~nosia o Jacuhy. vá a S. Sebastião do P~_raizo c~~ Alf~odo Yillola do Andrade pa~a 2linhas; 
uma quo passando por ll!ontc Alegro o \ lila Platma V<l a. m~rgom esquerda ~o no Parana-
hvba na divisa do Goyaz, o outra quo passando pelos d1strwto~ do Matto brosso c Ahb·t· 
dia, ~unicipio do Monto Alegro, vá ao mesmo rio, partindo ambas do UIJcrahinha. ' 

1J!RABA1HOS DO CONGR!SSO 
Em 28 do junho realizou-se a sessão solomno de installação, tendo sido sorteada uma 

commissão composta dos srs. deputados Xavier Rolim, João Braulio c senador Mello Franco 
para receber o oxmo. sr. dr. Secretario do Interior, apresentante da mensagem presi-
dencial. 

Em 19 do julho foi convochdo o Congresso para tomar conhecimento da eleição a quo 
se procodon em 7 do março ultimo para os cargos do prosiclontc c vice-presidente do Es-
tado, sondo para esse fim eleita uma commissão composta dos srs. deputados lgnacio 
Murta, Som~a Figl!-o~rcdo, All:0nso l'onna Junior o Heitor do sonsa, senadores Baptista do 
Mello, Henrique D1mz c Lovmdo Lopes. 

Nossa scss_ão, sob_proposta do sr. dopntado Valladaros, appro_vada unanimemente pelo 
9or~grosso, fo~ oxpo~Ido um tologrami!Ja ao ex~o. sr. dr. .Joaqmm Nabnco associando·so 
as .Justas mamfostaçoos fmtas. ao glorwso ombmxador do Br·asil na Amorica do Norte 

0 doclarando-llw que o pronunmamcnto do Crmgrosso Mineiro valo como apoio ao ideal quo 
s. oxc. tom de I'Jndido da confraternização dos povos americanos. 

Achando-se prompto o. parecer da commissão apura<lot·a da eleição presidencial con-
forme comrnunicou o presrdcntc da commissão om 25 de julho, foi convocado o Congresso 
para o dia 26 de julho. 

Nesta data apresentou .o _sr. senador Lovindo Lopes como relator da commisc;ão, 0 parecer approvando as olmçoos o roconhocond.o c proclamando-Presidente do Estado 0 cxmo. sr· dr. João Pi~hoir.o da Silva o vico·Prosidonto o oxmo. sr. senador Julio Bueno 
Brandão, para o quatrwnmo de 1906 a HJIO. 

Achando-se o parecer já impresso o distribuído aos srs. Congr·ossistas foi dada para or-
dem do dia da sessão seguinte, em virtude do requerimento do moemo ~r. senador. 
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Em 27 do julho foi o parecer approvado unanimemente, o quo se communicou por 
tolC"'T'arnma aos oxmos. srs. dl'. João Pinheiro da Silva c senador Julio Bueno Brandão. 

Nesta sessão, a requerimento do sr. deputado Valladaros, foi nomeada uma commis_ 
são composta dos srs. senadores Cornolio do Mello, Simão da Cunha o Mello Franco o dos 
deputados Valladaros, Sclmmann, A~l'onso l'onna .Jt~ni~r o llcitor do Sonsa para em nol,llo 
do Con"'rosso apresentar as saudaçocs do povo mmmro ao cxmo. sr. Prosrdonto da h.c-
publica b o ao ministro norte-americano Elilm Root. . , 

E 11 5 do setembro foi con v o cacto o Congresso para o dia 7, afrm do dar posso aos ex mos. 
srs. dr. João Pinheiro da Silva o senador Julio Baono Brandão dos cargos do Presidente o 
vice-Presidente do Estado. . . 

Nesta data pois 7 do setembro realizou-se a sessão solomno do Congresso Mmorro, 
na qual tornou' poss~ do cargo do Presidente do Estado para o período do 1906 a HHO o 
cxrno. sr. dr. Joao Pinheiro, não tendo comparecido á sessão para tomar posw do. cargo 
do vico·Prosidonto do Estado, o oxmo. sr. senador Julio Bueno Brandão, por_ mottvo úc 
força maior, conformo communic~u da tribuna o sr. d~putado Lafayotto Brandao. , 

Nesta sessão, sognndo detormma o § Lo do art. 15. do regim_onto commnrn, procedeu· 
se ao sorteio da commissão incumbida do receber o prosrdonto olorto, a qual se compoz ~os 
srs. deputados Senna Figueiredo, Heitor de Sousa o Valladares o dos srs. senadores Bras 
Fortes c Lovindo Lopes. 

Foram nomeadas mais as seguintes commissôes: 
Para receber o cxmo. sr. dr. Presidente do Estado, composta dos srs. deputados Jayme 

Gom)s, Juvenal Ponna, Lafayettc Brandão o dos Sl'S. sonadc.ros Mello Franco c Nuno do 
Mello. . 

Para receber o cxmo. sr. vico-Pl'osidonto c Presidente eleito da ltepublica consolhmro 
All'onso Auo·usto .Mo1·oira Ponna, composta dos sr~. deputados José Alves, Hol'culano Cosar 
e Arthur P~monta o dos srs. senadores Henrique Diniz o Cornolio do Mello. . . 

Para receber os oxmos. srs. Lauro Miillcr, ministr·o da viação c general Pmilorro Ma-
chado, composta dos srs. deputados João Vclloso, Sdmmann, !'edro L:1iz o dos srs. sona· 
dores Camillo de Brito o Baptista do Mello. 

Em 28 do setembro realizou-se a sessão solomno do encerramento dos trabalhos da 
4.• o ultima sessão ordinal'ia da 4." logislatur·a do Congros~o Minoit·o. 
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TRABALHOS DA QUARTA lEGISlATURA 

Durante a quarta legislatura do Congresso Mineiro no poriodo decorrido do 1903 a 
WOG, foram apresentados na Camara dos sr~. Deputados cento o oitenta o cinco projoctos, 
duzentos c cincoonta o dons pareceres do Commissõcs Permanentes, quatro roqnorimon-
tos, quatro indicações o cinco moçôos. 

Occuparam tambom a atteu~ão da Camara os seguintes projoctos o pareceres do le-
gislaturas ontor' ores : da primeira legislatura os projcctos ns. 30, 40, 78 e 87, do 18!)4; 
da segunda lcgi~latura os projectos ns. 128, de 1895, e n. 295, do l8D7; ns. 433 o 3i7, 
do 1898; da teoceira legislatura os projcctos n. 5, do l8DD; ns. 53, 68, 69, 73, o 80, do 1000; 
ns. 101, lOS, lO!J, 110, lll 121 o 12,1, de 1901 ; ns. 128, 120, J:l<!, 137, 142, 155, 161, 164, 165, 
160 o 170, do 190.'~; o os pareceres ns. 207,208, 209,210,211, :~!?, 2!:! o 215, do 1902. 

Do Senado foram romottidas á Camara dos srs. Deputados as proposições do ns. 133 ã 
153 n, tendo occupado taml•om a sua attonção as seguintes proposições do legislatura an-
teriores. 

Da primeira legislatura a proposição n. 51, do 189·!; da Eegunda legislatura a propo-
sição n. 108, do l8D8 ; d~t terceira legislatura as proposições ns. llü, 120 o 121, do lüOO ; 
o a do n. 129, do 1002. 

Todos estes trabalhos, com excopção dos roforo!ltcs á ultima sessão da quarta legis-
latura, quo constam da prosonto Synopso, encontrareis, em seguida a esta, mencionados 
com a sna ultima decisão. 

(~o••rcSJ)Odclencia otlicial 

Pela Secretaria da Camara dos Deputados foram expedidos durante a quarta legisla. 
tura os seguintes ofiicios : 

Ao Governo, 406. 
Ao Senado, 168. 
A diversos, 113- G87. 

Foram recebidos: 
"195 officios. 
ill8 ropresontaçõos-
270 requorimontol:'. 
40 tolcgrammas. 
16 documento~. 
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PAPEIS PENDENTES OE SOLU~ÃO OE O/VERSAS GOMMISSÕES 
PERMANENTES E MIXTAS o> 

Da de Policia 

N. I- Parecer n. 202 do I7 do agosto do HJOG, EoiJro a pretonção do funcionarias 
desta Secretaria. 

Da de Can!3tltufção de Legislação e' Poderes 

Uecursos 

I -Do Custodio José da Silva Martins o outros habitantes da cidade do llomflm, do 2I do 
julho do 1803, sobro alistamento eleitoral. 

2- Da Carnara. Municipal do Piumh.v, do I8 do maio do 1893, sobro conflictos entro osso 
município o o do Passo~. 

Otliciol'!l 

7 - Do Senado, do 26 do maio do 1893, romottondo uma representação da Camara Munici-
pal do Pomba, pedindo interpretação da lei, sobre sollo do Estado, em papeis 
meramente do interesses municipaos. 

lO- Do Secretario da Agt'icultura, do 5 do junho do I891, enviando, informada, uma re-
presentação da Camara Municipal do Cm·atinga, contra disposiçõzs da lei n. 27, 
do 1892. 

3I -Do agente executivo do Itabira do Campo, do 16 do junho do 1897, reclamando contra 
projuizos quo dá ao mesmo districto a Camara Municipal do Ouro Preto. 

144-Do juiz do direito da comarca da Estrolla do Sul, do I5 do setembro do 1905, romot-
tondo copia do alistamento eleitoral d2 quello município. 

I45- Do Secretario do Interior do 9 do julho do WOG, enviando papeis sobro questões do 
limites, entre Cataguazos o S. Paulo do Muriahé. 

(') - Da~·camara Municipal do Carangola, do 25 do junho do 1898, sobro o restabeleci-
monto das aposentadorias dos funccionarios publicas. 

(') - Da Camara Municipal do Piranga, de 16 do julho do 18D8, sobre mudança do nome 
da respectiva cidade. 

(l) A: numeração á margem · ropr0sonta o numero .:o ordem em que se acham htnçadas <\S poças 
nos. pl'otooollos parciaes o o asterisco denota que a peçajunta a qual se acha não voltou a Secre-taria. ' 
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7:-3 -Da Camara Municipal do Cataguazcs, do 21 do julho do HJ02, pedindo interpretação 
da !oi quo fixou as divisas entro osso município c o de S. João Nopomucono. 

IJ1 -Da Camara do soto Lagoas, de 17 do julho do 1905, enviando uma representação, om 
que os habitantes daquollo município podem o rcstabolccimcnto da respectiva 
comarca. 

128- Idem do :31 de agosto, sobro o pedido de d. Julia llt"ant, rclativamonto á casa do 
funccionarios. 

U C)H'CSCil ÍUÇÔt•s 

56- DJ dt". Aristides Maia, sobre modillcação da lei relativa á in8tituição do •lJo. 
mcstcad~>. 

GO- D<l diversos conccssionarios de torr"nos diamantinos, r·csidontos em Diamantina, sem· 
data, pedindo garantia .de seus direitos. 

fJ0- Da Camara Municipal do Bomtim, do 2 do julho de IQ02,. reclamando contra a lei 
n. lO, de abril proximo lindo, na municipalidade do Jtaúna, c pedindo a annul· 
!ação da mesma lei. 

f') - llo .\lathcus Ferreira de Abreu !ia! vão, do 15 de agosto de 18!lK, sobro validade do 
· provisão de advogarlo. 
70- I>o habitantes do districto de Santa Cruz do Floriano Peixoto, de Bom fim, de 1.0 do 

julho do IU02, protestando contra o esbulho de quo so vem amcar;ados pela Ca· 
mar a .\I unicipal de Itaúna. 

38- 1l0 Antonio Bornardcs o outros, do 28 de julho de 18~J8, pedindo revogação om 
parto, da lci.n. 18, no sentido do poderem advogar em !JUalquot• comarca do 
t·,-:;tado. 

ô-l - Da Companhia Tito S. Paulo T!'anway Light ando Powcr Company Limitod de :20 
de sctombt"o do l D02, pedindo concessão de direito de desappropriação' do ter-
ras á margem do Rio Parahyba, para aproveitamento de força hydraulica. 

G5- De diversos proprictarios do município do Cabo Verde, de 2ô do marco· de 1902 pe-
dindo annullação da lei n. 55, da respectiva municipalidade. ' 

I')- 83 Da Ca~ara Munieipa.l _do Catagnazcs, do G ~o agosto de 18\13, protestando contra a 
extlncção do subsidiO do agente executivo. 

110- Da Garoara Municipal do Turvo, de ô de julho, de n. 125, sobro a restauração da 
respectiva comarca. . _ . . 

113 _Idem, do Bom Successo, de 17 de JUlho do J\lQa sobro 1dcnhco assumpto. 

Hef(net•inu•nto~ 

N. 15- Do Augusto Pantalcão, de 29 de maio do 1891, reclamando contra equívocos do 
parecer n. 'lU, relativo á sua Prctcnção. 

N. 78- Do Francis~o Aristarcho Pir:cs, 2.• ofticial c~ di.sponibilidado, de 30 do junho deste 
anno, podmdo o rcconhcctmcnto do sou d1r01to, quanto ás vantagens do art. 
21 da lei n. 318. 

N. 88- De João dos Anjos Frúc<>, de ·1 do junho de HJ01, pedindo pagamento a r1no se 
julga com direito, como professor publico. ' 

N. 28- DJ dr. João Yieir~t da_ Cunha, )uiz do d.ircito do !dfcnas, do 21 de junho de 189(), 
sobre a rcorgamzar:ao de lo1 quo o privou do direito do anti"Uidadc. 

N. 139-I>o Carlos ltodr·i~ucs Tt·ant, administt-ador da cadeia desta Capit"'al de 10 do a"'osto 
de l9l ::>, pedindo pagamento do dift-Jronça do vencimento. ' o 

N. 30 -D J tenente-coronel Olympio Liberal, do 15 de julho de l8ü7 sohro auctorizaçào' 
para continuar a advogar nos auditorias do Estado. ' 

31- N. 277, de l8\J7, ;.nhr·c organização do f.orviço domestico o repressão da vadiagem. 
35- N. :35"2, do li de julho de IRDs, xcst~ hclcecndo o Jogar de procurador liscl:.l. 
.J.8- N. 195, de 1:3 de julbo do li)\JfJ, sobro mudança de nome da cidade do Martinho Campo!õ. 
i') - N. ·101, de 3 de agosto do 18\lS, sobre mudanf}a do nome da cidade do Piranga. 
5~ _ N. ·18, de 20 de .i ulho do· 1900; :-; 'brc venda rio vinhos artillciaes. 
59·- N. 102, do Senado, de 22 de agosto do .IH9x, sobro aposentadoria. 
t~3 _ N. (17, do 15 do d(>zombro de 1901, rcduztndo a :mo numcr·o de deputados cstaduac:->. 
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l-1- !>o sr. dr. Bemardino do Lima, do 18 de abril de J:-;D.í, no sentido de se tomar co-
nhecimento do acto da Camara Mnnieip~l de :Sltbará, que snpp1.•imiu o districto 
da Yarzoa do Pantana. 

<0- N. 3, do 1':1'. deputado Ribeiro Junquoira, de 5 de maio de Jx\l5, no ,;cntido do pronun· 
ciumento da commis~ão, rola ti V<tmen to a clogibilidadc dos rocem fvrmados em 
academias do outros Estados. 

~1;- N. 3, do sr. deputado dr. Carneiro de Rezende c outros, de 2\J de julho do Ji)~JD, no 
sentido do pronunciamento da commis~áo _do Lcgisla~~ão sobre a t:onstitucionali-
dado da Resolução n. 3, que alterou o rcgm10nto desta casa. 

57-· N. 12, do sr. d!'. Itibeiro Junqncira, relativa a íntcrprotaçào da lei sol.>rc accnmnla-
çü'J do cargos. 

í)~- :\. 1·17, de 22 de julho du b81, sobre o pr, jcdo n. 2'J, de Jx:1\J, r0lativamcntc á matri-
cula do animaos. 

~2- N. 115, de t-> de setembro do H>OI, sobre o pedido do professor publico symaco lto-
d!'igucs l'aiva. 

150---N. 20:3, do ;22 do agosto, sobre roprcs(lntaçáo do juiz de dir·oito na co nutre« de Dores 
da BfJa Esperança. 

152-N. :!15, do -1 do ~dcmbro de 1\JOG, sohr·c o requcr-im(!nto do coronel Candido Jo:ct'• do 
Somw, pedindo abono de vencimento~. 

155-:\. 239, do :22 de setembro de UJOo, sobr·c o requerimento dos profcssoros da E. Nor· 
mal S:\lm·á, pedindo equiparação do Ycncimcntos. 

Hocunu•ntos 

77- Dados, do :Jo do agosto do IVU2, soht•c divi8a dos distl'icto~ de Itamaraty c Dosco· 
lJorto. 

Da de orcamento e contas 
' 

!')- Do Alipio Augusto de Mello c d. Maria Emilia do Vilhona Horlido, pl·ofcssorcs, do 
:3 de julho do ID0:2, pedindo vcrha para serem pago> do diffot·cnça do venci-
mentos. 

(')-De Castro & Koclcr, de !8 de agosto de HJ()2, pcdinclo isenção de impo~to para pro· 
duetos destinados á f a h rica de gaz aechlono ![ uo pretendem fundar em S. João 
d'El-Rci. · 

(') -- Do .\lanocl Cordeiro, do 27 de junho do JKg3, pedindo isenção de imposto sobre ex-
portação de toucinho, banha c carne. 

55- Do !Jachat•cl Antonio ltibciro da Silva B"nga, lento da E~cola do Pharmaeia do Ouro 
Pt·oto, om disponibilidade, pedindo lhe sejam extensivos idonticos fa vor·os con-
feridos aos demais lentes da mesma l·:~cola. 

:l5- .Tosó Podeo Claudino do:-.; Santos c outro, pt·ofassoros publicos, tio 17 de junho do IDO!, 
podinclo pagamento de diftorcnça do vencimentos. 

:!8- Do !Jiogoncs Josú do Souza o outro, prufussorcs publicos, podinlio vor!.:t para se lhes 
pagar diifercnça de vencimentos. 

7·1- Do coJlcctor Carlos Antonio do A.lvar·onga dJ 27 do junho de 1905, pedindo rcst.al•c· 
lccimento da porcentugom. ' 

7H ·- Do diversos colloctoros do E'3ta·lo, de 29 de junho do 10)5, pedindo rcstalJ•)lccimento 
. . ~c porcentagem. 

:-i. C.-IJ 
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H1- Do João Damasceno lliniz Mot•eira, do 27 do junho do 1V05, pedindo a rolovação do 
pagamento do imposto quo devo ao t~stado. 

82- Do colloctor do Leopoldina, do 26 do julho do !D05, pedindo rostaiJclocimonto do por-
contagem. 

H9- Do Augusto Soucasaux, do 26 do julho do 1U05, »obro um auxilio para impressão de 
sua o lira- Album do Minas. 

97- llo collcctor c escrivão da colloctoria do S .. João dol·Roy, do 25 do junho do IV06, so-
bro porcentagem. . . 

98- Idem do Barbacena, do 2-l do junho do 1906, sobro. 1dcn_two assumpto. 
99- Idem de Loopoldina, do 24 do julho do 1906, sohr·o Idcntl?o assumpto. 
131-De Adolpho José Passos do 13 do sotomhro do 1906, _popmdo para ser considerado no 

quadro dos empregados da Escola do Pharmacw. 

v _ Da camara Municipal da villa de S. Man9el, do 3d~ jullw.?o HI02, no sentido do Con-
gresso influir para quo a Companhia Leopoldma Rauway reduza o freto quo co-
bra so lJrc o ca~é, d.cstin31do aos mcrc.ados do c.onsni?o. , . 

12 _Da. Santa casa do MiscriCordla dosta Capital, do lG do JUlho do 1902, pcdmdo vorlJU 
para o bras desta instituição pia. 

16 _Da Jrmandado do N~s~a Senh~ra. do Porp )tu o Socor·ro, . do Bom Despacho, sem data, 
pedindo um auxtho pccumariO, para o sou ostaholcclmonto. 

(')_Da As»ociação Commorcial.do Jui~. ~o Fór~, do agosto do 190-i, contra o projocto n, 64, 
sobro Roforma do Ropmcn lnhutarw. 

94 _Do colloctor do Além Parahyba, do 5 do junho do lt 06, sobro augmonto do porcen-
tagem. 

102 -ldom do Caldas, do 1.0 de agosto do 1906, sobro idontico assnmpto. 
103 _Idem do Bcllo Horizonte, do 6 co agosto do IU06, sobre idcntico assumpto. 
106 _Do colloctor o escrivão do S. Paulo do Muriahú, do G do agosto do 1906, sobro au-

gmcnto do porcentagem. 
108- Idem do Diam~ntina, ~o ~ do aqosto ~o 1906, sobr.o Honti?o assumpto. 
100 _Idem do S. Rita do Crassw, do 27 do .JUlho do 1906, sobro 1dcntico assumpto. 
111 _ Idem do Oliveira, do 7 do a_gosto do 1906, sobro idontico assumpto. 
122 _Idem do Ubá, Pomba o S. Joao Nepomucono, do 18 do agosto do 1906, sobro idontico 

assumpto. 
123 _Idem do Lavras, do 4 do agosto do 190G, sobre idontico assumpto. 

2 _Do Socrotari~ da Agricul.tura, do .19 do agosto ~o. 1900, enviando informações sobre 
o roquori!fiOnto do d1vo_rso.s vit1cultoros o Vlmcultoros relativamente a prom· 
a quo se JUlgam com direito. 1os 

37- Do dr. Secretario, do Int~rior, do 23 do julho do 1905, informando 0 podido dos p , . 
fossores do Caxamhu. ro 

83 _Da Secretaria qo Finanças do 28 do julho do 1Uú5, enviando o podido do Francis. 
Lopes Martms, sobro v~rba para se lho pagar gratificação como oftlcial' arei c.~ 
vista daquolla Socrotarw. - ' 11 

88- Collogio. do _caraça, do 21 do agosto do l!l05, sobro isenção do pagamento do impost 
tcrntorial. o 

100 _ Do Secretario das Finan~as, do 23 do julho do Ul06, enviando- a Mensagem do go-
verno para approvaçao das contas do exercício do HJI)4, 

(') - N. 83, do 2-! do agosto do l!JOO, sobro auxilio ao <~Centro da Lavoura do Café no 
Brasil», para propagando do café no oxtrangoiro. 

31- N. 29, do 7 do ago_sto ~o 1_!103, sobro roducção do imposto do matricula no Interna-
to do Gymnasw l\Im01ro. 

(')- N. Ia3, do Senado, do 14 do .agosto do ,190:1, sobro oq~iparação do. vencimentos do!:: 
amanuonsos o do (•tltros tuncc1onat1os das Secretarias o ropart1çiios do E~tado. 

27- N. 

71-N. 

(')-N. 
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13-1, do Senado, do 14 do agosto do 1903, mandando comprohender nas disposi-
ções do artigo da !oi n. 318, todos os lentos da Escola do Pharmacia do Ouro 
Preto, cujas cadeiras foram snpprimidas. 
02, do !l de setembro de 190,!, sobro perdão do pagamento do alcance, ao collo· 
ctor do Manhuassú, major Leopoldo Nogueira. 
128, do \J de agosto do W05, sobro alteração da tahella dos empregados desta 
Secretaria. 

05- N. 1-IK, do 5 do sebmbt'•J rio !Dt.l6, SIJbt•o a emenda n. H arJ pt···j0cto n. 111-l isentan-
do do sello a pharmaceuticof'. 

'l'<~l(_•grnn•nu\s 

(')-Da Camara l\Iunicipal do Sono, do 2-1 do agc-sto do 189~', no sentido do conservar-se 
a E~cola Normal daquolla cidade. 

(')-Da Camara Municipal do Jacutinga, do 16 do dozom ht•u do W04, contra a passagem 
do imposto do transmissão para o Estado. 

Da de Força Publica 

C)- N. él:32, do 1X97, sobre creação do Corpo do Bombeiros na Capital. 

Da de Representações, Requerimentos e Petições 

Officios 

13- Do Secretario do Intot'ior, do 10 do ago>to do lUOO, informando o recurso interposto 
, pelo cx-~rofessor João Francisco do Araujo, rolativam.onto a vencimentos. . 

IG- Idem da Agricultura, do 8 do ontnbro do l\)00, prestando mformaçõcs sobro o pedi· 
do do licença requerido pelo funccionario Joaquim Emydio da !{ocha Couto. 

:n - l>a Camara Municipal de S. João d'El-Roi, do 31 d.o julho do 1002, pedindo uma !oi 
quo_ obrigue as partos a apresentarem quitação do imposto do industrias o pro· 

_ tissocs, ~ara poderem so apresentar em juizo, como auctoros ou ré os. 
::>0- Do Socrotano do Interior, do 22 do jnlho de 1003, informando o podido do Aureliano 

C. Brant. 
51 - Do mesmo Socrotar-i_o, do 19 do agosto do 190:l, informando sobro os podidos da viuva 
_ ~o profo.ssor Tr~1Jano o do professor João Baptista. C~mpos da Cunha. . 
ü8 - llJ Socrotarw da.~ I• 1_na~ças, do 29 do agosto do !üO:l, mforman~o sobro o pod1do do 

Ildofonso Jose TcJXOira ox-colloctor do Tcos Corações do R1o Verde. 
63- Do sr. Secretario das Finanças do 1-l do setembro do 1904 informando sobro o po· 

dido da Camara Municipal do Pomba, relativo á indom~ização. 
Gl - Do mesmo dr. Secretario, de 30 do setembro do 100,1 informando sobro o podido 

do d, Anna Claudina Pereira, sobro restituição do' 3:110$000. 
20- Do dr. ~e_crotario. do Intol'ior, do 12 de agosto do 1002, envian~o o roq U?rJmento do 

capltao Francisco do Salles Ramalho, do 1.0 batalhão da Brigada Pohc1al, po 
do construcção do casa para si nesta Capital. 

!07- Do Se?rotario do Interior, do 10 do' julho do 1905, enviando o roquorirr.ento do 
tmro da E. Normal do Diamantina pedindo pagamento do ordenado como fun· 
ccionario em disponibilidadado. ' . . 

I- O- Do Secretario do Interior, do 3 do agosto do lll05, devolvendo informado o requeri· 
monto do cidadão Antonio Caetano da Silva, em qno podo pagamento do orde-
nado simples. 



200- Do inspoctor escolar da Conceição do Rio Grande, do 20 do agosto do Hl06, sobre 
auxilio para predio escolar. 

206- Da Camara Municipal do Carmo do Parnahyba, do 27 do agosto, do 1906, enviando 
um compendio de regras do contabilidnde, o pedindo auxili<', para seu auctor 
Francisco Vargas, se assim a Camara o julgar do justiça. 

108 -Da Icman1arlc de N. Senhora d) Roslr;o do Sabará, do 20 do julho de lD05, ptldin-
do au:dlio para as obra'J da rospoctiv<J, cgroja. . 

72- Do d. Antonia Ferreira \'ianna, vi uva do professor Tt'DJ.ano, do 9 do agos~o do I~Jr)t, 
reiterando o seu pedirio fJobro vencimento a qno so Jtllgava com dtrOJtf) o ~::cu 
finado marido. · 1 d-

75- De d. Virginia Pimentel D. Dnartc, do 2:~ 1lo agosto do 190!, podmr o por ao do p1ga· 
monto do 48283!11, quo sou ti nada marid? tlco~ dovond.o ao E~ta~o. 

76- Do José Jacintho das Novos, 0 outros funccwnarr<?s pubhcos, do .11 de agosto do 
l!J04, pedindo construcção 1lo casa, nesta _caprtal:. , 

1 
• 

78 _ Dn João Gou:·sanrl do Araujo, empregado pnbhco.: do :) do setombt o do 1001, pedm-
do loto do torra, na Capital, para constyucçao d.o casa.,. 

70 _De custodio H.odt·igucs, carcereiro da cadom do Jmz do l'or·a, sem data, pedindo 
uugmento do ·vencimentos. . . 

65 _Do habitantes do ltabira do Campo, do .12 <!c .JUnho do 1~101, sobro oonstrncç1io da OS· 
trada do rodagem entro aquollo dts~r~c~o o o ,~entro do Paraopo~a. m _Idem do districto do S. ltoqno, do mnmctpto do I ~umhy, do 10 ~o Jtmho do 190! 
pedindo n construcção do uma ponto sobro o no Santo A.ntom'.>, do mesmo dis-
t!'Ícto. · d 1"0 1 t' d d 73 _Do casimira Jorge, do 26 do mato o " , no son 1 o o sor auxiliada a industria 
da soda no Estado. 

74 _Do Luiz Eulalio do Aguilar, osc.riv~o de paz de Alvinopolis, de 18 do ago~to, pedindo 
pagamento do custas por: mtaro. _ . 

77 _Do Franeisco Manoel do Na<:;crmonto o ont~·os, professores pnbhoos, do 21 do jnlho do 
ID!H, pedindo melhoramento do voncunontos. 

80 _De Lamal'tino Moroit·a, colleotor do Ubcraba, do !J de setembro do 1005, sobro rolo-
vação do pagamento de alcance. 

82 _Do José Ignacio dos Santos, do 27 do junho, sobro garantia, como lento do Gymna-
sio da Capital, 

H3 _Do Leoncio Fornun_dcs Lopes, do 23. do junh.o ~c l!J05, s?hro pagamento do gratillca-
ç~o como porto~ro das lnsrocto~·ras do V taça<!. o Agrtcnltu~·a. 

K5 _Do Joao Pedro Qucrroga, do v do Jlllho do IUl'v, sobro cqmparação do vencimen-
tos. 

88- Do Antonio Martiniano Ferreira, de H> do julho do 1!105, sobro pagamento do orde-
nado simples. 

!15- Do Adolpho José dos Passo8, de 11 do julho do HJ05, sobro restauraç1i'> do Jogar do 
servente, na Escola do Pharmacia. 

IO;J- Do José .Jaclntho ~oroira Brandão, collector do Pomba, de 2G do jnlho do U105, 80 • 
bro rostabclocimorlto do porcentagem. 

Ill- Do Loopoldino _JoEó Tavares, .c,ollc~tor do !Uo Novo, de 31 de julho de HJ05 pedindo 
rostahc!oCimonto do gratifiCaçao. ' 

112- Do Antoni~ f''la!'io Fornandos, colloctor do: Aguas Virtuosas do 2 do agosto do HJ!J5, 
so b:-o 1dontico assumpto. ' 

113- Do d. Rosa C~ndidt~ Dolphim Wornock, pro!'essol'a do Cataguazcs do 5 do agosto do 
I !!05, pedmdo licença. ' 

115-- Dn J.o~o Amor:ic~no Forreir.a, do 3 de sotomhro de 1905, recorrendo da decisão do 
.JlllZ do du·olto do Marmnna, pela qual multou-o, como jurado. 

IIG- Do d. M~ria do Car!llo da Silveira Palharot:, som data, pedindo aposentadoria, como 
professora pu lJ!tca. 

137- Da commissüo nomeada rolativamonto á ponto do Rio do S. Antonio, do I: do agos-
to do 1906, solJro a construcção da referida ponto. 

201 -Do habitantes do Barro Preto, desta Car1ital, som data, pedindo garantia relativa-
mente a constrncção do suas casas, naquclle Jogar. 

2H- Das pr9fessoras d~s colonias, desta Capital, de lG de ugosto do 1\JOG, sohrc oquipa-
raçao do voncrrnontos. 

-45-

Uet(IU'I·intcntos 

(' J -De d. J\Iínorvina Augusta, profcHsora publica nesta Capital, do 20 do julho do IR\l3.; 
sobre indcmnização do aluguel da casa onde funcciona a escola quo rogo. 

3!i- Do dr. Agostinho Ponido, do 5 do a~rosto do 1002, pedindo vencimentos oJorrospondon-
tes aos dos cx-inspcctores am bulantcs, do iustrucção pu hlica, om remuneração ao~.: 
serviços prestados á instrucção do povo. 

37-- Do Edmundo Dan~ós dos Rei~, do 2H do julfl'l do 1902, pedindo ao Congresso para me· 
Ih orar a sorte dos escrivães pl'Íva tivof1 cios processos, .a cuja classe pertor:ce. 

13- ])c Pedro Foloi Junior, de 20 do ago~to de lD02, pedindo pugamonto de vencimento;; 
'JUO d<'ixou do rccl·f,cr corno prol'e,sor de Congonhas do Norte. . 

!'J- Do Manod Yictor·ino Alves, prot'e5sor, do 12 do llgosto do 1902, sobro rcstl,hdcemwn-
to da tubella anncxa a lli n. ~KI, do IR!!!!. 

.1!3- Do Carl( s Hodr·igues Trant, ser"; ente da Eqcola de I•harrnacia, do 22 de junho de 
J\J0:3, JJorlindo os fanrres do nrt. 1." d~ lei n. 2i~l. . _ . 

.J(J --De Franei~eo Romano c outro, de 17 do JUlho do I~Jú::l, pcdmdo a crcaçao do um m-
spectot• auxilial', no Internato du Gymr1atio Mincirn. 

no- Do .José í\llJximiano \·il!as lloas, collcetor intodno do Muzam hinho, d • 30 do agosto 
do I!J0:3, pédindc sor relevado do pag:m10nto do 5:000SOUO, em quo foi julgado om 
lllcanee para com os col'r·cs do E,tado. 

('J- Ilo major Antonio ,\mwsto do Sousa Par:1izo, do 28 de junho do 190-1, sobro sua c::sa 
na Capital, ecmo 1\,neeivnario pulJ!ÍI:o. . 

67- De AJl'onso do Siqueira l{a!•,os Cosa!'. do J.( do jul110 do l~JO-!, pedindo a sua romtc-· 
graçfw, de capi tE o na Br·igada Polieiu l. 

!)0- lJü J<tlmc do Alhuquerquo o Sih a, do 23 !'O jnllw do l!J0-1, pedindo prorogaçfto de pra· 
zos pt,ra pagamento do alcance vol"ilicado, contra o cx-colleetor da Palmyra, 
.João de Alhuqucrquo o Silrn. . 

70- D:t A~·~·weiação do R. Vicente do Paula de Gmi!'atic, do lO do jnnho do 190-1, pedmd11 
um ~tuxilio para a mesma instituiçf,o pia. 

71 - De Luiz B:dhino do Noronha c Almeidn, pro t'cs~ O!' pn h li co, do 6 de janeil'o de HJ~J~, .Pe-
dindo o rwgamonto do gratif\cnção (·xtraordinari:oJ, á que se julga com dtr01to. 

1:~2- De Fr"Jncisco RrJmano, do 7 de julho do l~l06, sohr·e equiparação do vencimentos. 
126- Do Empn gados da E. do l'hannacin, de 1.0 do agosto do l9UG, sobro o mesmo 

assumpto. 
127- DtJ Josú Armond Barros Barboza, de 4 do :1 "'os to do 1006, sobro contagem do t~mpo 

do serviço militar. "' 
12).) - De ou.pr·cgados <lo port:t rl:t') :-;acrr tari:n do E~tado, de 9 do <1gosto do 1\lOG, sobre 

oquip<n·ação do voneiil:ll!W~. 
2()2- D<J A';bi:; l:·logucira Cll:tga~), do 0 do a;~o:;trJ do 1906, sobre ü,onção de imposto par<: 

sua ta v orna, no districto de La mim. 
205- Do Francisco de Salles Ramalho Pinto, de :lO de agosto de 1~105, so1n·o constrncr:1io dê: 

casa, na C8pital, it quo so julga com o direito. 
20\J - Do J\Ionsonhol' Domingos Pinheiro, de 1. · do aotcmhro de l90G, pedindo auxilio para 

maohinas, destinadas ao f<dn·ico do farinha do banana o dcstinramento da han&· 
noil•a,. 

210- De ~osé :\ieodonos da Silva, do 1·1, do se:Lombro do Hl06, solJre vencimento, a qnc c;e 
Julga com direito, como pr.LJfcssor em disporiihilidadc. 

!<jnu~utla:o; ao tn•o.jccto Ih 7:! 

(lJ N • I, de 12 do agosto do ID!H, so h r o impressão da arithmctica do professor Joãc 
Bueno da Costa Macedo. · 

(I) N. 4, do egnal data, sohro impre~são do arithmetica infantil, do professor l'ctlro 
do Amaral Bamhirra. 

fl) Quanto ao plimoiro continua pemkm'o do ~olu\:ão, e qwuJ!o liO cegtllldO ha o: l'anct•r 
dl' 1\Jor;, mandando ao governo para t·esolvcr como for de jus1iça. 
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t>2 _ N, 8, de 20 de junho de 1903, sobre o podido de Antonio Martiniano Ferreira, ex-
professor da Escola Normal do Ouro Preto. . 

1! -1 _ N, 146, do :~o do agosto do 1905, sç>bro o requ~rimento om quo a~ prof~ssoras do u~
strucção primaria das colomas desta cidade, podem eqmparaçao do venci-
mentos. . .,. d d l•'u · · 132- :--~. 175, do 27 dojulho do 1906, sobro o podido da AtlXI Ia ora os nccwnar10s 

publicas da Capital. 1 L G t'l • 
134 _ N. 170, do 27 do julho do 1906, sobro _o roqt~oridmonto d.o batc0l~aro auro cn 1 Go-

mes Candido relativamente á eqmparaçao o voncimC}l .. , . 
N 18.3 do 30 dÓ julho do 1906, sobro auxilio á E. do Muswa ~esta C~pital. , 

~~g = k: 198,' do 14 do ago.>sto de l90G, sobz:o isenção do ~mpostos de mdustrias Oproilss õ2s, 
pedida pela Associação Commercml d,c Ja!1uana.. . , . ,. . 

203 _ N. 206, do 27 do agosto do 1()0~, sobro oxtmcçao de dividas do funcmonauos, relativa. 
monto á c2 ,.;as nesta Capital. . . 

<>07 _ :'\ 212 de 5 do setembro do l!l06, sobre pedido do_ funccwna~ws da porta das So-
~ · ' rÓtarias do Fstado rola ti varnonto á oquiparaçao do vonmmontos. 
')08 _Do ~manuénsos d~s Sec'rotarias do Estado, do 5 do setembro do HJ06, sobro equipara-
- ção do vencimentos. . 
213 _ N. 181, do 17 do sotombro do 1906, sobre construcção do for um na Cidade do Ponto 

Nova. I 06 b · - d · t d'd I :ll6 _ N. 210, do 5 do setembro do 9. , so ro oqmparaçao o voncimcn os po 1 o po os 
serventes da E. de Pharmama do Ouro Preto. 

Da de Justiça Civil e Criminal 

l{e))l'CSmttnçÕes 

(') _ Do Fortuna to do Souza Pereira c outros, escrivães dos processos o oxocuçõos crum. 
naos, d~ 20 do junho do 1903, pedindo medidas do molhoramontos para os fun-
ccionarws da classe a qno pertencem. 

(')_Do dr. Francisco do Paula Frrroir·a o Costa o outros, juizos em Juiz do Fóra, som 
data, pedindo a creação do Jogar do porteiro dos auditorias no fôro daquolla 
comarca. 

(') _ Do Fernando do Miranda Ribeiro o outros, escrivães dos processos o oxccliçõos cri· 
minaos, pedindo a decretação do uma lei qno lhos dê vencimont0 fixo. 

(') Do Emilio do S. Brotas c outros, partidores do juizo em Santa Luzia do Carangola 
reclamando contra a oxignidado do custas para os actos desses officios. ' 

(') _Da Camara Municipal do Piranga, do 23 do junho do 1903, contra annoxação do dis· 
tricto do Dores da Boa Esperança à comarca do Rio Doco. 

(') _ Da mesma Cama~a, <!_o ~gn~l. da;ta pedindo a conservação da comarca, por occasião 
da roorgamzaçao .JUdtciarw. • 

(') _Da de ]\[onto Carmollo, do 8 do julho do !D03, fazendo podido ognal ao anterior. 
(')_Idem do Carmo do Parnahyba, do 18 do Julho do 1903, fazendo idontico podido. 
(') _ Da Camara Municipal de Palmyra, do :a do agosto do l90:l, fazendo idontico podido. 
(') - Idem do Campo Bollo, do 25 do agosto do 1903, fazendo idontic..:o rodido. 
I')- Hem do S. Domingos do Prata, do 10 do setembro do IDO:l, sobro o mesmo as-

sumpto. 
(')-Idem de Poçc s do Caldas, do 30 do agosto do IU03, pedindo elevação daquollo munici· 

pio á comarca. 
10- JJo Olympio Liberal, advogado em Varginha, do 26 do julho do 1904, pedindo o rosta-

bolocimonto dos Jogares do juizos municipaos, nas sédos das comarcas. 
"27 - Do diversos escrivães do judicial o notas do Estado, do 10 do julho do 1905, sobro me-

didas judiciarias o do melhoramento para os cargos, quo exercem. 
2~- !los escrivães do p~zdo districto do Araguary, do 1.0 do junho do 1905, sobro medidas 

do organização judiciaria o pedindo a docz·otação do uma !oi do melhoramento 
para os respectivos cargos. 

:33- Da Camara Municipal do Platina, do 26 do julho do HJ05, sobro croação do fc)ro na-
quclla Villa. • 
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:35- Do tabolliãos da comarca do Rio Novo, do I.· do agosto de 1905, pedindo o resta bolo· 
cimento da lei n, 202, de 1900 o outras medidas do melhoramento para os res-
pectivos cargos. . . . 

36- Dos tabolliães do Bom Successo, do 24 do agosto de 1()05, contraria as medidas do prc-
jceto 21\J do Senado. . .. _ 

:Ja --Dos amanuonsos da Relação, do, ü do Julho do 1906, sobro dt VIS ao do custas outro si o 
companheiros da Secretaria. _ 

40- Do official da Relação, de 10 do julho do l90G, contra a pt•ctençao dos respectivos ama-
nuonses. 

45- Do João Gualberto da Silva, do 2 do agosto do 1906, sobrJ rostubolocirnonto do por-
teiro do auditoria da comarca do Juiz do Fóra. 

Ot'fh_•io 

3t: _Do directorio da Villa Platina, de 27 do maio de !Ç>OG, sobro croação de fôro naquollo 
municipio. 

')- N. lll, de 10 do agosto do 1901, sohro crcação do foro nas villas existentes no Es· 
tado, 

48- N. 150, do 25 do jnlho do l90G, modiíicando disposição da lei n. l7 de :w do novembro 
do 1891. 

lntlieaçfio 

(')- N. 2 do 7 do agosto do 1903 no sentido de se representar ao Congresso Nacional so-
'hre a necossida1o da i·eorganizac]ão de serviço3 agricolas o repressão da va· 
diagom. 

Ementla no tu•oJeet.o u. :i'"' 

17- N. I, do 25 do agosto do l904, croando vencimentos aos adjunctos dos promotores do 
justiça, nas sédos dos termos annoxos, onde houver foro. 

Da de Camaras Municipaes 

Ue)wesentuções 

(*)- De Carlos Silva Peroit•a o outro, do 15 do julho do l89tl, contzoa a loi n. 71, da C~· 
mura Municipal do Guanhãos relativa a impostos cobrados pola mesma mum· 
cipalidado. ' . . · · d 

51 -Do habitantes dos districtos da Contagem o Capolla Nova do Botim, do mumcipiO o 
Santa Quiteria do 8 sctemhro de 1905 declarando não so conformar c9m os 
fundamentos d~ parecer n. 138, pelo qu'al se indeferiu a nullidadc da !01 n. 1 
do 24 do maio do 1902, promulgada pela respectiva Camara. 

Telegt•umnuts 

(') - Do Josó Eugenio l{omano o outros procedente do Livramont_o dof ·tyu~~o~~~~~toom~~~: 
nicando a remessa do documentos, quo distroom accusa~oos ot as 
cutivo da respectiva Camara. 

4U- N. 140, do Senado, do 190!, sobt•c divisão administrativa do torritorio do Estado. 
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Da de Obras Publicas, Viação Fe:t•rea, Telegraphos etc. 

Officios 

r.")_ Da camara Municipal de Dores do JrHbyá, elo 18 d_? junh,o d,o 1803, sobre a. utilidade 
de uma o~trada fcrroa de S. Francisco, ostaçao da h. I<. üésto de 1\lrnas, a 8, 
Gothardo. · f l 1 r, G-1- Do Sccrotat·l.o_ das_I:'uHI.llÇU8, du 18 de agosto de IU03, In orman( o S(J Jl'() esttbi:l•J-
cimcntos I[·JgorJtJcos. . . . _ n- Do Secretario da Agriculturn, do() !lO agosto do 18!!7, prc?bndo lllÍO!'lna(;ao ;;obro 
os projcctos ns. 2-1·2 o 2ó J, reí\Jrentos a cs_tradas do lo no .. 

'') 41 _ DJ. carnara Municipal da llagagcm, du 13 de Julho de l\100, pedm,lo se a<lopto e<Jmo 
'· traçado da E. F. C! quo JHutind_o do :\ruguar·y, passo por aquolla cidade. 
C') -l'> _Dos habitantes da cHiado do Alvmopolis, do I; do agosto de l!JUO, ~obl'o um mmal 

- fcnoo, que, par·tindo de S:tudc cE. F L<eopoldirlll>>, toque naqucl!a cidade. 

RccJuc•••itnc•l to :o; 

'') ·>7 _De David Iübciro, do 21 do julho do 18U8, pedindo pl'ivilcgio para uma linha CcrTe·t 
' - do .João P. yres á c i dado do Lima Duarte. ' 
'') 31 _Da companhia de lacticinios, do 30 de agosto do 18(JR, pedindo p1-ivilcgio para urn 
' ramal t'orroo entro seu Cf:tabclccimento o o diRtricto da l:nião. 
f') 61 _ Do l'golino Ugulini, do ilO de maio de IU03, Hobrv uma E. F. quo da margem do 

Rio Grande vá a margem do Paraopcba. 
:'') 63 _])o .José Nogueira dl? S~, do IH de ag?~to de 1D03, sobro ,um;~ ponto no Rio Grande. 
('J 37 _De ]1abital!-tcs do dJstriCto d~ S. Joso.dos Botclhos, .do 18 dCJu_nlw do J8UU, sobro 
· a nccessHladc <la construcç,w do uma cstr·ada de 1/,)rro quo hguc cntt·c si 0 mes-

mo districto o Poços de Caldas. 
(') 30 _ !Ja companhia E. F. Paraopc lJa, do 23 de agosto de Im·!), pedindo como não docor-

rontc3 os prazos 1lxados para começo c conelusiio do suas obras. 
0 56- Do Antonio Soares de Az~vcdo Soh.r•inho, de ,H de agosto do 1801, sobro uma OS· 

trada de ferro que, partrndo da c1dado do Santa Barbara, vá ás diviEas deste Fs-
tado com o do Espírito Santo, na ultima cachoeira do Rio Doce. ~. 

!Jl _])c David Gomes Jardim o outros, sem data, sobre urna estrada de rod·10'em da F. 
taçfto do Cnrralinho a cidade do Serro. 'b ,'j-

(') 10 _ .:'\. I ~3, dP; 3 de julh~ de l8D5, auctoriza auxilio para constt·ucção das línlus fcr-
rc1s ma1s ncccssarms. 

(') 1·1 _ N. D, do 12 1!0 maio d~ 190!, auctorizando a concessão dil privilc"io para nave-
gação do Rw S. Francrsc?. <> 

{') 2G- N. !li, do Senado, de~ de .Julho do 18D3, soht·o um r;.rnal l'erroo qn.., partmdo d·t 
estação do S. Francisco, na E. F. Oó~te Jo Mina~, v a a s. Gothat·;!o. ' 

<') 33 _ N. 3·,0, do 20 de julho do 1809~ concedendo pl'i vilogio para uma linha ferrou <JUC 
partindo~do S. Paulo do .1\lunahé, m\ E. F. Lcopoldinu, Vi\ tcl'Ininar no F~l'VC· 
donro. 

(') 40 _ N 28, de 11 de ag~sto <~O 18~1D, u nctorizando despesa parJ consti'UCiião da ponto 
que liga entro ·si os drstrJCtos do Iuln úma o Tab0leiro G t'andc. 

I'J .!) _ N. :~R, de 2~ do j~nho de WOO, so_bro n~na m.tt•ada de forro quo, pattinJo do Cnr· 
. v('] lo, na h. F. Central do Brasil, V<t a c1dadc de S. Francii;eo. · . 

r') .J6- N. ~\ do ô do .julho de lll90, sobro ~· F. do Monte Sião á villa do Por,;M. 
r) G8- N. ü, de 8 do .Jnlhodo 1U03, sobro E. F. que do Curvcllo vá i1 I>iam~ntina. 
r') G2 _ ~. ;)6, do 21 do agosto de l!.J03, sobre E. F. que do Santa Rita da Extrema vá ;"1 

Pouso Alegro. 
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() ·17- N. G2, de 7 dojulho do 1900, sobro E. F. da Estação de Ouro Fino ao districto de 
Campo Mystico. 

(') 48- N. 77, do 18 do agosto do 1900, sobre ponte no Rio Sapucahy, no 1ogar denominado 
· «Barranco Alto». 
I') -W- N. 7H, de 21 de agosto do 1900, sobro E. F. do Jvlonto Santo a terminar no logar 

denominado •!Areias». 

aa de Negocias lnter-Estaduaes 

Ot'licios 

(') _ Do ~r. dt• _ Christiano Pereira Brasil, juiz do dirdto do Ouro Fino, de 9 do julho de 
l8D6, t·opresentantocontra a invasão de auctoridadcs paulistas em torrito!'io 
mineiro. 

Da de lnstrucção Publica 

2 .- rn .Mignl'l Muzzi de Abreu, ex-professor do lntornato do GymnaTio Minoire, do 2 de 
julho do lUIJO, pedindo Ol'donado simples ou dc~ignc..ção do outr·a cadeira em Gy-
mna,io !JU Ei'cola No!'rnal. 

(') - De José Pedro Claudino c outros, profcs:::orot', do 12 do julh~ do ID02, so~r~ verba 
para pagamento de Llifl'orcnça de vencimontr :-: a que se JUlgam com. drrcito. 

Ofticiol"l 

(2)- 23 Do Secretario do Interior, de U do julho do 1903, enviando os pareceres da com-
missão encarregada do exame do rolatorio do sr·. Lstcvão de Oliveira, sobre a 
instrucção publica do Estado. 

!') 45- Do Secretado do Interior, de 2G do agosto do 1905, informando o podido do .João 
:\opomnccno Ribeiro, professor da E. Normal do Diamantina. 

,13 --])a Camara munieipal de Baependy, do l. · do agosto do 1005, sobro creação de 
cadeiras. 

12- no Flavio Lopes C~mçado, do 11 do a{.;osto do 1\JOO, recorrendo do despacho do go· 
vcrno pelo qual se snpprimiu a cadeira quo regia no arraial do Bom Despacho, do 
município do Santo Antonio do Monto. 

4G- De habitantes do povoado- Curralinho- <lo município do Cnrvcllo, som data, sobro 
a necessidade do se ct•ear naqnollo Jogar, uma escola mixta de ensino pri· 
m~rio. 

22 - N. 10, do 3 do jnlho do Hl11:3, sobro o podido dos ox. profcsso!'os .José Nicodomos 
o João Ribeiro Ut•sini. 

12) ~iio eousla a Yolia (t Sccrelaria do parcecr em scpamtlo, de um memhro da commissâo. 
!L C.-í 



-50-

Da do Commeroio, Estatistioa, Industrias e Artes 

Uept•csentaçÕt•!-ô 

(') 1 _ Do João Vieira da Cunha o outros invornistaF, de 7 do mai? do l8VG, o~pondo ~ 
crise quo atravcs>:am com a baixa do pr·eço da carne c podmdo a croaçao do fot-
ra do rrado em Tt•os Corações do Rio Verde. _ .. 

(') .u _ Da' Asso~iação Commorcial de !taú na, do 25 do agosto do !DO:~, sobro prolnbtçào 
da entrada do turcos no Bras1l. 

Ucf(tl<•t•imt•ntos 

(') 3 _ Do ,João Paulo :\!cllo Barl'C~o, r~c l.o de maio de 1890, pl'opondo-sc a ostabclccot• 
um banco com a donommuçao -- Banco da Lavoura -- de~.ti nado n auxiliar a 
lavoura o a industria. . . . 

('( 36 _De Manoel ltodt'igucs da Tnndado, do 8 do agosto do. IV02, pedm?o privilegio 
para 0 cstabclocimonto do pequenos engenhos, aprovcttando as quedas dos rios 
- Pomba o Murialté. 

(') _ De João Rorlrigues Caldas, sohre fundação de banco. 

(') 11 _ N. 272, do 22 do julho do 1807, sobro exposição em pontos mais convenientes do 
Estado de productos manufacturados com mataria pl'ima importada ou não. 

(') .1() _ N. lf32, do 11 de agosto do 1902, sobre croução do foira do gado no districto do 
Livramento de Ayuruoca. 

(') 43 _ N 152 de 2,1 do julllo do 1002, intet·protando a !oi n. 31D, do 1001, sohr.:l a oz. 
'tradà quo atravoosa o Rio Abaeté. 

(') 6- De diversos criadores o invornistas do gado, residentes om UbcralJ1 datado do 
10 de julho deste anno, contra o cont1·acto do carnes verdes na 'Capital 110 . 
dera!. 

(') 7 -Do diversos criadores o invornistas do gado, do Sacramento, datado do 12 do 
julho deste anno, sobro o mesmo assumpto. 

(') 8- Do diversos cl'iadoros o invornist1s de galio, residentes em Casa Branca datado 
do 17 do julho do~te anno, sobro o mesmo ussumpto. ' 

(') _ De Antcnor Aguiar c outros, hoiadciros, do 13 de agosto do l!JO:J, pedindo adopção 
do medidas proposta1 pol l dr. Sá Fortes relativamonto a indnstria pasto-
ril. 

(') 02- Do invornistas o boiadeiro~ de Tres Corações do Itio Vordl', do 21 do junho do 
HJM, sobro medida garantidora para a venda do gado mineiro. 

(') - N. !I, do 3 do julho de W03, sobro o requerimento do Graciano Gomes Calcado, pc-
dinrio auxilio para construcçf\o do um motor de sua invenr;ã(l. 
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Da de Saude Publica 

Offlcio 

!')-Do pt•csidonto da Camara Municipal do Mat• do llospanha, de 14 de julho do lti97, 
sobro a necessidade do croar·sc no E~ ta do uma assistencia a alienados. 

5- Da Associacão Brasileira do Cirurgiões o Dentistas, do 2-! de agosto do l 901i, contra 
medidas contidas no projocto 17,!, de J!J06. 

HcJ•rt.•seutnçõ(•!-ô 

(') -Do conselho districtal do Itamaraty, do 6 do julho do 1896, sobre a nocossid~do do 
saneamento do respectivo districto, onde tom apparocido febres do mao ca· 
racter. 

(') -Do !la ltitantos da povoação das Lagos, districto do Santo Antonio, município do Cur-
vollo, de 30 do ahril de 1806, no sentido de modificar·so a lei n. 14-t, do 1805, do 
modo a facilitar a abertura do pharmacia em pequenas localidade!'. 

-1- Diversos, da classe pharmacoutica, de 17 de agosto do 1006, sobro medidas contidas no 
projocto sanital'io, de n. 15'\ do l\J06. 

(') ..:_ N. 15G, do 18~J6, annexo á peça rd\;ronto ao pedido do conselho distdctal de Ita· 
maraty. 

(')- N. <13·1, do 0 do setembro do IRU8, auctorizando a rr.forma do regulamento n. R7H, 
do 1895. 

I')- N. ll2, de 10 de agosto do l!JOl, crcando a classe do ofliciaos d-o pharmacia no 
Estado. 

ltt•f(Uel•inu.•nto 

1.i- Do Pharmacoutico Claudio llonodicto Montoir•o do Dano\ do 27 de jnlho de 1006, so-
hro carta de liacharol á qno se .iulga com direito. 

na Commissão Mixta incumbida d<l organização de um projecto de rrfonna da 
divisão administrativa c politica do Estado 

32- Ca Cllmara Municipal do S. Paulo do Muriahé, de junho do 1!102, contra a ~o~ !1• 
319, do anno passado, na parto que altcrJn suas <livisas com as do mumCJP10 

do Cataguaze8. . . 
33- Da de Caratinga. do 28 junho do W02, enviando informações sobro a ('Statisttca do 

sou município. . d' t · t :H- J>a do Monto Carmello, do lO do julho do 1902, contt·a a transfcrencta, dos JS rtc os 
do Agua·Soja c s. Sehastiãfl da Ponto Nova, para a comarca do hstrolla do Sul. 
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39-- Do habi.tantes do districto do Santa Cruz das Areias, do 2 do agosto do 1902, pedin-
do transforoncia para o municipio do Passos. . 

42- Do conselho districtal do S. Jose dos Paulista, do 25 do jull.10. do l\J02, no _son_ttdo do 
serem attondidos no podido quo fizeram rola ti vos a d1vtsas com o <hstncto do 
Santo Autonio da Columna. 

44- Da Camara Municipal llo Palmyra, do 16 do junho do 1~102, s<!b~·o a revogação .d~ 
art. 43, da lei n. 319, do 1001, na parto quo alterou suas dtvtsas com o mumct· 
pio do Barbacena. . . 

49 -Do Joaquim Simplicio da Costa o outros, do agosto do HJ03, pedmdo a tran~teron· 
cia do districto do Venda Nova par·a o municipio do Santa Luzia do R1o das 
Velhas. · d 1903 t t d 51 - Do José Faustino Ferreira Primo, o outros, do 12 do agosto o '· :Pt:o os an o 
contra a transf,)roncia do districto do Riacho Fundo, para o mumc1p10 da Con-
ceição do Serro. c • 

57 - Do Alfredo do Oliveira Leito o outros, do 2 do setembro do 1903, roc_lamando con-
tra a Joi 310, quo transferiu para o municipio do Alfunas os bmrros dos no-
chas, Coqueiros o Pinhal. < • • 

58 - Do João Januario do Magalhães o outros, d~ 20_ do agosto, do l9_D:l, podmdo trans-
foroncia do propriedades suas para o d1str1Cto _do S. Sobastlao do Arcado. 

59 - Do habitantes <lo <listricto da Solodado, do Caxamb~, <lo 27 do agosto do HJ0:3, pe-
dindo annoxaÇão daquello di~tr·icto á Villa do Stlvestro Forr·az, caso soja croa-
da Prefeitura no mumcipio do Caxambú. . 

60 - Do habitantes <lo districto do S. So).>as~irtO da Vontama_, (~o. 2H de agosto do 190:3, pe-
dindo transforoncia daquollo dtfltl'lcto para o mumc1p1o do Passos. 

64 - Do habitantes do districto do Doa Esperança. do '1 do agosto do 190:3, pedindo fica-
rem pertencendo ao município do Piranga, tanto no administrativo como no 
judicíario. · . . . c • • • • 

71 - Da Camara l\InniCipal do Patrocrmo, do 1:3 do .Julho do 1\JO.J, sobro diVIsas entro os 
torritoríos do Abbadia dos Dourados o Monto Carmello, do quo trata o parecer 
n. 3:l3, do 18\JB. 

72 - Do Conselho Districtal do Coromandol, do lO do julho do IU03, no sentido do sor 
elevado á categoria do município, o mesmo districto. 

76 - Do Conselho Districtal do S. Josó dos Botolhos, do 25 do julho do l\J03, podinde so 
converta em lei o projocto n. 12,1, no sentido do ser elevado á Villa aquollo 
districto. 

7\J - Do habitantes do distri?to _do Boa Esperança, do. ':.7 do julho do HJ03, pedindo trans-
foroncia daquollo dtstrwto para o do Alto lbo Doce. 

86 - Do habitantes do distr:icto do 8ant: Anna do Garamhóo, do ~ d? agosto do 1\!03, pe-
dindo transforoncJa do proprwdados suas para o dr,tr10to da cidade do 
Turvo. 

87 - do habitantes da povoação da Fortuna, do Soto Lagoas, datado do 23 do agosto do 
1!)[13, pedindo a elevação do mesmo povoado á categoria do districto. 

(!) - Do habitantes do Agua-Pó do Boa E~porança, do 7 do julho do 1903 pedindo trans-
ft.Jrcncia desse districto para o Carmo do Rio Claro. ' ' · 

ga - Do José Ga1Hiol Esaú dos Santos o outros, do '1 do junho de HJQ.J sobro transforon-
cia do propriedades suas para o município do Baopondy. ' 

9,1 a - Do habitante<; da coniarca do Passos, do 12 do jnnbo do IDO,J sobro rtctific·v~ão 
do divisas entro essa eomarca o a do Jacuhy ' ' ' ' 

96 - Da Camara Municipal do Patrocínio, do 18 do junho do 1D04, so1Jro suas divisas com 
o município do Monto Carmollo. 

!l7 - Do habitantes do pnoado Juramento, do Montes Claros, do 20 do março do 100·1 
pedindo a elevação da mesma á categoria do districtos. ' 

103- Do hab~tantr.s d? di~tricto da Sol~dado, do I.· do_jul~lO do 1\JOJ, retirando sou podi-
dtdo rolat1vo a transforencm do mesmo d1stncto para o município do Silves· 

tro Ferraz. 
104- Do Joaquim Ribeiro Sobrinho o ontros, do 6 do junho do 1904, pedindo a transfo· 

roncia do suas fazendas- Morro do Santo Antonio, Boa Vista o Songo para s 
Lourenço, do município do Silvestre l<'orraz. ' • 

105- Do Francisco das Chagas o outros, som data, pedindo a transforencia do diversas 
propriedades suas para o districto da cidade do Santa Luzia do Rio das Ve-
lhas. 

110- De habitantes do S. Josó dos Botolhos, do IG do junho do 190,1, pedindo HOr o mos-
mo Jogar elevado á villa. 

(1) Esta não foi ú commissão Mixta, por nilo haver voltado da do Estatislica. 

• 
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116- Do habitantes do districto do S. Francisco do Agua·Pó, do 15 do julho do 1004, 
pedindo a mudança do nome darruollo districto para o do S. Francisco do Rio 
Grande. 

120 --Do habitantes do lado esquerdo do rio- José Pedro, entro Pirapotinga do Ma-
nhnas"ú ú Dores do Josó Pedro, do 22 do juuho do HJ04, sobro iixaçfto do divi-
Bas entro os respectivos districtos. 

12,1- Do habitantes do Dores do Turvo, município do Alto ltio Doce, som data, pedindo 
a tramruroncia do povoado ·~Carrego do S. Christovarn », da comarca do Ubá 
para aquollo mnnicipio. 

127 -Do habitantes possuidores do fazendas denominadas «Serrado, Apparocida, do Pou-
so Alegro» o outras, sem data, pedindo a transforoncia das mesmas para a co-
marca do .Jacuhy. 

129-- Dil habitantes do districto do Serranos, do munieipio do Ayur uoca, do 1; do agos-
to do IDO-I, pedindo a annoxaçfto de parto daquello á cidade do Turvo. 

134- Do t'õt·o do Alvinopolis, do 23 do agosto do 19CJ.l, pedindo o rostabolocimonto das 
antigas divisas daqnollo município. . 

l:l6- Do Jl·ronymo Ribeiro das lloros o outros, do l. · do agosto do lU0-1, dosistmdo do 
pcdid~J sobre transforoncia do suas fazendas do districto do Cnjurú, para a i\la· 
dro Dous, do S. João li'EI-Rci. 

lilR- DD Emiliano Leito Volloso o outro~, do 10 do junho do 190!, pedindo serem transfo-
t-il!IJS os H cus ostaholoeimontos agricola s, IJUI'a o districto do Engenho Novo, do 
município do Mar do Ilospanhn. 

131- Do Cn-los da Cunha Cabral o Joaquim l\lore:it·a do Abreu, som data, pedindo trans-
foroncia <lo suas fazendas, do district'l do Bmz PiroP, para o do Dores do Turvo, 
da comarca do Alto !tio DocP. 

132- Do Atll'dlano de Andl'ado Yíllela, do :!\ llo a~osto do lUúl, podin1lo tl'<Jmfcroncia do 
sua fazenda da «Ponte», para. o rlistl'icto do ~sor-ranOó», do Ayuruoca. 

1:13 - Amot•ico l\Iondos dos SantrJs, de 2:~ do agql-,to de 1\JI) I, pedindo a transforoncia do 
sua fvzcnda do ~Menezes», para o dist!'icto do Bom Succosso. 

135 ..... Do Antonio Col'l'oia do Almeida, sem data, pedindo a transforoncia do son retiro 
•PaH~a Sotc>l, 11ara o municipio do Concci<;ão. 

l~l~J- De habitantes do S .. Jr.ão Baptista, do mnnieipio do H0m SueccFso, do 20 do agosto 
rlo HJiJI, erJnt•·a o podido do Mariano Alves de Gouveu, sobre transforcncia do 
sul!-s torl'l·as, daq uc\lo districtr) para o do Passa 'f<)m po, do munici~ i o do Oli-
V(m•a. 

140 - Do habitantes do districto do Ro::mrio, do município do Juiz do Fúra, de 18 do agos-
to _dn lüOI, no sentido do wrom prccisc;das as divisas entro osto districto o o da 
Urtt~o, do município do BattJacena. 

l-i! -De hab1tant~s .do (lístl'icto do Romdo, de .Juiz do Fóra, do ID do agosto do 1904, ~~o
bro as drviSas do:;to dibtrictq com o da cidado do Lima Duarte. 

142 - D l Fau~<tino _Lopes da Silva. elo IR do agosto do HJo.J, f'ohro divisas entro o districto 
do lt 1JSar·w, do .Jniz do Fl.lt'a o o da UniftrJ, do HaJ·liaeorw. 

l·lil- Do halJitantos do A;;uas Santas, do rnunicipio do Tiradentes, do G do sotPmhro do 
~ 190'!• ]!Odindo a s1m tram:feroncia dec.to município para o do S. João li'Ei-Itoi. 

14;>- Do halntantos da Solodado, sobre tran>fercncia do districto. 
1413 - Idem da Cachoeira do Hrnmado, som data, sobro ostatistic<J. 
147- Idem da Conecição do Tnrvo, do municipio do Piranga, ~0liro idcntico assnmpto. 
148 - Dil Cam_ara Municipal do Espírito Santo do Cluarará, fwbro idontico assumpto. _ 
149- Do h~tbit?ntes do Bomllm do Agua Br·anca, do 18 do agosto do l\J0,1, sobro croaçao do 

<hstriCto. 
150- a - po )labitantos da Conceição do Turvo, sem data, sobro transforoncia do mesmo 

dt~tr-rcto para comarca de Ubá. 
151 -a- Da Camara Municipal do Monto Santo do 13 do dezembro do lü04, sobre crca-

. ção do distl'icto do 8. João da Fortalcz~. 
152- Dn h~tlJit.antes do Poço Fnn<lo, do 22 do março do lü05, sobro a transforoncia dosso 

<hstncto para o município do Campestre. . 
153- Do habitantes do Campestre, do 2:J do dezembro do 1904, pedindo a transforencH\ 

desse Jogar para a villa de Nossa Senhora do C" mpcstro. 
154- Da Camara 1\lnnicipal do Parnahyba, do 2D do agosto do 190-1, contra a transfo· 

roncüt da Serrinha, para o municipio do Patos. 
155 -·Idem ilo Marianna, do 19 do junho do lü05, sobro restauração do districto do S. 

Gonçalo. 
171 -Do hahitantos do Barroit·o do Guaraciaba, do 2 do Eetc:mbro do 1Dü5, ~obro a eleva-

ção daquollo Jogar a distt'icto. 
173- Do habitantes do Ipanoma, do 24 do junho do 1905, pedindo a consor·vação do mos-

mo districto o sua installação em tempo opportuno. 
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176 _De habitantes do ~istricto de Guac~h.Y! de 11 de junho de 1905, sobre a transfercn-
cia dcs~e distrxcto para o mumc1p1o de Montes Claros. 

177 _ IdC'.m do Vora CI'uz, do município d<l Sahará, do 2 do junho de 1905, sobre a tran;;. 
feroncia desfie distl'icto para Santa Luzia do Rio das Velhas. ~ 

185 _ De ha hitantcs do povoado Espiri~o S~nto do Dourado, de 30 do março do HlOv, sobro 
a d.wação daquclle Jogar ~ dJstr·Icto: . ,. . . 

186 _ Do h>tbitantcs do Santo Antomo da Olaria, de 16 do .Junho de 190<>, sobre a trans!c. 
rencia dc~sc districto para o município do Lima Duart~. . 

189 _Do habit~ntos da comarca de Turvo, de 18 do junho de I90o, S?bro a transfcrcncm 
desse districto para o município de Uhá, c não para o do R!o ~ranco. . 

l!JO _Idem do cgual data, instando pela tramfoJ·oucia do mesmo d1stncto para o mum-
cipio do Ubá. ~ d' d · t d 9') _Do habitantes do Bom .Jardim, do 22 de maio do 190<>, pc m o ltcarom por oncon o 

- n,osmo ao districto do Taqunrussú. , . 
1 

• 

19~ _ Do vereadores da Camara Municipal do Caracól, de O do JUlho do HJ05,. rotnando 0 
suas assignaturas de uma roprosont~~ão, na qual so podo a transforcncm daqucllo 
municipio para a comarca ~o Jacutmga. . ~ . 

Hlfl _Do habitantes, á esquerda do. RI? Proto:,d" 21 de.J?nho de 190o, podmdo a transforon· 
· cia desse Jogar para o distriCto 1o Ia9uarussu. ~ 

208 _ De habitantes do Riacho Fundo_, ~~ 3 do .J,ulho do l90a, sob!'o a kansforoncia do 
mesmo districto para o mumCJpiO do Caotó. 

209 _Idem de :w do junho de 1905, sobre o mesmo assumpto. 
210 _Idem do ogual data, 5obro o mesmo assumpto. . . 
2ll _ Idem do Jaboticatubas do egual data, sobro a transfcrencta do propnedades sua~ paz·a 

o districto do Riacho Fundo. 
21'~ _ Idem do Capim Branco, sem data, >;Obro a transfcrencia desse districto paz·a Se to 

L'lgoas. . d . d o~ b t f, 213 Do habitantes do S. Dommgos o Prata, do 24 do ma1o o 1\l o, so ro a rans crcn-
- cia do propriedades suas para o districto da Vargom Alegro. 

214 _ Idem do povoado Capotinga, do .município do S Paulo do 1~uri~hé, de ,25 .do junho 
do HJOG sobro a transl'orencm do mesmo Jogar para o distriCto do Glona. 

· 215 _ Idem de D~rcs da Victori_a •. d~ Muriahê, som data, sobre a transforoncia do mesmo 
diRtricto para o mtmtc!piO .do Cataguazos. . . . . 

2'>5 _De b·tbitantcs da povoaçrw do S. Lourenço o da V11la Silvestre l•orraz, a margem 
-· d'o Rio Vordo do 6 de junho do HJ05, pedindo unitlcação desses Jogares em um 

<ó distl'icto, ~ a agg:·ogação do mesmo ?-o muni_cipio do :-lilvostro Foz·raz. 
227 _ De habitantes do Mattosmtws o Santa Luzm do RIO das Velhas, som data, contra a 

annoxação daquolle districto á comarca do Sete Lagoas. 
:!28 _ Idem da Conceição do Rio Verde, do maio de 1905, pedindo a elevação desse districto 

á villa. , ~ . 
2'>9 _Idem de s. José dos Boto.lws, do 2o do JUnho do 1005, sobro idontico assumpto. 
230 _Do habitantes da C.onc.oição do Rio Vo~·d.o,. do 2:3 dojun~o de IUOG, sobre a transfo-

rencia dosso d1stncto para o mumCJpiO de Caxambu. 
')''! _De habitantes do Espírito Santo do Itapoccrica, do 14 do _jullwdo 1905, sobre a tran~-
-d forPncia desse districto para o município do O li voil•a. 
23') _Do habitantes do S. José dos Botclhos, do 1,1 do julho do 1905, contra infoz·mação 

- prestada pela Camara Municipal do Cabo Vordo, quanto a população daquollo 
districto. 

23,1 _ Da C'1maz·a Municipal do Piranga, do 17 do julho do HJ05, sobre a conservação da 
ínto()'rídado daquolla comarca. 

2:3G _Do habrt-antos o município do Sacramento, do 23 do junho do HJ05, sobro a oroação 
do um districto naqucllc município, com a denominação do districto da So· 
Iodado. 

237 _ Do habitantes da cidade do Caldaf!, do 6 do ,junho do 1905, sobro a transforoncht 
do propriodadrs suas para o districto do s. Francisco do Paula do Mncha-
dinho. 

:.?::lfl _ IJem do Santo Antonio da Columna, do 10 do junho do 1\JO;), sobro a transferoncia 
desse districto, para o município de S. João llaptista. 

23() _ Do Diroctorio Politico o das Car_naras Municipacs do .Jacutinga o Caracúl, do G o !J 
do julho do I!J05, o do 18 do Junho de HJ05, sobro a cz·caçito do um termo com-
posto dossaB. \:illas, fic~ndo~ o mos~ o a pertence: a comarca <~o Ouro Fino .. 

240 _ Da Camara Mum?IP~l, do S .. Joao IlaptJ~ta, do lf? d~ Junllo do I!JO<>, sobre. ampliação 
do seu tonJtorw, annoxando·sc.Jnc o distl-Icto do Santo Antomo da c0 . 
lumna. 

211 _Da camara .Mur.licipal da Var·gi?~a,. de 21 do julho de (1)0:->, contra qualquer altorai,,ão 
do torrJt''rJO do seu mumc1p10. 

242 _Idem do Pomha, 1lc 17 do julho do 1905, ~obre idontico assumpto. 
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2H- De habitantes do S. Roque do Itinga do 27 do março de H)05, sobre a elevação dosso 
Ioga!' a districto. . ~ 

246 -Do habitantes do dist.ricto do Bomtlrn do Pomba, de H de JUlho do 190o, sobre a 
tT·ansf,•rcncia dosso districto para o municipio do Palmyra. . 

2W -Do habitantes do povoado .:Costas», do 2H do junho do HJO?•. P.cdmdo a t!•ansferon-
cia dPSllil Jogar paz·a o districto do S. Gonçalo, do mumc1p1o do Pará. . 

253 - Do habitantes do povoado -Antas-. _d? ~O de julho ~c 1905, c~ntra a tr:3:~~f~!oncm 
do mesmo Jogar para o .mumCipJO do Araxa, o podmdo roctJfw.tçao de 
divisas. . p t 

25-!- Do habitantes da cid:vlo da Campanha, do districto do Camhuqu.Ira e on o Alta, 
do 2l do julho do HJ05, suht·c medida que intercs>a aquolla CI•1adc: 

256- Do habitantes de Santa Maria do S. Felix, de 23 de julho de Hl05, pedmdo a eleva-
ção desse districto á villa. 

257- De habitantes do Guarany, de 21 de junho do HJ05, sobre a tr·ansforoncia desse dis-
trieto para o Rio Novo. ~ 

261 -De habitantes do Aguas Santas do TiT·adcntcs, do 8 do julho de 190o, 8obrc a tr·ans-
fcroncia desse Joo-ar para o municipio de S. João d'EI-Roi. ~ 

2G2 -Do Partido Rcpublic~no da cidade do Tiradon~c~, _de 10 ,do j1~nho, 1~0 .H~Oo, contra a 
transforcncia do Aguas Sanbs para o mumCip!o do S Joao d E1 J:.m. . . 

2G7 -- Da Camura .Municipal do Boeayuva, contra o podido do transforonc1a do dJstrJCto 
de Guaicuhr, para Montes Claros. . . . . 

209- Do habitantes úo l'oço Fundo, sobro a transfcrcncia do seu territoriO para o murnct-
pio de Caldas. . . 

270- Idem do .JalJOticatuha~, sobre a transl'ercucia de prupriodades suas, para o <hstriCto 
do Taquaruss~. . 

271 -- De habitantes d'> Viamão, do munieipio da Con<:oição do Sono, sobre a trans1oron-
cia dosso lo6ar paz·a a comarca do Fl·rros. . . 

272 -Idem do districto da Lapa, do municipio do Sabará, sobro a tl'ansl'er·cncw desse dts· 
tt·icto para o município de S. Luzia do Rio das Velhas. . 

27J- Da Cumara Municipal 1lo Januari:J, sobre a crcação de um dislricto na!JUOilo mum-
cipio eom sédo em Pedras de l\lal'ia da Cruz. 

27·! -- ldom do Caratingu, contz·a a doliboraçrw do se conferir aos Estado• o aos !mumcr-
pios, a faculdade do lançamento de imposto do industrias c pl'Otlssilof!. 

270 -Do habitanios do <{ BeiLL Vista», pedindo a olovação desse Jogar a di,;tricto. 
277 --De habitantes do distriuto do Douradinho. contz·a a transfcrcncia deoso dif:>tricto 
, . para o ~unicipio do Pontal, quo está sendo crendo_. . 
278- De 1<.~zondou·o~ ?o Campos Goraes, sobro a transferoncm do propnodados snas para 

Dores da Boa Espoz·ança. 
279- Do lla)Jitantos do S Gonçalo do Ubá, soht·o l'cstabolccimcnto desse districto suppri-

rmdo pela Camara Municipal de Marianna. 
281 - Idem ~o Aguapé o do Dor·cs da Doa Esperança, contra a transforoncia desse ~dis

trwto para o Carmo do Rio Claro. 
282- Idom .d? municipio de Caracól, do 5 de ~gosto do l!J05, contra a juncção desse muni-

c! piO com o do Jacutinna, para constituírem um só município. 
2~3 -- Id•"m do districto do Suassuhy, ~em data, contra a transfcroncia desse districto para 

o município do Quo luz. 
2í:H -De h~1 bitantos do Desemboque, do 2 de agosto do 1905, contra a croação do novo 

d1stricto em cujos limites ostá comprohcndido aquolle Jogar. 
292- Do habitantus do districto do Perdões, do 5 do agosto do HJ05, sobro a elevação 

daqucllo distrícto á villa. 
293- Idem .do Bambuhy, som data, sobro a transfcroncia do propriedades suas para 

Pmmhv. · 
2!H- Idem. do .di~tricto do Pimenta, do 5 do julho do 1905, sobro a transfcroncía desse 

distriCto para o município do Piumhy. . . 
2\J5 - Idem do Santa Cz·uz das Areias sem data, sobro a transforoncia daquello d1stncto 

para o município do Passos: . 
2!l7 -Idem do Prados •. do 14 de agosto de HJ05, contra. a transforoncia do proprwdados 

suas para Tn·adontos. . 
300- Do ha h i tantos do Joanosia, do 3 do agosto do 1905, sobro a transforencia do propr!Ü-

dados suas -para o municipio do Sant' Anna do Forros. ~ d 
302- Do habitantes do Piranga, do 3 do agosto de 1905, contra qualquer alteraçao os 

limites do sou município. 
308- Do habitantes da cidade Boa Esperança, do 8 do agosto do HJ05, sobro a oncorpora· 

do t'dzondas suas ao di~tr-icto daquolla cidade. 
:m~J- Idem de S. Pedro da Uunião do município do Guaranosi~, som data, sobro a trans-

forencia daquollc districto para o municipio de GuaiCuhy. 
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310 _Idem do districto de D. Viçoso, d.o .1~ do ag:osto do }905, eontra rdirada do par·to 
· do territcrio seu para o muruc1p10 do brlvostro r~mraz. ~ . 

213 _Do habitantes do torritorio do lpanoma, de 11 do agosto do Hlúo, pe1l~rHlo. a revoga-
ção do art. 1il da lei quo em 190!, desmembrou parte do seu ton1torw, para in-
corporal·o ao município do Ital}J~a. do l\Iatto Dor~tro. " . , _ 

317 _De habitantes da Soledado, do mum?IPl? do C:.xamlm, do. ~o.do ago~to do 1U~a, SO· 
bro a transfcrcncia daquollo drstrtcto para o mumcrpro _?o Stlvcstro 1• erraz. 

321 _Do habitantes do Cachoeira do Campo, do 18 do agosto do 1\lfJo, Robro a restauração 
das di visas daquollo districto. . , . 

3'>3 _ Do habitantes do districto do Santiago, som data, sobro a transt..:rencm daquollo 
- districto para o município do ;3ão .loão de! Rei. . . 

324 -ldom do mo~mo districto ~e. 2.1 do a.~osto ~o 1U05, sobro a trausforencm de propriC-
dadcs suas para o IDUiliCJPlO doSao Jeao del-Rei. 

3'>5 _ De habitantes da cidade do Bom Successo, do .'1 do agosto do l~C·5, f.obro a. ty:~nsíc. 
- rencia de propriedades suas para o drstricto do Perdoes do mmncrpw do 

Lavrat:. . 1 c 1 27 .• , ·t d' Jc1 -3')6 -Idem do Dores do Aterrado a Ganmpo ( ~s ano~.s. (o ue agos o o lJJ;>, sobro a 
- elevação daquollo districto á cato~o,rt?- do \riJa. 

32D _!dom do districto do Guacuhy, do mu:n~rpw do llocayuvu, sem uata, sobro a consor-
vacão daqucllo dbtricto, no mummp10 a quo port?nco. ~ 

:lSO _!dom Jo Guarany, do .mu_nicipio ~o Pomb~'.· d? 21 do)nll~o .do WG;), contra a tranf>l'e-
rencia daquolle dJstl•tcto par,t o mumcrp1o do hw Novo. , 

33Z _Idem dos povoados (S. José das Chaves d~ llarro Preto, l\lorro Escuro o Cachoeira 
Alta», do districto do S. Maria do Ita hr~·n .• de 22 de v gosto de I !lOS, sobro a trans· 
roroncia daquclles Jogares para o mnmc1pio de Ferros. 

Do habitantes da Pedra llonita, do. Abre Campo,, do. 21 do junho do l!JOG, pedindo uma 
lei quo garanta a oxhtcnci~ ~a.quellc drstrrcto. . 

Do habitantes da Boa Vista, do mumctpo do llar·hacona, .do 10 do Jnnho· de H1U•l, f>vlJI·o 
a creação do um district? de paz IllHp.tella locahda<!o. . . 

Do hahitantcs·do Pomba, do 17 do .J~mho do l~lUG, wlJro transtoroncra do pt·o_pr1odades sua:s, 
para o districto do Tocantrm:. . , . . 

na camara Municipal do ·i\Iachado, do .. l7 do ~ulho do l91JG, contra a translct'oncta do di'-'tri-
clo do Douradinho, para a \r lia <<Eloy l\londcs>> <tuo se pretendo crcar. 

Do habitantes do S. Amaro, de 7 do julho do 1!105, fiohro a anncxação de~sc povoado ao 
dh;tricto do S. Caetano do Pamopcba. 

Do povoado do s. Roque do Jequitinhonha do ltinga, de 30 do junho do l!J05, sobro a olova· 
ção daqnollo a distr·rcto. 

Do J1abitantes do district? d;: Conceição do T.u~·v~>, do ~7 d? julho do HJ05, contra a hansfc-
rcucia dosso drstncto I1ara o mumcqno do Uha. 

De hal>itantcs do S. Jüsó dos llotcllJOP-, do 7 tio julho do ID05, sobro crcação do \'illa na-
quello distr icü•. 

De habitantes do CalamLáo, de D do julho do HJCG, sobre transfol'cncia para o di&tticto do 
Conceição do Turvo. 

De habitantes do distdcto da Conceição do Turvo, de 9 do julho de l~!OG, r onovando o pe-
dido para a tramferoncia pedida para o município do Ubll. 

Do diroctorio politico do S. Sehastirw do Paraizo, do 27 do julho do HJOG, contra à tr-m~fc
rcncia do districto do Espírito Santo dos Peixotos 'paraS Hita do Cassia. ' ' 

De .Joaquim Tolles d.o. qarvalh~1, .sem datl', EObro transfcrcneia de propriedades suas 
para o rnumcJpiO da Formiga. 

llo habitantes de S. Anna da Garamhér, do 12 do julho do l!JC!i sobre a tramfcrcncia do~so 
districto para o municipio do Turvr. ' 

!la Camara Municipal do Piranga, do 2 do agosto do IUO\>, cudra tram rcroncia do ter rono 
do wu muniPipio, <lo distdeto de Calambúo, para Concciçfw do Tu no. 

IJc habitantes do povoado- Casa ilrando do IJnelnz, do lO do agosto do I~Oti sobro a annc· 
xação desse povoado ao districto do S. Amaro. ' 

Do h a bitantcs do distrícto do S •. Rit~t do Cedt:o, <)o ~J do agoõ to de do HJCii, so l.>to o des-
membramento do t.orntonos dos dJstriCtos do S. Scbabtião da Parauna 0 s. 
Anna do Tr·ahir-as, para serem ineorporados i1 aquollo distr ictr. 

Da Cnmara Municipal do Pouso Alto, do 25 do julho do l!JOO, c<.ntra a tra~f12rcncia do ter· 
ritorio pedido pda Camar a l\1unic;ip~l de Silvestre Forr! z. 

Da Camara Municipal do Sal>l!'á, de G do agosto dü ID03, ~oiJt•J o rcstaboleeimonto do di· 
visas de seu municipio. 

Do habitantes do.s districtos d_a S. Anna. !~O. Hurity, Formoso, Monin~tos o Lages, do julho 
do IDUb, sobre croaçao do mumcrp10, tudo com sildo - .Mornnhos-

De hubitantc8 do Pirangainho, na E:;trada do Ferro Sapuc&hy do S. Caetano da Var"•em 
Grande, de il de agosto de JDO(j, sobro cy eaçào do distdcto naqucllo Ioga r."' 
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De habitantes do povoado Guayassú-::- do Porto de S. Antonio do Guanhãos, do 8 de agos-
. to do l~I!G, ~obro a olevaç~w_ do mes~o Jogar á categoria do districto. 

Do habitantes do dtstrrcto do Concotr;ao do Rw Verde de Aguas do Lambary do 7 de 
agosto do 19IJ(j sobro transforoncia do prop~iodadcs suas para o município do 
Daopcndy. 

Do habitantes do baino do Campestre, da villa do Caracol, de lO de junho do 1\JOIJ ,;obro 
. transferencia do propricd;:dos suas .pat'a o municipio de Ouro Fino. ' 

De halntantcs do povoado do Mosqmto, do 12 do agosto do lDOG, sobto a elevação domes-
mo povoado a districto. 

Do habitantes do districtr) do Conceição do Tnrvo, do 18 do agosto do 1906, contra argn-
montos dos qno se oppoem á transforoneia desse districto para o município do 
Cbá. 

Do habitantes do districto do S. Anna do Sapucahy, do 2c; do novembro do 1\JOG, sobro 
dova<;ão dess1J clistricto á eatc•gor·ia do villa. 

Do hal•itantcs do distrieto do Cana Vm·de, do Campo Bello, do 2,1 de agosto de 1006, contr·a 
Íl'<tnsforencia do mesmo districto para villa do Perdões. 

Do ltallitantes de ltinga, do 1." do março do IDIJG, sobro a elevação do mesmo distt•icto á 
categoria do vil! a. 

De habitantes do povoado « llaiTa do Caothó » de S. Bar·bar·a, do lO do agosto do WOG, 
sobro a rcstamação do mesmo districto. 

lJe habitantes do distl'icto do Fortaleza, do Salinas, de 2·t do ahril do IDOG, sobre a olo-
. vaçfto daquclle Listrieto á catcgoi'ia do villa. 

De llalntantes d.o Itamb.e, qo 2,1 do abr·il do 1906, sobro a elevação do mesmo logar á ca-
tcgorra de d1str·wto. 

Da Camata Municipal do Ar·uxú, por tclogr•armna do 10 do setembro do HJOG, protestando 
. contra qmilquer alteração em divi~as do seu município, 

Da Profeltma do Caxvmht'l, do G de ~oteml>ro do IUUG, oíl'er·econdo dados estatísticos da· 
quollc muuicipio. 

IJa Camara Mt~nicipal do S. Josú do Paraizo, do S do ~ctcmhro do UJil6, eonira tJansfc-
.rcnera dos bairFos Serra o l~ibo.irão Pequeno para Yargcm Grande. 

Da em preza do Agnas 1\Imorac:o:, no drstt·rcto de s. Lomcnço, do 12 do setembro do HlC6, 
. sobro a U!J.ncxação de um pequeno tcnitorio a a<tnellc distl'icto. 

De ltabdan~cs do distl'icío do~ Peixe>to;;, do 12 de setembro do HJOG, sol.>ro a transfcron· 
. eHt do IJ?-esmo districto para o munidpio do 8. lUta do c~,ssia. 

!Jo habrtan~cs. do (hst~·ieto de ~· Pedro. do. Jcquitinlwnha, do Arassuahy, de 28 do agosto do 
. }UUi>, c_o~tra a erea~ao de drstrtcto em S .. Roque, daqnello municipio. 

Da Camara nr,umc;pal do Lavra;<, do 21l de setembro do IDOG, contr·a a croaçáo das villas 
de l ordoes o S. Joüo Ncpomucono. 

BC ectttc~t·itnctt tos 

:J5 - llo J,osé Polidoro da Roclw, do 17 do julho do ID02 pedindo transfcroncia do sua 
1az,onda para o município do Guanhães. ' 

37 - Do .Jose lg.nacb do .Olivoit•a o outros, do D do julho do 1902, pedindo transfcrencia 
.~o suas propnodades para a Villa Platina. 

·15 - Do lhomaz Alves do Figueiredo, de 1.0 do agosto do HJ02 sobro transfcrencia do 
sua f~zcn~a para o municipio do Alfonas. ' . 

47 - Do Joaqmm I<ernandos da Silva, do 15 do agosto do HJ03 pedindo transforoncia do 
sua fazcnd~ para o município do Ouro Preto. ' 

50 - De Jo~é Antomo Dornollas, do 16 de agosto do ID03 pedindo transfcroncia do pro· 
prwdado sua para o município do Piumhy ' 

52 - De r;oJ?os do Faria Alvim, do 27 do agosto do.l903, pedindo transforoncia do pro-
prwdado sua para o districto do Gua!'any. 

53 - JJo Cat:Jos Soares Teixeira, do 2:! de agosto do 1!J03 pedindo transfcrcncia do pro-
pnodado sua para o município do S. Jo~ó d' A

1
lém Parahyba. 

~~ - Do Soares T·. 1\l?ntoiro, de egual data fazendo pedido idcntico. 
.)o - Do ~edro. 'l01Xem1. do Rozondo o outros, do 10 do agosto do 1903, sohro assumpto 

tdontwo. · 
55 - De Alfrcd? do Andrade Villcla, do 31 do julho do IU03, pedindo transforoncia do 
,. p~opr~cdado sua para o dsitricto do Angustura. . . 
52 - Do Joao c.ualbort<) t.lomos, de 16 do julho do l\!03, pedindo transforcncta do proprlO· 

, ,dado sua para o· municipio do AI v.inopolis. . . . 
63 - llo Clomonto <;ornes da Cunha, do 20 .do junho do HI03, fazendo, pod1do tdontlco. 

R. C.-8 
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65 - Da habitantes de S. Bartholomeu, do 2 do julho de 1903, pedindo a revogação da 
lei que os transferiu para o município do S. Domingos do Pr<~ta. 

144- Do Jo-é Ignacio de SoJ}za, sem data, sobro estatística. 
56 - Do Sovoriano de Magalhães Braga o outro, do 20 do maio do 1903, p;)dindo transfo· 

roncia do suas propriedades para o município do Rio Novo. 
48 - Do Joaquim José do A vila, de 15 de julho de Hi03, pedindo transferencia do proprie-

dade sua para o município do S. João d'El·Rei. 
6\l Da Manoel Bot'nardino do Andrade e outroR, som data, pedindo so declaro para onde 

tlc:,m pertencendo propriedades suas, si ao município do Turvo, ou ao de s, 
João O.' El-Rei. 

70 D.:l José Braz do Carvalho o outros, sem data, pedindo transfcrencia do propriedades 
suas para o districto do Madre Deus, do Turvo. 

73 De Jo<é Joaquim da Silva, do lO do maio de 1()03, pedindo transferencia do propric-
d~~dcs suas, !'ara Ubcrabinha. 

75 _ Do João Jmé Garcia o outros, do 14 do abril de 1003, pedindo tran~furonciu do pro-
pl'iedades suas, para Uborabinha. 

77 _ De José RiiJciro do Castra, do lD. ~o. junho de 190:.:, pedindo tramfurcncia do pro-
priedades suas, para o mumc1p1o do Abro Camro. 

80 - Do habitantes de Campos Goraes, do l.~ de jul~o ~e l!J03, pedindo transferencia de 
propriedade~ suas, p~ra S. Sobastlao do Rw G~andc. . . 

84 _ Do Gabriel Martms Forrotra, de li do agosto do Hlil3, pedmdo transforencta do pro-
priedades suas, para o districto do S. Sebastião da Estt·ella. 

85 _ Do João do Sousa l:lrv ga e outr_os, ~o 30 de julho do l!J~3, pod.indo transforencia do 
propriedades suas, para o .l1strwto do Santo Antomo do ltw das Mortos. 

88 _Do custodio Ribeiro de Carvalho, de :t.d? sotet!lbro de 1003, pedindo transferencia 
do propt·iedades smts, par·a o mum01p10 do S1lvcstro Ferraz. 

89 _De Manoel ~oaqu.im. Ribeiro, do G do so.tembro do 1903, fa;<~endo idontico pedido. 
00 _ DJ Bomardmo lübeno Caldas, de 15 do JLlllho do 1\JO.!, pedmdo a tnmsforencia do sua 

fazenda-Fieis e Barba-, do distt'icto de Monto Bollo, para o do Areado, do mu. 
nicipio do Alforras. 

94 _ Do Joaquim Procopio Bueno, de HJ de junho de 1!l04, contra a tran fcr·cncia do suas 
fazendas para o districto do PontaL · 

9.5 _De José Joaquim da Silva, de I. o do junho de 1904, retirando o seu pedido relativo á 
t 1·ansfor·oncia de suas fazendas Rio do Pedt·as e outras, para o município do 
Uborabinha. 

9K _De Vonancio Alvos do Souza o ontros, do 23 do junho do lü04, pedindo a transf·:rencia 
do suas fazendas-Pouso Alegre e Santa Fé-, para o diskicto do s. s.,ba~tiã~ 
do município de Palma. , 

911 De José Bar·bosa do Castr,) e ~ilva, de 2~ do junho de IüO-i, pedindo a transfurencia de 
suas f zondas-Boa \1sta o Vrsta Alegro-, para o distt'icto da cidade do 
Palma. 

lOO _ De olyn pio Morc!ra de Car·v~lho e outros diversos, de 4 de julho do 1001, pedindo 
a transforenCia do proprwdados suas, para S. João d'Ell{ei. 

107 _Do Maximo Alvo~ de Gouvêa, do 15 de junho do IDO.!, pedindo a transl'or•oncia de suá 
fazenda-Reti.ro d~ M?rro do Ferro-, para a comarca de Oliveira. 

108 - Do Manoel JoaqUllJ?- RtbolrO do c.arvalho, de 10 de junho do 190,1, podi!lllo a transfll· 
ronoia do su~ lazonda. do -PI~angas.-, para o município do Silvost!'O Ferraz. 

100 _ Do Galdino Moren·a da Sllva, do .~8 ~o JUnho do 1901, pedindo a transferência do sna 
f<tzon•ta da -Barra:-para o d1strwto do S, Sebastião da Victor·ia. do município 
de S. João d'El·RCI. · 

112 _ De Ponciano Pereira Braga, do 17 do julho do lü04, pedindo a transfuroncia do pro· 
pried~des suas, .Para T_res Corações. . 

ll3 _ Do Antomo AmanciO da S.liva,, do 13 do JUlho do l\J04, pedindo a transforcncia 
do sna fazenda do-Scngo-, para S. Lourenço, do município de Silvestre 
Ferraz. 

ll4 _ Do Carlos H.oilr·.igues da Cunha Oliveira o outr?s, do 1.0 do março do Hl04, pedindo u 
trausforoncm do suas fazendas - P,tlmoiras, gngonho o sambotá -, pura 
Piumhy. 

ll5 Da Francisco 1_1aximiano do Oliveirft o Castro, do 31 do julho de IDO!, pedindo a 
tl'ansftlroncta da su:t fazenda -Ptrapora-, para o districto da cidado do Ponto 
Nova. 

117- Do Folicio Aff<mso H\volli, do 2 de agosto do WO,t;podindo sor annexa.da i1 sua fazon· 
da de S. José ~~ l.'urto Novo, _no município. do. Piranga, a parte (lU) so acha 
ligada ao mumc1p10 do Alto R•o Do co, do dtstncto de S. Caotllno do uhopotó. 

118 _De Lazaro Folix: do Freitas, som data, pedindo a ·~transforoncia do suas fazendas-
Santa Cl'UZ o 1{0Sa-, para o município do llambuhy. 
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ll9- Do Pedro Procopio R1Jdrigues, do 30 do julho do 1904, pedindo a transforencia do 
suas fazendas-Ribeirão, S, José e Ponso Alegro-, para o district•J do Piau. 

123- Joaquim Pio de Andrade Junquoira, do 1.0 do agosto do 1904, pedindo o resta bole-
cimento das antigas divisas do suas Jilzendas- Chacara da Boa E~porança o Ilha 
da G• aça. 

126 -- Do Salathiol do Far·ia Lobato, som data, pedindo a transforencia do sua fazenda-
Santa Adolaide-, do município do .Juiz do Fór·a, para o do lUo Novo. 

128- De J,,ão Candido Bueno o outr·os, de G do agobto do HJ0-1, pedindo a tramfor·<>ncia 
do suas l'azondas, do districto de Villa Nova do l{ezondo, para o do Monte 
Helio. 

130- Do Alfredo de Antl!·ade Víllela, do 9 de agosto do l!l0-1, pedindo tramferencía de 
sua f"zenda-ltecanto-, da comarca do Leopoldina para Angustma. da comarca 
de Além Parahyba. 

IGG- Ilo .Jm'é dn Costa Rodrigue~, de li do junho do Hl05, contra a transl'oroncia do dis· 
tl'icto do S. João da Serra, para o munici pio do Rio Novo. 

Im - De Eugenio Carvalho da Fonseca, de 12 de março do 1905, ~obre a tralll;;f,•roncia do 
sua f<~zcnda do-Pinhal- pat·a o districto de Sanh lUta. 

158- Do d Mar·ia Angelica o ouko, do 10 do junho do 1905, contra a transforcncia do 
district'l de S. João da SrJrra, para o município do Rio NovP. 

150- De .Jo~é H.odl'ign· s do Miranda e outr<•, de -1 do maio de H:05, sobro a üamforon-
cia •1o ~nas faz0ruias par·a o distr-icto do Boa Esperança. 

lGO - De lw bitantes do Rio Yorfie, do Platina, sem data, pedindo a transfort)ucia desse 
Jogar·. para a cidade do Prata. 

161 -De .Joflo Lopes da Silva Junior, do 1. · do outubro de 1904, sobro a transforcncia do 
sua;; fazendas para o distl'ioto do Cvjmú. 

IG3- De Antonio do H.('Zondo \'illola, de 10 do junho do 1\105, ~ob1 e a tnmfcrcncia de 
sua fazenda dos- Pinhdros- para o di!:>tr·icto do Carmo da Cachoeira. 

164- llo mesmo, de egual data. ><obr·o a kanst'eroncia de sua fazenda do- Taquaral -
par·a o districto da Caohoeira. 

165- Da Antonio Fernandes do Rezende, de 8 do jn uh o de 1!11>5, :-:obriJ a tr·ansfcroncia 
do sna fazenda- Boa Vista- para o Carmo da Varginha. 

Hiô- De J\ntonio Mariano dos Roi~, do 21 de m~;io do IIJ05, suht·e a transferencia de sua 
Jazenda- Mo!'l'o Grande- para o município da Var••inha. 

167- Do Jo~ó l\Iano~l ~os lteis, do 8 de junho do 1005, sobre ;r tr·ansforeneia do sua fa· 
zen da- R1be1ro - para o Car·mo da Caclweir<J. 

IG8- Do Francisco Ant:mio dos H·~is. de 8 do junho de lü05, sobro a transf0rencia de 
. sua f~zenda ·: Potreiro - para o rnuni<\Ípi•J da Varginha. 

IG9- Do Joaqmrn Garcm dos Reis, do 18 de junlt'> do HIO-l, sobro a transforoncia de par· 
!e do sua, f~zenda do- Potroiro- par·a o distrieto do Carmo. 

170- Do l~Rt.ovam c.arma dos Reis, do 8 de junho do l!lv5, sobre transforencia de sna 
J,z<>nda para o município 1la Varginha. 

17! -- Do José !homaz de C~~rva1ho llr· tt •, de 30 do junho do lDOb, sobro a transforencia do 
s,ua Lt.zonda- Bt:(\)anba - pat•a o distl'icto de Antonio Dias Ab<~ixo. 

175- Do I<r·anc!sco Antomo de Miranda, de lG de jlltJho do l~l05, sub. o a tr-ansforencia do 
pn:wredade sua, para o município de Gnar<•ril. 

187- Uo Llllz Gonzaga Prata. de 28 do junho do ll:l•·5, suhrJ a transfcrencia de sua fazen-
. da- yat·gem Alegr·o- pat•a o T,.boleir·o <lo Pomba. 

188- De Franmsco Fornan~es Lima, de egual data, sobr" a transfúrorwia do sua fazon· 
d.a- Pedra do Clnfr·r --para o distr-icto do T<· h ,loir·o do Pom ha. 

106- Do ':IConto Ferreira do Souzu, do 2•1 do agosto do 1905, sobre a transforcncia do sua 
i·tZCIHia da- Boa Sorto - para o munici pio cio !\Ial'ianna. 

UJ9- De d. LIJopoldina Candida Rodrigues, do 8 de julho de !!lOS, sobro a transfor.ei?c!a 
do :ma fazenda da- Lngoinha- para o dbtl'ioto de lll m Jesus, do mummpw 
do Santa Barhara. 

203- De Sa hin!J José dos S.antos, de lO de jnnlto de 1905, sobro a transí'ercncia de torre· 
• nos d<~ sua p_roprwdade. para o distr i e to do Tabuleiro do Pom h a. . 

20;> ·- Do d .. Juha Marta de ArttUJo, do 11 de julho 1lc 1905, ~ohre tramfcrencta do sna 
, . f~zen•~a Bom Successo -para o Alto Hio lll)ce. . 
20b -!Je Jo~qurm Faclnmlo da Co·ta, do :d de ju11 Itn do l\J05, SJlti'O transforencJa do pro· 

prwdade sua para Tres Coraçõo!l do R o Verde. 
216- !lo Thcop!1ilo .José do Carva1ho de 11 de .innh'l de lD115, sobro a tnmsferencia de 

proprwdadcs suas para o munieipio o o Fl'l'I' tP. 
217- no Antonio Gothardo da Fomeca 0 on1rn~. de J.l do julho de J!J05, sobre a t, ans· 

t'orencia do sw1s fazendas para Tr·cs Coraçõe.; do Rio \'crJc'. . 
218 .. _Do Carlos Antunes campos 0 outros, do 28 1j,, julho do 1905, sobre a trnnsforonma 

do suas fvzendas para o município do ltaúna. 
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219- Do Manoel Gomes Dias Duarte, de lO de junho de 1905, sobro a t!'ansforencia de 
suas fazendas, para Santo Antonio do Caratinga. 

220 - Do Sebastião Campos Valladares, de 11 do julho do 1905, sobre a transforoncia do 
sua fazenda, para o município do Pomba. 

243- Do Prudoncio Antonio da Silva, do 15 do junho do liJ05, sobro a. transforoncia de 
sua fazenda- Osol'iana- para S. D:nningos do Mat'ianna. 

:d7- Dél LúZH'u Tollos do Freitas o ou~ro, som data, pedindo a tmnsforoncia de proprie-
dades suaH para o mnnicipio do Bambuhy. 

248 - Do Miguel Vieira do Campos o ?~tr:os, som data, pedindo a transforoncia do pro-
prie<lados suas, para o mumm~to do_ Bt1mhuhy. . . 

251 - Do Jonathas Vieira do Souza, de G do JUlho do 1005, sobro a trsns1-:roncm do sua 
fazenda- Funil- para o município do Bom Succosso. 

255- De Manoel Jgnacio do Almeida o out!'o, ~o. ?U do junho do HJ05, solJre a tranforon-
cb do p:·opriodados suas para o mamcqno do Palmyra. . 

264- Do José Diniz Linhares, do 2 do agosto do l!JIJ5, sobr·o a transf.Jrencra de SUlt fazen-
da do -Morro Ro1londo- pura o districto de S. Francisco de Paula. 

2G5- Do Manoel Josó da Silva, de :3 1l-J ugosto do 1005, sobro a transforoncia do par·to do 
sua fazenda- Peixoto - para o dlotricto do S. Miguel do Caj urú. 

275- Do Manoel Conêa do Far·ia o outros, sobro a transferoncia de ~ua fazenda - La-
ranjeiras- para o mnnicipio do Caratinga. 

285 _Do Eurrcnio da ::>ilvoira Machado, do lU do julho do 1005, pedindo a transforencia 
do 0 torronos tio sua propr iedaáo, para o municipio do Rio Novo. 

286 _ De Joaquim Monteil'o do ltezcndo, do !.'' do :. g•)2to de 10075, pedindo a tran8feron-
cia do sua f,>zonda- Santa Izabel- para o districto do Pii1u. 

287 - Do commondador Linrlo_lpho Caota!lo de S0uzt~ o Silva, do H~ 1o . .iulho do ID05, po-
dinllo a tran;.;forencra de ptoprwdados suas, para o mumcrpro do Janual'ia. 

301 - Do Manoel do Souza Roif, de 7 tio agrJSto de 1!JfJG, sobro a transforoncia do proprio· 
dados suas pura o municipio da Varginha. 

312 - Do Americo Mondes rios Santos, do I! do agosto do 1!!05, spbro a transferonci<t do 
do propriedade sua para o mnnieipio do Bom Succosso. 

31<1 - Do Ilermogonos Simões de Aguiar, de '.!-7 do julho do W05, sobro a tramfcrencia uo 
propriedade sua, p~.ru tl municipio 1le Conceição do Serro. 

315- De Antonio Tmbino dos Santofl, do '.!-7 de julho do 1005, f>Ohro a transforoncia uo 
propriedade sun, para S. Miguel do Gmmhãos. 

318- Do Ernesto Rodrigues da Cm_lh.a,, do agosto de 1005, sobr·o a tran~forencia uo pro-
priedade sua, para o mnmetplO de Uhoraba. 

319- Do Theophilo ltodrigucs da Cur~ha, do lO do agosto do lUOG, sobro a transforoncia do 
propriedades suas para a crdado do Uboraba. 

3.28- De Manoel Fortunat.o do Oliveira Pinto,. do _IG do c:otornhro do IU05, sobre a transl'o-
roncia do proprwdado sua, para o dtstrtcto da Conceição do Turvo. 

Do Francisco l\lignol Pinto do Oliveira, do 14 do julho do 1003 sobro transforonch de 
propriedades suas para o districto da c~mta~em. ' ' 

Do juiz do direito do Abro Campo, do '1 de ,junho do 1UOG, eonsnltando sobro a oxistoncia 
do districto de Sant' Anna da Pedra Bonita. 

Do l\Ianool Pinto do Godoy, do 7 do ,junho do IUOG, sobro transfor·oncia do propriedades 
suas para o:campo Mystico, do município de Ouro Fino. 

Do Joaquim Fernandes da Silva, do 8 do julho do lOOG, sobro transforoncia do proprieda-
des suas para o municipio do Ouro Preto. 

Do tononto-coronol Luiz Gonzaga Pr·ata, de 15 r!o julho do l!lOô sobro transforoncia uo 
propridados suas para o districto do Bom Jesus da Ca~a Vor·do. 

Do Thoophilo R'J.driguos l'e~·oira, r.;mottido em o.filcio do 13 do agosto do WOG, pela se· 
crotana do In tenor, sobro transforoncta da propriedade sua par a o municipio 
do Bomlim. 

Do Bernardo Carvalho o outros, do S. Antonio dos Silvoiras, sobro divisas, 
Do habitanteH dos bair·ros ua « Sorra o Ribeirão Pel[lH: no)) do dist!'icto dos ÜUl'OH, do o 

do agosto do Hllll), sobro a transforcnci:l. desses bairros para o districto do 
Vargom Graudo. 

Do commondador LirHlolpho Campos, do 21 do agosto do 190G, solJro transforoncia das pro-
priedades suas para o município da .Jarmal'ia. 

Do João Lopes Lima de _13 ~lo setembro do HJOG, sobro a transreroncia do propriedades 
sua<; para o dtstriCto do Porto de Santo Antonio, do municipio do Catagna-
zos. 
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OfJicios 

2 -Da Camara Municipal do Pará, do 13 do julho de 1899, applandindo a mudança de 
nome da respectiva cidade, o quo em vez de «Martinho Campol » soja 
aecoito o de « Pari1· mirim ». 

12 - lla Camara Municipal de llomflm, do 2 do julho do 1901, manifestando-se contra o 
projocto pelo qual se muda o nome daquolla ciriado para o do «João Ponido ». 

30- Da Camant Municipal do Caratinga, do 13 do junho do 1902, pedindo solução sobl'O 
questões do divisas, outro osso rnunicipio o os som, cil'cumvizinho:J. 

48- Idem do Cabo Yerdo, por seu agente executivo, do l7 do agosto do 1(103, pedindo a 
rovognçüo do ar·t. -17, da lei n. 3!9, do 1901, relativo a transfcroncia de 1azon~ 
das para o mnni0ipio do Alf'·:nas. 

78- Idem do Alto ltio Doce, do 3 de agosto do HJ03, pedindo a revogação da !oi n. 319, 
na parte om quo se trar1~füriu rmnt o municipio do Piranga o distl'icto de Pie-
dado de Boa Esperança. 

81 -Da Camara Municipal do Monte Cn·mollo, do 5 de agosto do HJ03, sohro quostfío de 
divisas com município do Patrocínio. 

82- Da Camara Municipal de Ouro Fino, do :2:3 do julho do l(JO;l, sobro divisas outro esse 
rnunicipio o o do Campo 1\Iystie('. 

83 -Do habitantes do distt·lcto do C,tmpo~tcc, som data, pedindo a elevação desse Ois-
tricto á eategoria do villa. 

UI -Do Dircctor do At•chivo e l·:statif.tien, dn !ll do sdombro do !DIH, t:nviando uma rc· 
prosontaçf(r) do coiJscllw distr-illta! !lo S. José dos Dotdhos, po1lindo o andamen-
to do projeeto n. 12.1, quo deva uquollo dil;t.deto {1" eategoria do yilJu. 

101- Do S;3erot~u·i'J das Finanças do G de julllrJ do l~J·Jl, enviando uma mensagem da Pro-
sHioncJa do E~tado, relativa {1 qni:sWo do divisas entro os dístrictos !lo Boa 
Fat?ilia, Santo Antonio do Mmiahó o Sani.' Anna 1lo CataguazeE. . 

102- Do Josr) Ma~hndo do Sant'Anna, do 28 do junho do 1001, pedindo a transforon01a 
do ~ua 1uz-~n~h~ da- Cachodt·a A h~gre -, par·a o municipio do Rio Nrwo. 

106 -- Da ~an_rara_ Mnmerpal do Carnlllthy, de g do julho de IU04, enviando por C"ópia uma 
mthcaçao, protestando contra o projecto quo 1lxa os limites do seu tonitorio 
com o do muuieipio do Ouro Fino. 

lll -Da Canutr~, Munieip?-l do Cnambú, do 15 do j ul!Jo do Hl0-1, enviando uma ropro-
s?;ltaçao d~ l~<~bitantcs do distl'icto da Solcr!adé', contra o JlOdido do transferen-
~ra desse diR~r!cto p<tra o município co Cat·mo do Rio Verde. 

121 - Da Caman~ Mt;mc.tpal do Pasr1us, do 5 de junho do 1002, sobro deerotaçfto do divisas 
optro os ~rst~·Ieto; do f), José ua llaJ·r·a· o S. Sobastiào da Ventania. 

12:~ -Da C:amttr·a },Jumcipnl do Villa Nova do Rcsendo do 5 do julho do HJO I sobro idon-
tiCo assnmpto. ' ' 

12G- DCl S2ert~bl'i'), ~o Interior, rio !2 de ago3to 1lo 100!, onviando uma roprosenta-
Ç<\0 ~lo l.HttJrtantos do Lavl'inha, pedindo o dosmomhramonto daquolla localidade, 
~~ dlStncto do Carmo d0 Parnahyba, do município deste nome, o sua annoxa· 
r;ao ao d.a Lagoa Formo~a, do municipio do P<ltos. 

137- Do S?crotarto das Finanças, do 31 do agosto do 1004, enviando o do agonto oxoc~· 
h.vo ria Ça!lutra Municipal rlo Mmiahó, acompanhat!o do um Croquis, sobro litt· 
q~o .d?. dtvrst~s. entro aquollo município o o do Gataguazos. 

I -Da C,tm<H,, Mumctpal do PornJ,a, do 12 do junho do 1005, contra qualquer dosmorn-
bramonto do torritorio do 8on município. 

2- Da d? .cambuhy, do 2\l do maio do lOOG, protestando sobro divisas, com o muni· 
c1p1o do Jaguary. 

Gl - Da Camar:a Municipal do Monto Alegro, do g do ngosto do l\J03, protestando contra 
,_ o prOJO~to apresentado alterando as divisas daqnollo mnnicipio. . 

1G2- Do Socr:~tarw uo Into!'ior, do 1: do julho do 1905, enviando o podido. do co~morcw 
rlo I urvo, Eobro a transforencia desse distl'icto para o mnnicip1o do Ubu. 

172- Da Camaru~ l\lnnicipal do Sete Lagoas, do 3 do julho do lü05, orn·ümdo uma ropro· 
sontaçao om quo habitantes do districto do Capim Branco, podem a transforon· 
cia. desse distrioto para U(JUOilo mnnicipio. _ 

182- Do habttantoR do S. João Ncpomucono, do Lavra1:1, som data, sobro a olovacao da· 
q nollo Jogar á. villa. 

183- Da Camara Municipal do Prata, do lO do jnnho de 1905,. so_bro a protonção do povo 
daquolla comarca, relativamente á medida do ostatistiCa. _ 

18,1- Da Camara Municip~l do Ubit, do 21 d~ junho do 190~, enviando. a ropros~}lt~çao~ 
em quo fazendeiros daquelle municipio podem a transfcrencra do pr opuedado» 
suas para S. Josó do Tocantins. 
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1'11 _ Do secretario do Interior, do 10 do julho do 1905, enviando a t•Jprcscntlçãf1 do lia-
. hitautc•:,. do S. Jcsé du~ Botulho~, pedindo a elevação do mesmo dibt!'ieto it 

villa. . 
194 _Da Camara Municipal do r~uoluz, do 12 do julho do HJ05, cnvtando uma representa-

ção rio habitantes do s. Braz do Suassuhy, pedindo a transforoncia desse di~-
tricto, de Entre Rios, pat'U; o municipio drJ Quoluz. ~ . . . 

197- Da c:.mvra Municipal do :\lat'H•nna, do 2-1 do agiJStO do 1Dt)o, sobro drvtsas dos d!S· 
trictos do S. Domingos c Guaraciaba. 

200 _ JJ:t Camam Municipal do Prata, do I? do junho ~o .1~05, apresentando um esboço do 
divisas, o pedindo anncxar-sc aquollo rnumcipiO o povoado Campo Bollo, ora 
per·tonconto á Villa Platina. . ~ . 

201 _na Camara ;\Iunicipal do Soto L·1goas, do 13 dc.Julho do 190o, onv:ran lo um<t rcpr·o· 
scntação do Cornelio Ga brio! do Cas1t'.J, contra a tntnsfcrcncia do sua fazenda 
«Taquara~> para o municipio do Pitanguy. . 

2o2 _Idem 110 cgual data, enviando a ropr_o8ontaçào (~m quo o~ h_abttantoR de lnhauma, 
pedem para não serem tr·amf<!ndaR yara S:mta gmten_a. 

2 0-1 _ JJa uamara Municipal do Pr,üa, do 1: do .Julho do H'Oo, envtando a r<lpresontuçào 
do lJ1,hitantos do H.io Yordr, pedindo para annoxar·sc osso distrioto áquollo 
município. . " . 

207 ~ Da camarr Municipal do P1·uta, do lO do Jllllho de 1\))o, ~nvtando uma Npro~ontação 
em quo os Campo llo!Iomes, po l('m ser ~nnox~do aqu~IIo municip10 o distri-
cto do n,; 0 Verde: o amda pcdef? a trunsJoroncm da sede da comarca quo se 
aeha em Fructal para aquolla cHiado. 

221 _Da camara Municipal do l~io. 13r·anco, deste anuo, rcspondordo a quo,itofl da com. 
missão Mixta do Eb tatrRtlCa. 

'>2" _ Idem do Scto Lagoas, do l!J do junho do lD05, enviando a ropr·osoutação do habi-
~ ~ tantos de Mattosinhos, pedindo a tramf,~roncia des~o districto Jlara Sotc 

Lagoa8. . . . 
223 _De habitantes do Sant'Anna <lo .Jacaro, som data, sobt•J a tr·ansterencm desse dis-

t!'icto para o. C_ampo Helio. . ~ 
22-1 _ na camara Mnrncrpa~ d~ Maehado, do 20 do Jtlllho do 1\JO;>, sobre rcspo.stas a que-

sitos, de~ ta Comm1s~ao. 
226 _Da Ca.mara l\lunieipal do Sorro, do. 3. 1!e julhf) do I!J05, eontra a tr-ansfül·cncia do 

dbtr-icto do Via mão para o mun1crpw do Forcos, o do do ~ant' ,\nna do Fechado 
para o Curvollo. 

233 _Idem de Baopondy, do 7 do julho do W05, sobro divisas ontt·o aquollo município 0 
o d11 Ayuruoca. 

245 _ Da camnra Municipal _de _Ayur·uoca,. do _27 do julho do HJIJ5, ofl'erocondo bases para 
divisão entro os dtstrJCto:> do Guaptüra o !-)i·u·: limitrophos. 

252 _na camara Municirai_ do Bom Sttccos:so, do 20 do julho do lP03, respondendo quc·>i-
tos desta Commtssao. 

2ê3 _ no José Polidoro da Rocha. do 29 do julho do_ HJ05, enviando um roquorimonto seu 
documentado, em quo podo a kansforoncia do :ma fazenda para o município 
do Guanhãos. 

266 _ Da camara Municipal do Sete f:a_g-~afl, so~··o a. transfcroncia dos povoados Araçá. 0 
Capim Br·anco, para o mumctplo do Sdo Lagoas. 

208- Idem do Cataguazos, enviando informações solieitadas por esta Commissão, relati-
vamente áquollo municipio. 

:.>80 - Da Camara Municipal do D n·os da B la Eqporança, eonha a trunsforoncia do 
districto Agua-pé o parto do do Congonllas para o município do Carmo do ruo 
Claro. 

288 -Da Camara Municipal do Caxamhlt, do 13 do agosto do 1!11)5, pl'c!ltnndo o:claroci-
mcntos sobro cstatistica do sou municipio. 

2H9- !dom do Rio Novo do I: do agosto do 1905, sobro idontico a~sump~o. 
290- DJ habitantes o auctoridades do Guarany. do 30 do julho do 1905 sobro a tr·ansfo-

roncia desse dístricto para o município do Rio Novo. ' 
2D l - Idem do Piedade do Boa E:>porança do munieipio do Piranga, de 27 de julho do 

1905, sobr·o a tr·ansforoncia duq nollo districto pat•a o município do Alto lU o 
DúCC. 

i98 - Da Camara Municipal do Tros Corações do Rio Vordo, do 1:-: do agosto 1lo W05 en-
viando uma roprosonta.;ão do h'.í bitantos do diskicto do S. Tltorné das LoÚr·a!l 
pedindo a t ·ansforoneia desse dbtricto para aquello município. ., 

~ü!J- Do diroctor-io politico do Villa Ph,tina, do 6 do agosto do 1U05, enviando nma l'O· 
presont:oçào do directol'io poi,uco do Rio Vordo, contr·a as divisaR propostas pda 
Cam:na Munieipal do Pr·:.da. 
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322- Do habintantos do S. Gonçalo do S3pucahy, do diskicto do N~ssa Scr~h:>r!llaado;'í~i:~ 
do do Retiro, do 6 do agosto do 1905, sobre a transferontna do ptüprlO 
para o districto do Do ur·adinho. , · ,.. do dis· 

327 :.._Da Camara Municipal do Piumhy, de 26 do agosto do 190~. so_bro a csro8aç~~stião do 
tricto de S. Sebastião dos Franciscos, com a donomrnaçao do · 0 

Morro do Chapéo. · ~ t a transfc· 
331 - Da Camara Municipal do Uborabinha, do 6 do setembro de 199"t _con raUb ba 

roncia do fazendas do districto do Santa Maria para o mumc1p10 do ora · 
Da Camara Municipal do Patos, do 1,1 do março de 1908, sobr:o c_roação do tdis~~~~ f~ :a·. 

Pedro da Ponto Firmo o mudança do nome do d1strrcto do San a _ 
raopoba para o do Santa Anna do Patos. . .. 

Da Camara Municipal do Salinas, sobre resposta do quesitos relativam~ntt a d~v~~~·do dos 
Da Camara Municipal do Santa Rita do Cassia, do 2 do julho do 190. • sdo re d'stricto para 

habitantes do districto do Pcixotos, rola ti v o á transforoncra esse 1 

S. Sebastião do Paraíso. · . r oia da sédc 
Da Camara .Municipal do Ayuruoca, do 17 do julho do lü06, sobro a trans1oron 

do districto do Guapiara para o povoado do Carvalhos. 

l"t•o_jeetos 

31 - N. 85, do 4 do junho do 1901, sobr·o a mudança do nomo da ?i~a~o do Bom~m. nto 0 38- N. 158, do 6 do agosto do 1\)02, sobro di visas entro os mum01pros do Saorame 
o Araxá. " utros 

<!ü- N. 12,1, do 31 do agosto do 1901, croando municípios da villa dos Botoluos e 0 • 
178 - N. 43, do 18 de agosto do 1903, sobro divisas da Platina com Monto Alogro. ro· 
179- N. 24, do 31) do julho do 1903, sobro a transfor·oncia da fazenda-S. Bento-do P 

priodade do major José Dias Tavares. . h Fundo 
180- N. 26, do 1.0 do agosto do 1903, sobre a transfercncia do districto do Rmc 0 ' 

para o municipio da Conceição do Serro. d 
181 - N. 42, de 18 do agosto de 1903, sobre divisas da Villa Brasília com o municipio 0 

S. Francisco. 

235 - Da Camara Municipal do Araxá., do 26 do junho do 1905, contra qualquer alteração 
do ~ou município. . 

250 -De habitantes do Dosomboqur, do 2 do a"'osto do 1905, contra a transforouc1a dosso 
districto para outro qualquer municipi'o. . 

296- Da Camara Municipal do PradoE>, do 21 do agosto do 1905, ~~n!ra a transforoncra das 
fazondas-Antunes, Gomos o Ladeira, para outro mumc1p10. . 

316 -Do h~bi~antos do Guarany, do 26 do ago>to do 1905, sobro a transforcn01a dosso 
d1strrcto para o município do Rio Novo. 

Oomuuentos 

28- Mappa do torritorio do Tres Corações na parto Iimitropho com Varginha, Lavras 0 

~aopondy. · . . 8 ·a po-
74- Publica forma do uma roprosontação do habitantes do d1strroto do Ag~a llJ ' 

dindo transferoncia desse districto para a comarca da Estrolla do su · 
193- Documentos, som data, sobro divisas do município do Prata. 
311 -Jornal «Procollaria», n. 18, sobro estatística. 

B Uo Horizonte, Secretaria da Camara dos Deputados do Estado de Minas Goraos, oro 0 

aos 30 do dezembro do Hl05. 
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Da commissão Mixta incumbhla dos projectos de peculio legal dos funccionarios 
publicos 

Ucprcscntnçuo 

Do diversos funccionaJios, do 2 do agosto, no sentido de so converter em loi o projocto de 
peculio. 

secretaria da Camara dos Deputados do Estado de Minas Goraos, om Bollo Horizonte, 
aos 31 do dezembro de 1906. 

O direcwr da Secretaria, 

RELA~ÃO DOS SRS. G~NGRESSISTAS GOM AS RESrEGTIVAS RESIDENGIAS 

H. C.-!l 



'I. o .... 
"-' 
2 
~ 

DEPUTADOS 

Resi(lencias 

l Coronel l\Ianoel Alves do Lemos .. ,, .....•.........•. ·. · .. S. Gonçalo do Sapucall~·· 
2 Conego Francisco Xavier de Almeida ltolim .....•. •. ·., · · .. Curvcllo. 
3 Coronel Sehnstião Augusto (]C Lima ................. _:·.· •• · Serro. . 
l Pharmacentico Francisco Lat'ayette Si!vim10 Brandao .•.... I3ello IlorJzonle. 
5 Dr. Lindolpho de Almeida C<nÍlJlOS, •.. , ........•...• ·• •. • Ponte Nova. 
li llr. Fr<mcisco llonorio Ferreira Bran(lão Filho ......... ·••· Campanha. 
7 Dr .. Jose' Tavares de ~Iello ............. , .......... , ...... · . Qnelnz. 
x Dr .. João Ilnptbtn Ferreira Yelloso .......................... Onro Preto. 
!J DI·. Carlo~ <la Silva Fortes ....... ,., ........................ Palmyra. 

lO Coronel Celestino Soares da Cmz .. , ....................... Montes Claros. 
11 Coronel Simeão Stylita Cardoso ......... , ................ · Jaguar~·. 
12 Coronel .Juvenal Coelho de Oliveira Penna ..•..•........... Alem Parahylm. 
13 Dr .. Jo~e' Alves Ferreira e Mello ......................... Bello IIorizonh'. 
14 Dr . .fose' Folippe de Fr(Jitas Castro ...................... Viçosa. 
lG Coronel .Jayme Gomes de Souza Lemos................... Helio Horizonte. 
16 Dr. Jose' Augusto de Assis Lima .......................... Varginha. 
l7 Dr. Aheilanl Itodl'igues Pe1·eira ...•. , .. ,., •...• ,, .••...•... Lagoa Domada. 
18 Dr. Franldin Botelho ...... ,,, ......... , .................... Paracatú. 
l!J Coronel Ednmndo Blum .... ,, .•. ,.,,.,, ......... , ...... , .• lUo Pardo. 
20 Dr. Pedro Luiz do Oliveira ........... , ..... , ........... , ... Conceição do· Seno. 
21 Coronel Olympio do Araujo ................................. ltio Novo. · 
.22 Coronel .Jose' l~ereira de Seixas ..•. , ...•..•.•..... ,, ...•.... Daopcndy . 
. 23 Coronel Modcstltlo flonçalvos..... • .. . . .. • .. .. . .. . . . . . .. . • Santa Luzia do ltio das \'e! li ali. 
24 Dr. Femando de :Mello Vianna •........ ,.,, ........•...... J\lar de llespanlw. 
25 Cor·onel Arthur Queiroi!·a ....... ,, ........ , .• , .............. Diamantina. 
2G Dr. Antonio \Velorson.~ ................................... J\Ianlmassu. 
27 Pharmaeoutico Bernardino do Senna Figueiredo .. , .....•.•. Barbacena. 
28 Dr. l'ericlos Braz Yieira 1le Mendonça ••• , .......•....•.... S. João Nepomuccno, 
2!) Pedro Lahorne ..•....• ,, .• , ... , .. , •.. , . , ... , . , , •.........•. Grão I\locrol. 
30 Coronel .Julio Vaseoncollos Teixeira da Motta .........•.... 'l'aqmtra~n. 
:n Major .José Galdino Rios .................................. , .. Campo Ddlo. 
:32 Dr. Azarias .Jose' Monteiro dr: Amlrade ....... , ............. J11iz de Fóra. 
:3:3 Coronel Artlmr .Jose' Pimenta ........•.. ,., ............ ,., .. .Janual'ia. 
:l-1 Coronel Ignacio Cal'! os Moreira i\lurta,, ..... , ...•..... , .. ,. Arassuahy. 
:35 Dr. l•'rancisco do Campos Yalladares., ....................... Juiz do Iiríra. 
3G Dr. AtliJnso Penna Junior ....•..•.. , . , .. , . , .... , ....... , . Bcllo Ilorizont('. 
:n Dr .. Jose' lUheiro de l\!iranda .Junior, ...................... Ouro Fino. 
38 Coronel Frederico Schumann .............................. l1ajulm. 
:.l!l ll1·. Alonso Slal'ling ..... , ... , .............................. S. 'Domingos do Prata, 
!O Dr. Heitor tio Sonza ................... , . , .. , ..... , .... , ..... Ca1aguazes. 
11 Dr. Herculano Cesar l'('I'CÍI'a da SilV<t .. , .. ,.,, .... ,.,.,., .. Bello Horizonte. 
12 .•.••• ' ••••••••• ' •••••...••••.••.•••.•.•.•.•••••.•••••• ' .••• 
l!l ...•..•...•••......... ' . . . . ..•...••.........•...•..•...•... 
. !J ........•..................•.. ' ...........•.. ' ...•.. 
•t:í ........................................................ .. 
. l(j .......................................................... .. 
17 ............................................................. . 
4H . , , .• , ••••••• , ••.....•.....••.. , . , , • , . , •....•..• , ••...•• 

As vag~t'loxisteute3 s~o devidas a eleição de deputados ao Congr<'ssu Federal ,dos srs. dr . .Joa-
quim Ilrnnin•rnc3 LrJit.\l 1\e Castro di'. Afranio do Mello FI·<mco, dr. Ilonorato .Jo;;e Alyes e eoronol 
,João Qnintino Teixcir,\ ; a nomnaÇ~o do dr .. Joilo Draulio :\Ioinhos (lo Yilhena Jnnior para o cargo 
de Seeretario dao.; Finanr;as ; ao fallecimento do sr. Major Cassia_no Rapltael d' Atlbnseca e Silya · (~ 
ao nfio preenchimento t!.l vaga ahol'ta pol:t renuncia do dr. Amenco tle l\lacedo. 
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SENADORES 

Nomes ltosidoncia~ 

1 Commonda<lor Antonio Martins Forroim da Silva (1) ...... Ponto ~ova. 
2 Dr. Chrispim ·Jacqnes Dias Fortes (1). • • • ••• • .............. Darhaccna. 
:3 Dr. Jose' Pedro Drnmmonr.l ............. • • .... · ........... Dollo IIor1zonto. 
,1 Dr. Jose' Gonçalves do Souza ......•. ·•. • • .................. lta{ma. 
5 Coronel Francisco Ferreira Alvos (1) ••• • ·.; •••••••••••••• Helio Horizonte. 
G Dr. Francisco do Paula !tocha Lagôa ...................... Ouro Preto. 
7 Dr. Camillo Augusto !\Iaria do Drito (1) .................. Dollo Horizonte. 
8 Commondador lllanocl Teixeira da Cosüt (1) ............... Santa Luzia do lU o das Velhas. 
V Dr. Virgilio J\Iartins de l\Iello Franco.......... • .••...... Del! o Horizonte. 

10 Dr Lovindo Ferreira Lopes ........••...•...•...•.......... Bel! o Horizonte. 
11 Dr. Cornclio Vaz do lllello (1) ••••.••••••••••••••••••• , ••. Bello Horizonte. 
12 Dr. Josino de Paula Brito .................................. Tres Pontas. 
1:l Dr. l<'rancisco Jose' Coelho do Moura (1) ..... ; ............ Olivoira. 
H Dr. Gaspar Ferreira Lopes ........•.... · ................... Alfenas. 
15 Coronel Joartnim D:tpti.-;ta do .Mello (1) ........ : ............ Var"inha. 
lG Coronel Olympio Jnl!o ~o Oliveir.a ~Iourão .................. Di:tt7tantina. 
17 Coronel Francisco ltJhoJro de Ol!vemt ...................... Entro ltios. 
18 Dr. João Dawden ....•.. · ... · • · • •. · ·. · · · · · ••••.............. l\Iarianna. 
19 Dr. Henrique Augusto do Oliveira Diniz .•..• , .... , •..•..•. Barbacena. 
20 Dr. Epaminondas Esteves Ottoni (1) ......... , ............ Theophilo Ottoni. 
21 Dr. Nuno da Cunha Mello (1) ............................. Arassualtv. 
~ ' 

23 
21 

(1) Terminou o mandato em UJOG. 

-

SYNOPSE 
DOS TIUBALIFJS DA 

CAMARA DOS DEPUTADOS 
DO 

Estado de :Minas Geraes 

Referentes a 4.a sessão or!llnaria tla lJ:.n legislatura tlo congresso Mineiro em 1906 
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- - - lnn. connnissillo de I<or-
çn. I•ublhm 

En1 t•rhnelt•a dlscns· 
p,;ão em 17 dejulho, foi ella 
PncNrada o auiada a votação. 

Et.n 18 foi approvado o l'cmet-
tido ú. respectiva commissão 
quo o apresentou para a so· 
gnnda com um suhstitutivo 
em ~o do agosto. 

Em 2G, em discussfio a prefo-
roncüt entre o suhsti utivo 
e o projecto, c' aqncllo pro• 
ferido que tomou o n. lí7, fl· 
cando prejudicado o projecto. 

I Vide o projedo n. 177 

IDn t.•ontutissão de .Jus• - - -
tlça Civil t.~ CrhuJnnl 

l~n1 tn•hu••h•n dJ,;ceus-
!!IÍÍ.O em 21 de julho, o' el~a 
encerrada e adiada a votaçao 
por falta do numero. 

J<~m 2G de julho, foi approvado 
e remettido :'t respectiva com· 
missã.o quo, obtendo argen· 
eia, a rer]nerimento do sr · 
Heitor de Souut o apresen· 
ton para segunda na mesma 
data. 
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I~mendas do 
Senado 

Observações 
·~ 

- l~tu S<~;:;nudn <liscnss;\.c 
em lO do ugosto ao art. 1.0 , 

foram of!erecidas as seguin-
tes emendas: n. 1 do sr 
Sclmnwnn; 'ns. 2 e 3 do sr 
Linclolpho Campos; n. 4 do 
sr. Semm Figlll'ircdo o ou-
tros.; ns. 3 a \l do sr. Heitor· 
tk Souza. 

Continuamlo em discussilo no 
dia ll o arL Lo com as emen-
das do rrs. l a U, ltmun oJle-
J'<'cida~ mais as de n. lO pelo 
sr. Lindolpho Campos, o 11. ll 
pelo sr. ~erma Figueiredo. 

O sr. Alonso Starliug oll'oroccu 
Ulll l'CijUOI'iiXIO!llO, pedindO O 
adiamento dtt discusoào por 
5 dias, o o sr. Jose' Alves 
ofL•receu um ouiro restrin-
gindo o pra:~.o a 2-1 :horas. 

J•;ncerrada n discussão, ficou 
:tdiatla a votação por raHa do 
IHllllOI'O. 

l~tn JU !'oi r~jcila(lo o reqne-
l'imento do sr. Alunso Star-
ling o rotüado a requerimen-
to (]O nncior. o do sr. ,Tosn' 
Alves. · 

ClmtinualHlo em discus>ão o 
art. 1." com Ds c!llendas de 
ns. l a 11, foi oll'crccida mais 
a de n. 12 polo sr. Pedro Luiz, 
sendo approvttdo o artigo com 
ns cmomlas ns. 4, 5, fi, i, 8. 
11 c 12, r·ojeitndas as do Jls. 
1, 2 e a, prejndicada n (]() n. 
lOn rotinula a llen. 9. 

Fizeram d<)Cluruçiío de voto 
•·ontra o art. 1." os srs. Schn-
mann, Modcstino. Sebastião 
T.ima, Alonso Starling o Jo:so' 
Alves, (!rclarando este tPr 
votado a f,wot· da emenda )Ll. 
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feitos cíveis cujo julga-
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zes do direito, a publi-
cação o execução das 
sentenças ci v eis c mais I 
disposições a respeito. 

140/Determina o modo de 'O- 17 dejn- 18 1 · 26 1,. 
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1
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?ec1:lur o promotor da 
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Observaçôes 

Em discussão o m·t. 2.", foi pelo 
sr. Jose' Alves oJ!'erocida a 
emenda n. 13, $Oildo appro-
Yado o artigo o a emenda. 
Approvado o projccto foi a 
respectiva commissão quo o 
apresentou rc.:igido pam ter-
ceira em li·. 

En1 t el'(~~·h· n cli!iíCH!'i!'iUO 
em 20, foram ofl'erccitlns as 
senuintes cmentlas: n. l do 
sr~ Alonso Starling o outros; 
n. 2 tio sr. Sclnnnann o n. 3 
do sr. IIcilor tle Souza. 

Encerrada a discussi\o c adia-
da yoinção por faUa de nu-
mero. 

Em 21 o' appro1ado em tercei-
ra com as emendas ns. 2 c 3, 
sendo rejeitada a de n. 1 c 
remottida a commissão de 
Redacção que ohtcntlo ur-
o·cncia a requerimento do sr. I. í\Iurta, o a.prcsontou mt 
mesma da (a para redacção 
final. 

Ili~ponsadas as formaliclades re-
nimentacs a requerimento do 
~r. Jieit.or de So~1~a, enüou 
em discussão o 101 approva-
do, sendo rcmettido ar! ·~c na-
do so h n. 05, por cflJCIO n. 
13G, tiO 22. 

U(•jeitado pelo Senado om 
27 do mesmo moz_, .conformo 
a communicnção JcJta por of-
íicio 11 , 11 daquella data. 

Do !oôi•. "'eunu J?Js·neh•e· 
do• 

J~lll tu•hueh•n dil"icns-
1 d · 11 o e' cl!a NUO Olll 2 o ,J u I '. 

encerrada c adwda a vota-
~~ão por falta de numero. 
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- - - - Em 26, foi approvado e rPmet 
tido á commissão de Justi<,:t 
Civil o Criminal, <JUC o apn· 
son ton em 27 para sognnda 
discussão. 

l';nt !<!c>=.·nutla tli"'c.'u"'s~\( 
em 14 de agosto, foi pl'lo Sl' 
Am.JJJS<l l'mma .Jmlio1· oll'Prc 
eido lllll suhsi.Hn!ivo. 

I>:m ltí, em uh;cussão a r-refc 
l'<mcüt cntt'(' o projocto c o 
snbstitutiYo, foi pelo sr. Scn 
na Figueit·edo aprosontndo 
um requerimento enviando o 
proj<~ct.o e suhstitut.ivo a com-
missfl n rlll .J n., liça Civil o Cri-
minal, afim do suas disposi 
çõos serem apresou ta das como 
emendas ao projccto n. l4G, 
do Senado, sondo rejeitado 
esse rcq nerimon to orn 21. 

Continuando ent 22 a discu~são 
da preforencüt o olla onccr-
mda c adiaria a voiaç~o por· 
falta do numero. 

~m 2G, foi ·preferido o appro-
vado o substitutivo quo rece-
beu o n. 178, ficando prejudi-
cado o projecto. 

Vide o projecto n. 178 

Do !>oil'• !oienna l~ig·n(~lre· 
tlo. 

J<:u• Jll'hneiru c!i~cu~
"'iío em 25 de julho, foi ella 
encerrada e adiapa a votação 
por falta do numero. 

Em 26 foi approvado <' J'Om~l ti-
do ú commissão do Pol!eia 
quo o apresentou para segun-
da com um substitutivo em t 
de sotombJ'O. 
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142 Concedo licença do ·! an- 18 doju- 20 doju- ' nos, em prorogação· ao lho lho 
2ôdoju- lO do :17 de 118 de cpronol Felicissimo '.rosc lho agosto .20 de agosto agosto Cavalcante do Albuquer- /I gosto 

quo, oscl'ivão do orphãos 
da comarca do !tio 
~ovo para tratar do 

I ncgocios, c, por' c~gual 
i. em po o para o mesmo 
Hm, ao contador, parti-
dor c distribuidor da 
comarca do Manhuassú 
Antonio Juliv Porei1·a. ' ! 
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Observações 

Em 19 •. em discuss[lo a profe 
ronc1~ e:ll-ro o projocto e o 
suhsiliul!vo, o' este preferido 
quo recebeu o n. 183, Ilcan 
do prejudicado o projocio. 

Vide o projecto n. 183 

13 do se- na con:unis"'ão de Ih~ 
icmhro IU'Csentnçõcs, H.e•J•u~ 

t•lul(~nto!!l e Petiçc)es 

J<.:an ltt•hneh•n dlscus-
"'ão em 2! de julho foi olla 
encerrada o adiada a vota-
ção por falta de numero .. 

Em 2G, foi approvado e remot-
Hdo á mesma commissão !(UO 
o apresentou para segunda 
em 27. 

En1 scg·unda discussão 
em 31, foi ella adiada por fal· 
t,t de numero. 

Em 10 de agosto, foi approva-
do e remottido á commissão 
referida, quo o apresentou 
em 11 para terceira. 

En1 tet•eeh•a discussão 
eml6,foi apresentada pelo sr. 
Soixa-, a emenda n. I, flcan· 
do encerrada o adiada a vo· 
tação por falia do numero. 

t~m 17, foi a.pprova.do ,conl a 
emenda e remotüdo a com-
missão de Redacção, quo o 
apresentou par<t rcdacção fi-
nal em 18. 
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142 Concedo li'ccnça do .J an- 18 do ·u . j 
nos, em proro"ação ao 11 

1 - 20 doJn- 26 doju-
coroncl I<'olici.~~imo José to lho lho 
Cavalcante do Albuquer-
que, escrivão de orphãos 
da comarca do IUo 
Novo para tratar de no 
negocies, e, por egual 
tempo e para o mesmo 
fim, ao contador, parti 
dor o distribuidor da 
comarca de Manhuassu 
Antonio Julio Pereira. ' 

ll-13 Itestaheleco os' vencimon- 20 de ·u·l91 . 
tos do porteiro do Inter- lhoJ ~ dcJu-
nato do Gymnasio l\li- lho 
neiro de acéordo com 0 I 
ço !le 1893. 
Dec. n. 611, do G de mar- I 

I 

lO do 
agosto 

Approvaçõcs 

10 do 
agosto 

20 do 
agosto 

17 do 
agosto 

27 do 
agosto 

18 do 
agosto 

2D do 
agosto 

20 do 
agosto 

30 do 
agosto 

gmcndas 
Senado 
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Observações 

Dispcnsauas as formalidades rc 
gimontaos a requerimento sr. 
lgnacio Murta, entrou em 
discussão nessa data, sondo 
approvado c remettido ao 
Senado, sob n. IH, por officio 
n. 13! do 20. 

UenH~ti>itlo á sanc~~fio pelo 
Scnadu, sob n. 210, de 13 d 
sotomhro, conforme comnm 
nicação feita por offlcio n. 
18 daquolla data, 

e 

joo;aatt•ciouado 

Lei Jl. 434, de 13 de setomb1· 
do 1906 

o 

J)a COlllllliS!olU.O th~ Uc 
JU'c~entações, Uet(nc 
rhncnios c l.,etlções 

Ent Jn•lnteh•a tli!ole.us 
!oluo em 21 do julho foi ell: 
encerrada e adiada a votaçã 
por falta de Jmmero. 

' o 

~m 10 do a~osto foi approvad 
e romctti o a mesma com 

o 

missão <[UO o apresentou par, 
segunda em 11. 

a 

l~nt segunda disenssu 
em 18 foi elb encerrada 
o adiada a votação por falt 

o 
e 
a 

de numero. 

Em 20 foi approvado e rcmctti 
do a eommissão referida qu 
o apresentou para torceir 
em 23. 

1<:111 tt~t·ct~h·a tllscussàt 
em 27 foi adprovado o remot 
tido a commissão do Red, 
cçfio que o apresentou em 2 
para rcdacçilo flnal, 

a 
8 
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1-13 Resütbeleco os vonoimon- 20 deju- 21 de ju- l() de 20 do 27 de tos do J>orteiro elo Inter- lho lho agosto agosto agosto nato o Gymnasio Mi-
neiro do acconlo com o 
Doe, n Gll, de março de 
1003. 

144 Approva o Convenio de 21 dcju- - 2G do ju- 28 de ju- 10 de Taubate' firmado entre lho lho lho agosto os presidentes do Itio de 
Janeiro, Minas e S. Pau-
lo, para valorizar o café, 
regular o seu comrr_or-
cio e promover o au-
gmcnto de seu consumo. 
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Emendas do 
Senado 

' 'l=: 

- Em 20 foi approvado sondo ro 
mettido ao Senado sob n. OU 
por oflicio n. 142, de 30 do 
mesmo mcz 

l'en<lc de deliberação do 
Scua<lo 

Das conlnti!o;sé",t•s de Ot• 
çantento e Cont:us t~ 
Ne~;;oeios Inter- estu 
tloues. 

l!:nt J•rhneh•u dlscus 
são em 23 de julho, foi o lia 
encerrada o adiada a votação 
por falta do numero. 

Em 26, foi approvado e remct- · 
tido á commis;ão do Orça-
me:J.to <tuo, obtendo urgen-
cia a requerimento do sr 
Senna. Figueiredo, o apresen-
tou na mesma thtta para se-
gunda. 

Etn !!lt~g·nntln discus!!!lào 
por artigos em 28 de julho, 
o' etla encerrada c adiada a 
votaçi"lo por falta de numero. 

Nessa data, verificando-se nu-
mero, roi ellc approvado c re-
mei tido á mesma com missão, 
quo, olrtendo urgencia, are-
querimento do sr. Senna Fi-· 
gueircdo o aprosent?u na 
mesma data para torce1ra. 

Enl t.e1•ceh•a dl!iócnssão 
em 30 do julho, foi clla en-
cerrada o adiada a votação 
por falta do numero. 

Em 17 de agosto, foi approvado 
e remettido {t comnJissão de 
Redacçi"lo, que, obtendo ur-
gencia, o apresentou com a 
redacção flnal na mesma 
daüt. 
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141 Approva o Convcnio de 2 1 deju- - 2G deju- 2Sdoju- 10 do 10 do 10 de -'l'auhate' firmado outro Ji,o lho lho agosto agosto ago~to os presidentes do lUo do 
Janeiro, Minas o S. Pau-
lo, para valorizar o catO, 
regular o seu com me r-
cio o promover o au-
gmen to do seu consumo. 
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H5 Determina o modo do so 21 dojn- 23 do ju- 10 <lo I 31 de 5 de se- 5 do s0- 5 do se-fazerem as permutas ou- lho lho agosto agosto tomhro temhro tcmhro 21 de SC· tro os escrivães de dis-
tom h r tric tos de paz. o 
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2·1 do se-- - -22 <lo se-~ - - tembro tombro 

o 
lo:$ o 
<:..) 
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"' •<'3 
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UJ 
til 
OJ s 
OJ 
~ 

16 de 
agosto 

25 do se-
tembro 

-

Observações 

llispensadas as fonnalidades ro 
gimcntaes a reiJncriment 
do sr. 1. Mnrta entrou ct 

o 
n 
c discussilo, sendo approvado 

rcmottido ao Senado sob n 
88 com os documentos qu 
lhe serviram de base c algun 

e 
s 
l-
a 

exemplares impressos do lll 
recer por of1ício n. 131 dos,; 
mc,;ma da ta. 

Itentettitlo ú sanoção po lo 
lO 
fi-

Senado sob n. 212, oonforn 
communicação feita por of 
cio n. 6, de 1G do ngosto. 

~nn~·elountlo 

Lei n. ·124, do W do agost 
de 190G 

o 

Do !!11'• .JuYennl Penn ll. 

Ern tlrhneirn di!!lct I !!i-
lia 

ção 
!!luo em 27 de julho, c' c 
encerrada e adiada a vota 
por falta de numero.· 

Em 10 de ao·osto, e' appro 
do c rcmcttido á commis 

v a-
são 
1a1, 
Ull-

de Justiça Civil c Crimil 

3ue o apresentou para scg 
la em 13. 

Eru segunda tli!!'lcus. são 
da e 
alta 

em 30, e' ella encerra. 
adiada a votação por 1 
do numero. 

Em 31 o'· approvado c r~t 
tido ' á referida commts 
que o apresentou para 

net-
são, 
tor-

c eira em 1. o de sotombr o. 
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I 21 do se- 2 5dc S•J-- -
íomhro tomhro 

I 
I 

Ent tet•._,t~h·a. tli!OO(•tJM!oiiU 
cn1 4, e' o !la encerrada o 
adiada a v oi ação por fal li 
do numero. 

J•;m G, (-~' 

:'t 
approvado e reme t-

a-
a 
o 
r-
e-
a, 
do 
c-
io 

lido commissi\o do Red 
c~,~rro, <JIW o apresentou n 
mesma data eom a rcdacçã 
JilwJ, c, dispensadas as Jo 
mali<lados regimentaes a r 
qucrimento do sr. I. l\lurt' 
entrou em discussão, sen 
npprovatlo c rometliclo aoS 
nado soh n. 111\ por offic 
n. 1-17 da mesma d<da 

O<~Yollyido pelo Senado co 
emendas por of'licio n. 9 
(lü 21 do setembro. 

Em di,;cus~.rtO as emendas ns . l 
va-
üs-
ro-
em 

o 2 em ;22, foram appro 
das rmnctticlas á o comn 
são de ltedacção, quo a ap 
scn tou redigidas afinal 
24. 

Dispensadas as formalidade s a 
hur 
cus-
1do 

requerimento do sr. Art 
Quoiroga, cni.J·ou em dis 
Bão na mesma da ia sei 
approvada. 

Iteuaettldo á saucção 1 
Camara, sob n. ilG, por 

lO la 
o!Ji-
em-
con 
liil, 

do n. 377, de 25 de soi 
hro, o que se com muni 
ao Senado por ofiicio n. 
desta data. 

Saueelonado 

Lei 11. H7, de 4 de tbro 0\lll 
de l!JOIJ 
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Hfl Croa uma feira do gado no 21 doju- 2:3 de ju- 10 de 27 de 2D de 2!) d<) :30 de 17 do se-municipio do Pouso Ale- lho lho agosto agosto agoBto agosto agosto tem h r o gro e isenta do imposto 
de quo traia o art. 2. o 

da lei n. 303, de 5 de ju-
lho de 1901, o vendedor 
do gado destinado á rccn-
"Ordar, dentro do Es-
E-.do. 

I 

I 
I 

I 

- Ul-

o 
"O ' ~ Emendas do '1:1 

<=I o "' Senado !o:l o 'h "" "O o <:.) 
o:l "O "' <=I "O o 
"' o "' '"' 'fJ t.'d: .... C') ... "" .,_, 

8. "' 
<:.) o ;::: "'' ""' <=I 

"' õ .... fil o o o "' ?- ~cj ~ l~ ... ~ 'll "' "" "" Ul "" "' o:l o "' ~ s .ê 
,. '"' ,. 
~M '-" o 

"' ·:;; ... ~ <1) 
H §:G't p.,o:l ;:: _,.., 'é7 ~<=I $ " s oi --r. ~ ~ ~ 

- - - - 19 <lc so- 1!) dP se-
t<•mbro tmnlJJ'O 

I 

I 

I Observaçües 

no ,.. .... 1\lh.•nudn Jnnltn• 
~-e onti·o~. 

En1 Jn•intell.'a tliscns 
,..;ão em 27 de julho, foi ella 
encerrada e adiada a votação 
por falta de numero. 

Em 10 do agosto Joi a.pprovad 
e remet !.ido :t commbsão d 

o 
e 

Commorcio. 

Em 25, a requol'imento do sr .. 
i\iiranda .J nnior, l'oi dado pt\r< 
ordem dia. 

En1 St_~;.:;untln tll..,cnssã o 
em 21;1oi approvado e 1·emet 
tido a mesma commissllo, qu e, 

l-
o 

obtendo urgencia, a requer· 
monto do sr. Galdino Rios, 
aprescn ton pttra tcl'Coira, 

l~m t:cJ.•ceh·~-.. tliseussã o 
c-
e-
l-
a 

em 29, foi approva<lo c r 
me !tido á commissão do R 
dacçrro r[uc, ohl.endo urger 
cia, o apresentou na mosm 
da ta p•\t'a rodt\CÇ1ío 1\na\. 

O• Dispensadas as forma~idados r 
gimcntaos a rcr[uernnonto t lo 

s-
e 

sr. I. Mnrüt, cntron em di 
cussão, sondo approvado 
remottido ao senado sob n. 
10.2, pflr offlcio n. 112 do 
do mesmo moz. 

30 

Devolvido pelo Scmado co m 
do emenda por offlcio n. 20 

17 dn setembro. 

I~m discussão mlicn, em '18, 
omondtt ofl'erocida pelo Son 
rlo, e' som rlehale approva 

a 
a· 
da 
to 
ãO 
e-
m 

o rcmet lida com o projcc 
á commissão do Rodacç~ Tw o apresentou com a r 
r acção tina! de acconlo co 
a emenda do Senado em l!J. 



- D2-

I 
- ! I 

Apvrovaçüc::> o I ";;) 

I 
o "" 

I ""' >:1 - "" ""' I p rfJ 

""' I rf..t o 
'" Transumpto 

I 
c;; o ""' o o p 

~ r.J o o I o q , o 
<:.» ~~ l:i r.J , 1:-:::: 

s , " '" ~} ~' 'll '-"' 

I 
+- ... '" 'f; o 'Fi. p 

::::: >:1 ::: ::::: ::::: ::::: "" s õ 7; ""' '-' <:) <:) <r 
lll 

_,.., 
•ll .~ 

'/; <:) ::i > I 
""' :§ ;s ;s "" ""' --' 

I '"' 
";;) "d '"' "d I ;::.. . • ,, . ""' . ~!:'I 

i ~ ?i ....; ~i -:0 ~ ....; ....; 
----------

l!G Crea uma !'eira de gado no 21 do ju- 2:3 ele jn- lu do 21 do 2\J llc 2\J llc :lu uc., li l\c) se-
município do Pouso Alo- lho lho agcnlo agosto agosto agosto agostrJ t l'lnln·o 
gre o isenta do imposto 
de que üata o art. 2 o 

da lei n. 303, de 5 de ju-
lho do lDOl, o vcnde(lor 
do gado tk>tinado ú rc•on· 
gordar, dentro do Es-
tado. 

I 
117 ConcOLle ao ono-cnheiro 2:3 clojn- 21dejn- li i de - - -

Alberto clo c7)rqH<'ira lho lho agosto - ...._ 
Lima e padre Ign~teio 
Xavier da Silva ou a 
ellljll'OZU <Jile OS llll'SIHOS I 
organir.arem privilegio 
por 50 aunos, para con-
struco;ilo, uso o goso do 
duas estradas para tra-
fegar automovois, uma 
quo partindo lb cidade 
ll<l Formig<l o passancl,O I por Bamlmhy o Ar<IXa, 
va á Uhoraria o ontra 
quo partindo dtl E. F. 

I Oeste do '.\Iinas, passan-
do por Carmo elo Par-
nahvha vá á ciciado de 
P<.tàs. l 

I 
I 
I I 
I 
i 
' 
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lll de se-
tomhro 

-

Dispensadas ns for 
ginlcnlaes a rC<i 
sr. I. .i\Iurla, eu 

malidatles rc-
uorimonlo do 
trou em clis-
rovado o re-
ão soh n. :Jl 
5 dtl mesma 
:ommuuic<Hlo 
fiicio n. :337. 

cussao, foi app 
mottitlo ú saw:c; 
por ofJlcío n. !lG 
da ta, temlo-:oc c 
ao Senado por o 

Ni\o tendo sitlll sa 
prazo com li tu c i 
nmlgada pelo C 
u. ·Ül em 8 de o 

nccionuda no 
cJilal, foi pro-
ongTc;-;so sol) 
ntl1hro. 

Lei n. ·lCíl, ele 8 c le outubro 
r; tl" ]()I) 

na conn~1i"''"5 
PnhUe=t~• 

l•:nl J)t•lm:uciJ .. ; ~ q1lJ!>len~
nllw. foi ofl'e-
~cnnÚ, Fignei·· 

~à o ülll 27 doj 
l'ecido J,olo sr . . 
r e do um requ cr·inHml.o Ilü 

r o l'rojecto 
w o elaborou 
olicitadas do 
çõ es si a par-
n os a u tomo-
zona privilc-
do Minas ou 
a. 

sc;n!i<lo do vol!a 
á co1nnJi::;~üo (l] 

afim ele sor(;lll s 
governo inii!l'lll<l 
te a perCOITeJ'Ol 
vais se nclu1 na · 
giacln tl~1 Oeste 
llutra Companhi 

Encenada a tliselL ssilo desse rc-
cliada a vota-
, 11\llllOrO. 

<JUOrimenlo e' a 
ção por Cal h1 L1< 

gm lG elo agnsl 
pelo auctor o r< 

o o' retirado 
)CjUCl'illlOiliO C 
primeira di~
lo qne e' ro-
a commissão, 
miou para se-

approvado em 
e nssão o proJ e c 
mel til] O[\ JIICS!ll 
n l[nal o aprcs< 
gunda tliSCllSSilo 
a in:primil'-se. 

em 27, indo 

l~n:'l ~(';.;'ltlt.da. 
em 11 do solen 

tli,;('US!'lào_ 
1 hro, foi oíl'o 

.J. da J\lot.la, 
!lo do adia-
oras. 

rociLl o pelo sr. 
um requm·inH'I 
menlo por ,18 h 
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H7 Concedo ao ongenltciro 2:l do ju- 2,[ de ju-
Alherto de Ccrqucira lho lltl) 
Lima c padre Ignacio 
Xavier da Silva ou á 
cmprc~~t I[UO os mesmos 
organizarem privilegio 
por 50 armos, para cou-
strucção, uso c goso de 
duas estradas para tra-
fegar automovcis, uma 
que partindo da cidade 
da Formiga c passando 
p9r pamhuhy c Araxa, 
va a Ubcraha c outra 
que partindo da K F. 
Oeste de Minas, passan-
do por Carmo do Par-
nalt~·ha, vú á cidade de 
I' a to.>. 

Crea quatrc premias do 21 do jn- 25 do ju-
doz contos de ro'is cada lho' lho 

148 

um para serem applica-
dos como auxili J ás ma-
cllinas aperfeiçoadas 
para beneficiamento de 
a noz no Estado. 

I 

I 
I I 
1

1

Ertuipara os vencimentos 25 dejn-127 de in-
do porteiro da Imprcn- lho• lho' 
sa Ollicial, ao,~ do por-

i teiro da Seet·etaria das 
\ Fimnç,as do Estado. 
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liJ de 
agosto 

lo de 
agosto 

A pprovaçlii)S 
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~~ 
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'" ;e 
,, 
.-;-i 

20 de 
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OhsoJ'Yar,;ucs 

--

~m discussão esso rortncl'imon-
to o' o lia encerrada c adiad< 
a votação por falia do rmmc 
ro o mnis tarde vorificando-s 
numero legal c' approvaclo 
nesta data. 

c 

Em 14, continuando em so"un 
da discnssao, Joi ollerc'Cid 
pelo sr. J. da Motta, por par 
te da commissão re!'ericla un 
substi tu ti v o. 

o 

Em 18, em discussão a lJrcJ'c 
rencia entre o projecto c 
substitutivo a cllc oll'erociclo 
o' pr·eJerido este 'Jne tomot 

o , 
l 
o o n. 1~2, ficando projudicad 

O Jll'OJCCtO, 

Vide projocto n. 182 

no st•. Olyntr,iotle Arnu 
jo e outt•os. 

·~·ll rn·inieh•n tU,.. cu~ 

l 

!i!ião em 27 do julho, c' oll· 
encerrada e adiada a votaçã 

a 
o 

por faltado numero, 

Em 10 de ngosto, foi approva 
do o romottido á commissã 
de Orçamento o Contas, rp10 
apre~entou para segunda e1 

o 
o 
n 

20 elo mesmo mcz. 

Pondo do segunda discussão 

Da COIIlllli"'siio de lt 
()rCs(~lltlu,~Õcl"l, Ucttn 
t•hnentos e I•etl<,~c1cs. 

e-
e-

r~··• t,rhncira diseu. !>O-
a 
t-

!!!ii,o em () de agosto, c' cll 
encerrada c adiada a voü 
ção por falta de numero. 
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1 W Equipara os ~encitnento5 25 cleju_l27 deju-
clo porteiro dêt Imprcu- lho llw 10 <lo 

agosto s<t o m cial, aos do por-
teiro da Secretaria das 
Finança~ do Estado. 

ltíO Dd!)rmina o modo em <[tW 2'>deju- :27 dejn- 27'do 
po~l~ sor doer~tada a lho lho 1 a<>iJsto 
pr1sao lll'OV<mhvét do " 
conformidade com o art 
·!.• § 8.• da lei n. 17, do 
:20 do novem hro de 18!)!. 

Approvaçõos 
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Observações 

Em lO do agosto, foi approv 
do , e remcttido ú mesm 

a-
a 
H commissão, que o apresei! i o 

]lltra segunda em 11. 

l!!n1 ~e~·tuulu. tU!iicUs!iià o 
1a 
e, 
m 
a-
or 

em 18, foi apresentada un 
emenda .pelo sr.. Lafa vot t 
entrando conjunctumorito e 
discussão, a <tual e' encerr 
da e adiada a votação p 
falia do numero. 

Em 20, o' approvado çom: 
emenda c remottido a m ·~ os-
ma commissão, <JUC o ap 
sentou para torcei r a em 2 

r c-
7. 

En1 tet•ceh•u. tll!'<cUs!>i; lO 
ot-
da-
ia, 

ata 

em 20, foi approvudo o rem 
tido á com missão tlc Rc 
cção, <1uo, ohtendo urgenc 
o apresentou na mesma ti, 
para redacção final. 

Dispensadas as formalida de::: 
nt.o 
Clll 
,tdo 

rogimentaes a rcqucrime 
do sr. l. Mmta, entron 
discussão, sendo aJlprov· 
c remettido ao Sena o soh n. 

30 100 por offlc10 n U2, do 
do)x10smo mez. 

Pende de deliberação do Son ndo 

Do !>ir. lUlrnndn. .Jun lo•• 
e onta•oliiJ. 

Eut In•hneh•u tlise ns-
ap-

om-
Cri-

são em 27 do a"osto, foi 
provado c rem?ttid~ ~t c 
missão do Just1ça CIVIl o 
minai. 

Pende <lo parecer para segt 
discnss;1o 

mda 
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151 Aucioriza o governo a con- 2G deju- 27 d6 ju- lO do 
ceder a particular ou a lho lho agosto 
empreza que mais van-
tagom ollerccor, a con-
strucção, uso o goso de 
uma estrada do forro 
ano, partindo da villa I 

. 
o Caracol, và ao pon-

to mais conveniente das I 
divisas deste Estado com 
o de S. Paulo, li<Yando a 
mesma villa a ci'âado do I 
Pinhal. 

I 
' 152 Approva as contas do cxor- 27 deju- 28 doju- lO de cicio de 1903, processa- lho lho agosto das mt Secretaria das 

.Finanças. 
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I
~~~~~·~I:n~on~d~a~s~d~o~~~~lF~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

., Senado 

I<Jn! Jn•hueb•n tUscus-
!!lao em U de agosto, foi clla 
encerrada e adiada a votação 
por falia de numero. 

Em 10 de agosto, foi approva-
do e romotti•lo á commissão 
de Obras Publicas. 

Pende de pa!'ocer para segunda 
discussão 

Da COIHillissão de OJ'ça-
nu•nto e Cont:n~. 

l~n! tn•in•eh•a tlif'!cns-
"'no em 31 de julhq, foi elht 
encerratla o adiada a votação 
por falta do numero. 

Eu1 10 do al?ostç, foi approvado 
o l'<'metüdo a mesma com-
l~issão, que, obtendo urgcn· 
em a requerimento do sr 
Senna Figul'irodo o aprcscn~ 
ton na mesma da1a para se-
gunda. 

En1 ~"õt·~·nntla tUst•n!o!f'!iio 
em 1:3 foi encerrada a dos 
arts. 1, 2, 3 c 4 c a(liada a 
votação por falta de numero. 

Ao art. ti foram offorecidas pelo 
sr. Seuna Figuoil'edo as emen, 
das ns. 1 e ~. Em discussão 
r;s.tas omcndr,s com o art 5 
foi ella cucc!'l'ada c adiada a 
vo1açtí.o por falüt do nume-
ro. Foi egualmonte encerra-
da a discussão dos arts. 6 e 
7 c adind1t a votação pelo 
mesmo motivo. 
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152 Apprpva as contas do exer- 27 cloju- 28 doju- lO do 16 <lo cicio do 1003, processa- 20 do 20 de 21 do lho lho agosto agosto -
das na Secretaria das agosto agosto agosto 
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I 

I 

: 

~ 

I I 
I 

I I I I • 

-101-

o 
'ti 0.:: 
"' Emendas do >=i o 
"' Senado l~ 

ifJ "" <:.) 
o "' "' 'ti o 
o "' ~~ "" .... 
'"' ... G-:f '"" "" o "' "-' 
::; P< .... 'ti >=i 
õ "' o ~ o "' ,.. jçj '"' .. ~ 
"' "" "-" "O "' o "' "' 
.~ 

,.. '"' ,.. "' o O> o VJ 

~«J ·:;; .... - <lJ 
<=><"' s +-' ;;:~r ·:v s p.,>=l "' ~ il:< ~ p:; 

- - I - - -

I I 

I 

I 

I I 
I I I 
I 

I 
I I I 

I 
I 

! ! 

Obset·vaçue> 

-
Em lG foi appro\ a do com a 

emenda n. l, tendo sido re-
tirada pelo auctor a de 11. 2, 
e romcttido á referida com-
missão i]Ue O arresentou para 
tercl'ira em r. 

l~nl te••cch•a di!'H:••n•sào 
em 18 o sr. Senna Figucire-
do apresentou nma cmend[' 
quo entrou tambcm em dis-
cusgão a qual c encerrada o 
adiada a votaçi\0 por falta 
de numero. 

Em 20 de agosto foi approvado 
com a en1omla o remei tido á 
commissão do Redacção que 
obtendo urgoncia a requeri-
monto do si-. I. i\Iurta o apre-
sentou na mesma data para 
t·edacção final. 

Dispensadas as fo!'lmüidaclos re 
gimen tacs, a roq uorimen t o 
Jo mesmo sr. entrou em tlis 
cussfío e foi approvado e ro 
mcttiuo ao Sennclo soh n. 0-1 ' o por oflicio n. 135, do 21 cl 
ntosmo moz. 

ncnwtthlo á ~ancção pol 
21G conform 

o 
c Senado sob n. 

communicaçãü feita por offl 
cio n. 14 de 31 de agosto. 

Snncclounclo 

Lei n. 42ü, do :J de sclcmbr 
lüOiJ do 

o 
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153 Crea o districto de S. An- 27 doju- 131 doju- - - I -

\ 
tonio do Limoeiro no iho lho - - -
município do Itio Novo. i 

I 

' I 

om 2 do agosto roqueJ·ou o 
seu auctor a 1·etirada do pro-
jocto, deixando de ser votado 
OSSO re<[UOrimento pot· falta 
de numero. i I I l 

l 

Em 10 do agosto foi approvado 
o requerimento sendo o pro-
jecto retirado. 

' 

Ârcllivou-st• 

\ 
I ' 
l 

I 

I 
- - - - - - - no SI'. I•etlro I.ulz: 

. ··-

EtUJ)rhneh•a tllsen"'são 
em 3 do agosto foi e lia en-
cerrada e adiada a votação 

151 Croa annexa á Sccretaritt :n doju- 1 de 10 de 
do Interior, uma Dirc- lho agosto - -agosto - -
ctoria de Hygiono. 

-

por faH<e de numero. 

I gm 10 de atiosto foi approvado 
e remotti o á commissão d<! 
Saude Publica, que o apre-
sentou para segunda discus· 
são em 16 de agosto com um 
substitutivo abrangendo tam-
bem o projecto n. 15G. 

Em discussão em 20 a prefe-! 

rencia entre o substitutivo e 
os projoctos c elltt encerrada 
rada o adiada a votaçfio por 
lal1a do numero. 

Em 21 ó preferido o substitu-
tivo r[UO tomou o n. 17-1, fi. 
cando prejmlicaj_os os proje-
ctos ns. 1,>·1 e b;>. 

Vide o projec1o n. lH 

! I I I 
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~~ o 
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~ 
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"' '" '/1 o 'f1 õ 'f1 B t7":: "' 'h ;., ::: ~ "" a o ::: '-' .~ "-' :.-
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c- ~1 .~ ;:; i "O "' ;., 'O 
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I 

-- - - - - - - - no Ml'. io;('llllU l<'J~·nel· t•edo: 
l I l do 10 de - - - - -15:-i Reorganiza o seniço sa- :n deju- I 

nitario do Esta to. lho agosto 'agost.o 

EtUJ,rhueh•ndiseussão 
em 3 de a o·osto foi ella en-
cerrada e ;uliadn a votaçãO 
por falta de numero. 

I Em 10 de ago,;to foi approvado 
e remettido ú comruissão de 
Saude Publica tJUO o apre~en-
tou para segunda discussão 
com um suhstitutivo abran-
gendo tam hem o Jll'Ojecto n. 
151. 

I 

Em 2~ c•m discussão a prefe-
rencm c·ntre o suhstitutivo o 
os projoctos é aquolle preJ'e-
r1do que tomou o n. 174, 11-
cando prejudicado os projc-
eto~. I 

I 

Vi <lo o prQjecto n, 174 

- - - - - - - - no st•, OJyniJ)io de A•·a· 
njo: 

f~au Jn•in•(~h·n discns-

I 
são em 9 de agosto foi clht 
encerrada e <tdiada a votaç>ão 
por falia de numero. 

Em lo de agosto foi approvado I 
I c rcmettido a commissão de 

Agricultura tjno o aproscn-
lou para segunda discussão 
?l~l ~1 opinando pela sua re-
Jeiçao. 

15G Aucloriza o governo do 31 dcju- I do Dde - - - - -Estado a contractar an- lho agosto agost.o I uualmente ato' 10 anro-
nomos allm do ministra-
rem o ensino pratico de 
arroteamento o amanho 
do solo aos agricultores 
mineiros. 

Pende de S<>gunda di;'cussi\o 
H C.-11 



• 

-lOG- -107-

ó 

Approvações o 
o "O 

" ""' <:: 
"' c.. <:: tF) 

"' 'l..: o 
~ o "" TransHHlpio o o o ;::: " o 

'"' o +: f:":: 

'"" " 
~~ ~ ~~ " '-'' 

"' '" 
'" -;::; ... <n if) o '" ;:; 

o :ê ;:; g .~ 
~~ "- õ 

'-< "' u v s > 
<:> Vi .~ .~ '-' 

"' .s ""' "' "' "' s ... "O "" "" '-< "O 

::: 0.. . . . . c, . . 
7. ...: ~i --< t;-i ~ ~ ...; ...; 

I 

Emendas do ""' . 
"' Emendas do "" ;<.onado <:: o <:> Senado o tFJ <:1 

"" <r 
g o <) 

"" --- "' ., "" o 
r./J o "' ~~ 

~~ '" ~" ... '-" 
o V> o "" "' u 
~ 

::: ;::.. "" <:: 
o õ o '" "' 01 •scrvaçõos 

1-;j c:l :-- o o 'fi 

o •n <:> ~~ ;:::. r::: '" ~~ v 

"' o ;:: "" "' o g' :-- ~~ :-- "' o .~ " "' ~~ :-- ~; 

'"' "' ·B 
o '-" o 

;:::. <li '-< ~.Co'J '8 ._,_ "' ;:::. '1.)' _, ;::....,f';! ·;:? ~~ s 
-< ~- s ;:::.<:: "' -:-i -< •.> ~ ,__. -< ~ 

--
1 

157 Doto.minn 'I"' ,,, •nh•i,\ 1 do 2 <lo !lido lG do 20 do :2IJ de 21 de -
dios c aj11da de custo aos agosto agosto <tgo.':lto agosto agosto ag()sto a;.;osto 
membros do Congl'esso,1 
que foJ·anl fixados pela 
lei n. üG, de 20 do julho 
do 18ü-!, c do Presidente 
do Esüvlo, para o pro-
ximo quatriennio do 
lüOG a HJlO, continuam I 

regulados pela lei n. :33~, 
de :Jo dC' agosto do !DO:?. 

I I I 

- - - --·· - - - i - no!!! !'ól'""· St:•••••a l1'1A·uei-
t•edo e "~fion"o J•t.•nnn 

I 
.Jnniot• 

' 
I l~n1 IH'hnt~ir:' tli!;t•ns""ào 

I em V do aff.osto, foi olla eneer-
rad11 o a 1ada a votaçho por 

I fal1a do numero. 

I 

I I 
•' ' 

Em 10, i'oi approvado o remct-
tido {L eommiss:Io de Orça~ 
n:onto que ?htendo urgon-
em, a requonmento do sr. 
Somm Figueiredo, o apre-
~entou nu mpsma data p~u·n 
segunda discussho. 

! 

I 
I 

I 
I I 

ll~n1 "'t•>;·nncln. tlisen"'sào 
em l!l, i'oi ella encerrada o 
:1diada a votação por falta do 
ll\llllOrO. 

Em 1G, i'oi ap1•rovado o romet-
iido ú mesma commissão 
quo o aprest•ntou para ier· 

I 
cPira, em 17. 

I 
L 

' 

I I ·~··· tet.~ceJ•~~t. tllseus~ào ) 
em 18, foi apresentada peht 

I COlillllissflO a emenda n. 1, 
I que en!ron em discussão, 

sendo o lia encerrada o adiada 
a Yotaçi'ío por falta do nu-
mero. 

I I 
1 I I 

I 

I glll 20, foi approvado com a 

I 
I emenda o romettido á com-

mis~ão de Hodacção, <JUe oh-
i tendo nrgencü1 a requeri-

I monto do sr. I. i\Iurta, o :tpr<'· 

I l 
sCJltou pnra rcdacção final. 

Dispt·ns;Hias as formalidades rc-
g·ilnen tacs, :t rcquorimon to do 
ll!<'smo senhor, eni.rou em 
<hscuss:lo, st'llllo approvada o 

l I 
rcmetiida ao Senado, sob 
n. ~n, por ollicio n. 135, de 
21 do lllCSlllO mcz. 
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I 20 de I 20 de 157 Determina que o~ subsi- 1 de 2 de lO de lG de 21 de -dios c ajnda de custo aos agosto agosto agosto agosto agosto agosto agosto 
mcm hros do Congresso, 
que foram fixados pela 
lei n. 96, de 20 de julho 
de lS!H, e do PrPsiden te 

Emendas do "' Emendas do o 101 Senado o "' Senado t:-:::: 

""' U'J o 

~ o <.> 

"' ""' "' <:; "' o 
U'J o .... OQ .... '"' )~ o 
o '-" o "'' "' <.> 

"' :::; ""' "" 101 ObservaçOes õ o .... "' o oj o o 'JJ 

tci t/J ;,.. ~~ "" l~ 
0> VJ C) 0> ""' '"' "' o "' ":i c:l o "' c:l ;.- I-;: s "' 

;,.. l:\1 ;.- VJ 

o .~ "" .§ o o o VJ 

I 
.... <:; .... ~~ '8 ~~ 

<!) 

"'"' ·c:; ;:::; ;::J...,'7-t '& §::~ s 
~ 

< <!) 

::::: c-i ~ ~ ::::: ~ ~ 

I - - - - - - - - Rcmcttido ú sancçrlO pelo Se 
nado, soh n. 2U, conforme 
communicação feita em offi 
cio n. 12, de 2!1 daquelle mez. 

do Estado, fuf~ra ? pro· 
:x. imo q ua rwnmo de 
l!JOG a 1910, continuam I regulados pela lei n. 337, I 
de 30 de agosto de l!J02. 

l'oinnc.~c.,fonndo 

Lei ll. ·121, (\o 2\J do agosto de 
I UJOG 
I 

158 Crca o districto de S. Se 7 de 8 de - - - - -
bastiilo de 'Entre IUos agosto agosto -
no município de Ponte 

- - - - - - - - Do 1'11'. I~ludoiJlhO Cntll· 
JlO!oi, 

Nova. 
I 

I 
Pende do primeira discussão 

I 

I 
15!) Auctoriza o governo do 8 de !i do - - I - -Estado a transferir de agosto agosto - -

um districto para outro, 
de dillorentes munici-
pios, as escolas de in-
strucç1'ío primaria. 

I -- - I - - - - - Do sr, J•eJ•ch•n ele.~ Sei· 

I xns c ontt•Ol!l• 

I l'enuo de primeira discussão. 

' 
I 

160 Auctoriza o governo do 8 de !i de 2!J de 4 de se_lu de se- 11 de se- 12 de se-Estado a conceder suh· agosto 1 agosto agosto temhro j tembro -
vcnção aos filhos do Es- tem hro tem hro 

! tado que se propuzerem ' 
estudar pintura, escul- ' 
ptura ou musica, ·dentro 
ou fora do paiz. 

- - - - - - Do 1'11'• .Juyenul l•ennn• - -
l~n• JU'hnch•n discus-

I 
são em 2\J de agosto, foi ap-
provado e remettido a com· 
missão uo Commercio, Indus· 
trias o Artes <1ue o apresen· 
tou para segunda em 31. 

I 
Eut segunda· cllsen!olsào 

em 1.0 de setembro, foi ella 
encerrada o auiada a vota-
ção por ütlta de numero, dos 
arts. 1.0 , 2.' e 3. 0

• 

I 
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I /'S lo lliO Aud)ri~a o .c;ovcrno -lo 
Esl:Hlo n con•~e,Jer suh-
vcnçüo aos tilhos do Es-
tado qne se propuzoren1 
estmbr pintura, escul-
1' tu~a ou nnB~ca, •l <lll t ro 
ou tora do J•m~. 

agosto I 

lGl Itcst.al•elcco a ki n. Gl, de 
z,! do julho do ll:i03, na 
parte r'oh:tiva :'t constr,u-
cçüo da Jmha !erre:: «l~s
pirito Sau to e !\InHts», 
necrcsccn tando ao seu 
traçado ulll po1.lt? .con-
vonionto 110 tlllllli~I[liO de 
Ahrc Campo. 

162 Auctoriza o govot·no do 
Estado a conceder ao lm-
rão da Varg-inlta <'Anto-
nio Cocllto da. Gaitia, pri-
vil<>gio por :Jo anwJs para 
a lll\;l'e"·açi'lo <lo mo Ver-
de po~ tll<'io d" barcas 
tocadas a vm·<>jão, ou 
rchoca<la~ J•Or lancltus a 
vapOl'. 

ü d<• 
<tgosto 

ü de 
agosto 
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Ohsorvaçõc:> 

Ao arí. ·L'', foi oll'orceida !•élo 
sr •. Jose' Alves mll:t Clllcmla 
quo entrou conjUIJCÜil<~Clllc 
em discnssi'lo, sendo cnc<'na-
da e eguahnento adiada :1 
votação por raHa de JJnmoi·o. 

Em I, !oi approva<lo o rcjei ta-
do a emenda, s<::IHlo renwUi-
do ft nJcsma commissi\o 'lu<· 
o apt·csPntou p:1.rn tercnira 
na llH'sma data. 

l~1u i (~t·ct.~IJ•:"l cli~<·n~!'-iill o 
nn 11, roi olht oncona<l:~ e 
adiada a votação por falia 
do uunwro o mais tardo veri-
1 kan<lo-sr) llllll\Oro, foi <\l•Pl'O-
Yado e romot.tido a coinmis-
silo llo Rüdacçüo quo oht<•n-
<lo urgencia o apresentou na 
1~1c.snm data para rc<la<.'<,'<tO 
fmnl. 

!Jispcnsadas as rormalilladcs r,;-
g·imonlacs a rO<fHOrimcnto <lo 
sr. I. lllurta, entrou em dis-
eussfio, sondo approY<IllO ,. 
rPmotlitlo ao Senado wh n. 
10-'l por of!lcio n.l-1~>, llc 1? de 
sdc'mht·o. 

Ht',jclüulo p<'IO Senado Clll 
!ll de ag·osto. 

no !'<01'. LintlOI}lhO Cnwn-
llOS. 

l'<•JHlc' de primeira discnssilo 

Do 1'11'. I~al'lt;<V(•Hc.~ lh•nn-
tluo. 

Ewn )n•inu~h·n tU"'t'nss:i.o 
<'m l:l de agosto, foi ella ei:-
ccrrntla c adiada a vo1a~r,o 
por !'alta de numero. 
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lG~ Aucloriza o governo <lo !) do 11 de lG de 21 de 2:í do 25 do 27 de 
Estado a conceder ao tlgosto agosto agosto ago:;to agosto agosto agosto 
barão da Varginha c An-
tonio Coolbo da Gama, 

' privílo"io por :JO armos I para a Tuwcgação do Hio I 
Verde por meio d?_ har- I 
ca:; tocadas a varepo, ou 

I rchocadas por lanchas 
a vapo1·. 

I 

I 

I 
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Observações 

I Eu~ 16,, foi approvado e rcmet-
tJt!o a cmumissão tle Obras 
Puhlíeas, que o apresentou 
com duas emendas para se-
gunda discu~são, em 18. 

Etu se~·naula tliscn!oisào 
em 21, o art. 1.• com a emen-
da n. 1 da commissão foi 
oll'erecida pelo sr. Lafay'otto 
a emenda n. 3, a qual ciltrou 
tambem em discussão, sendo 
apl?rova.do o artigo e a emen-
n .. l n Jtcando prejudicada a 
de n. l. · 

Em discnssito o art. 2.• com a 
Plll?nlht n. :l, foi approvado o 
art1g·o c a ernenda. 

Appro'_'ad~ o projocto, foi rc-
mottido a commissfío referida, 
qu.o o apresentou para ter~ 
ce1ra, em 22. 

Eau tt~t·ceh•n dlscns!'lào 
em <'3, foi ella encerrada e 
adiada a votação por falta de 
numero. 

Em: 25, foi approvado c remet-
üdo a eomrnissão de Roda· 
cção, que, obtendo urgcncia, 
o apresentou para redacção 
final na mesma data. 

Dispensadas as formalidades rc-
gimcntacs, a requerimento do 
sr. I. l\Iurta entrou em dis-
etlssão, sondo approvado e 
remettido ao Senado sob 
n. !!6, por offlcio n. lJU' de 27 
do mesmo n1ez. ' 
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nio Coelho daGama, pri-
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vapor. 
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17 de 1:5 de se- 17 do ~e- 18 do se- 18 de se- 2-! do se-
agosto tembro lembro tc1nhro tembro tomhro 

Emendas <lo 
SemHlo o 

"::i 

"' ;:1 

"' 'fJ 

o 
"' o "' ;::;: "' O> •n 

"' o "' ;.-- '"' s o <» ... '8 "' o. '" 
""' ·;;:? . 
~ ç,:< <";'i. 

-- - -

- - 25 do se-
' tembro 
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- - - - -- Uenlett.ltln ú t'!nnt.•çiio 
pelo Senado, sob n. 217, con-

I forme communicação feita 

I por ol'flcio n. 16, do -1 de se-
temhro. 

I 
Sanccionntlo 

Lei n. HO, de 2 do outubro de 
l!JOG. 

25 de se- 2'> do se- - -- 26 de se- ()a COHllllit'!t'!àO tle Oa·c,~a· 
~ombro I tcmhro tc'mhro n1ento e Conta!-!. 

I 
Ean tn•hneh•;uliscut'!sào 

em lG de agosto, foi encerra-
da c adiada a votação por fal· 
ta <lo numero. 

I Em 17, foi ;tppl'Ovado c remei-

I titio à mesma commissão, que 

I 
o apresentou paru segunda 
em 20. 

I I l~n1 seA·niulu discussão 
em 12 de setembro, requereu 
adiamento da discussão para 
a sessilo seguinte o sr. Senna 
Figueiredo, sendo encerrada 
a discussão do requerimento 
c adiada a votar,~ão por falt:t 

I 
de lllllllCI'O, 

i 

I 
I I I 

glll la, foi retirado esse roque-
rimonto pelo sr. Heitor do 
Sf)usa, em nome do aucior, 
eontinuando em terceira di~-
cussüo por capitulo nesta 
data, a re(JUCrimento <lo sr. 
Senna Figucircuo. 

I 
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163 Orça a receita c fixa a dos- 11 de H de 17 rio l3:de se- 17 de se- 18 de se-
pesa para o exercício de agosto agosto agosto temhro t01nbro tcmhro 
l!J07. 

I 
I 

I I 
1 
I 

~ 
I 
' I 
I 

I 
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"=' o 

"=' s 
2 8 

U'J 

"" '1'1 o 
o "=' 
"' o 

,::; 
'l-J '-"' 
til ::; 

"" õ s > 
CJ CJ .... ":) . . .....: ..; 

18 de se- 2! de se-
1emhro lrJmhro 

I 
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!<;mendas 
Senado 

'"' ~ 
o 
(-::::: 
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> 
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- 2G do se~ 25 dn so- 25 de so-
tcmhro t1•mhro t~c•mhro 

' 
do ;::: 

o 
~~ 
<:.» 
'-' 
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'"' o o 
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o 
~~ 
<:.» 
'-' >:1 ObservaçGes fi 

,-:-:; 

~ 
'" ~ ;;:; 
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26 do se- Em disc:ussüo o capitulo 1.", fo-
t<>mlll'o ram ollerccidas pela com mis-

são as eawndas de ns. 1 a !J ; 
n. lO pelo sr. Heitor c ou-
tros; n. 11 pelo s1·. P. Lui~; 
11. 12 pelo "''· Schumann e 
outros. 

l~n,~cnada a discnssi'ío, for·ani 
approvados o capitulo com as 
emendas oflhecidas, excepto 
a de n. 10, que foi rejeitada c 
n. _12, que foi retirada. 

Fizeram dcclara<,:ão de yo(o a 
a favor <la emenda n. 10, os 
srs. Heitor de Sousa, Poriclcs, 
Juvenal Pcnna c OlvmpiO de 
Araujo. ·· 

Em discussão o capitulo 2.•, 
foram offcrecidas pelo sr. Se-
bastião de Lima pcb com-
mi.ssüa de Policia, as emen-
das de ns. l:l a 15; us. 16 a 
2(1, pelo sr·. Lafaycite Draudão; 
n. Zl. pelo sr. I. 1\Inrta e ou-
tros; ns. 22 e 23, pelo sr. Ju-
venal Penna e outr·os; n. 2·!, 
pelo sr. Jayme Gome~; n. 2tJ, 
pelo sr. Pcriclcs c outros; 
n. 2G, pelo sr. Schumann c 
outro:>; 11. Z7, pelo sr. Xavier 
Itolim o outros; n,;. 28 e 2!J, 
pelo sr. Assi! LinHt e outros; 
n. 30, pelo sr .. Tose Alves c 
outro,;; n. :H, pelo sr. Abci-
lard c outros; 11. :l2, pelo sr. 
A. 'Vclcr,;ou o outro,;; n. az A, 
pelo sr. Ahcilard o outros; 
n. 33, pelo sr. A. \Vclcrson; 
n. 3.J, pelo sr. Sebastião de 
Lima o outros; n. :!5, pelo 
sr. Lalityoite Bmnd:1o; 11. 36, 
pela com missão; n. !37, pelo 
SI'. Jose AlvcA c outros; ns. as 
a 47, pela commissflo. 

A requerimento do sr. Scnnu 
Figueiredo, foram destacadas 
as de ns. 21, 25, !l2 e 32 A, re-
presentando-se ao governo 
federal sohrn o assumpto. 
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163 Ül'~a a receita o fixa a dos- ll l\() u de 17 do 13 do se- 17 de se-pt>sa para o exe1·cicio de agosto agosto agosto temhro tembro lOOi. 
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-

o 
""' "' >1 
"' ~ r/1 

,§ o 
"' ;;i o '" ~:-c:: "' "" 8 o 

ol "' ""' .... 
"' . 
~ ...; 

18 do se- 18 <lo se-tembro tem bro 

. 

I 

I 

o 
""' § 
"' 'lJ 
o 
""' o 
~~ 

"" :::: 
õ > ., 
'";j . 
...; 

21 de se-
lemhro 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
\ 
I 
I 

! I 
I 
I 
I 

23 tk se- 25 do se- 2;, do se-
tCIIIbro tcmbro temhro 

26 de se- Foi approvado o capitulo 2." 
tcmbro com as emendas o1!'crccidas, 

excepto a de n. 20, quo roi 
rctinula pelo anctor; as de 
ns. 28 c 29, quo foram rcjei~ 
tauas, c :•s do m. 21, 2:i. :l~ 
c 32 A, foram dcslnr;a<las. 

Em discussão o capitulo :l." 
foram oll'orocidas as do ns. -í8 
pelo sr. A. Queiroga e outros 
-19 a 62, pela commissão. 

Encerrada a discus~ão, foi ap 
provado o capitulo com a. 
emendas ;10 mesmo olli;reci 
das. 

Approvauo o projecto <;n• sl' 
"'illlda, l'oi romettido ;t mes-
~m commissão, que o aprc 
sentou redigido para terceira 
mn 1-1 <In setembro. 

l~nl i erceh•a dhocn~"'ào 
em 17, foi a mesma ndiada 
para a sessilo nocturna, a J'e-
qnorimonto do s1·. Yallada1·es . 

Em discussão o projecto na sos-
silo noctnrnn de 17, foram 
oll'orecidas as seguintPs emen-
das, quo enüaram em dis-
cussão com o proj e c to : ns. 1 
c 2, do sr. Lafayotle, pob 
commissão do Policia; ns. :3, 
do sr. Xavier Rolim; de ns. 4 
a l!l, pela commiRsão. 

E11Ccrrada a tliscmsfio, foi ap-
provado o projceto con1 as 
emeiHias. 

\

Fez declara•;ão de Yoto con lra 
a emenda n. 11, o sr. l.n-
faydtc Ilran<lão. 
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16:1 Orça a receita e fixa a dos- 11 de H de 17 do 1:3 de se- 17 de se- 1 8 de se- 18 do se- 21 de se-pesa para o exercicio de agosto agosto agosto tembro tembro tcmhro tem bro temhro l!l07. 

- - 25 doso-
Lembro 

. 
R. C.-lo 
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25 do se- 25 de se- - - 26 de se-
, tombro t()!nbro tombro 

I 

i 

Oh.servações 

~·-··~~ 

Remoitído ú comllJissão de Re 
dacçtio, ostit o ap1·escn to u 
com a redac~~ão final em 18, 
dispensadas as form:tlidades 
rogimontaes, a requerimento 
do sr. 1\Iurta, ontrou em dis 
cnssão, sondo approvado o 
romettido ao Senado, sob 
n. 115, por ol'ficio n.Wí. 

Oeyolyid.o COlll :.l. 
enaentlas, por oflicio n. 27 
<lo 2·1 dq lll<;JJUO tue~, pol ' o 
Senado. 

Em a sessão nocturm1 dess·. 
mesma data, lidas e posta. 
em discussão essas emendas 
foram todas approvadas, ex 
cepto as de ns. 16, 26 o :n 
que foram l'l~j ci1 atlas. 

Deyolvitlo de HOYO U o 
Seuatlo, por officicio n. 163 
de 25 do mosn1o mez, por 1: 
rem sido rejeitadas as cmc1 
das ns. 16, 26 o !31. 

Co,tfirmando o Senado a sua d e-
a cisão, as devolveu na mcsm 

data, por oftlcio n. !30. 

Em discussão, foram· approv: 
das c remeitidas á commiss· 

1.-
ão 
do ele Rodacção, qno ohton 

urguncia, o apresentou 1 1(1, 

ão mesma data com a rcdacç· 
final. 

Dispensadas as iormal~dadcs r 
gimcntaos, a re<iUOrimento 

e-
do 
s-
a-
·t-
o r 
10 
ou 

sr. I. 1\lurta, entrou om di 
cu~são, sendo approvada n 
quolla mesma thtta o reme 
tido á sancção, soh n. 4'1, p 
officio n. !386, de 26 do Ine:sn 
mez, o que se commnmc 
ao Senado por offlcio n. 167. 

i Sa au•cloundo 

Lei n. 440, de 2 do outubro de 
l!J06 
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Hl li Crea o distric (o de lia-
nhandu' no município 

11 de 
de Pouso Alto. 

agosto 

165 Declara de oxistencia !c- 13 do 
!falo districto dl· Sant' agosto 
Anna da Pedra Bonih 
município de Abre Cm~1: 
po, crcado em 10!!1. 

166 . Au~tonza o governo do H de 
I~stado a completar os agosto 
trabalhos da constrn-
cção da linha do norte 
da ~· F. Espírito Santo 
0 ~!mas, ato' a cidade 
de Santa Barbara 0 are-
ver os estudos de modo 
a !tdoptar o traçado 
mais convonionto aos in-
teresses do gsiado. 

l 
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- no 1!11'. l~1·t.~derleo Sebu-
IUOIIII I 

Bau tn•hnt.•h·u t.IJS CU!III-
!IIUO em 1.' de setembro foi 

PlJa. encc1-rada e adiada avo-
bu;ão pOl' falta de numero. 

Em 4 do mesmo moz foi ap-
provado c romettido a com 
missiio Mixta Especial. 

Pende de parecer para segund; 
discussão 

- no 1!11'. St~lliiU J~ls·nei 
J•t•tlo 1 

Pondo do primeira discussão 

4 de se- Do st•. Anonso J•enua 
tombro .lnnlot• t>. outros: 

Em tn•lnu'.h•n t.ll!!!eussã o 
em li do agosto foi 

romettido á 
appro 

vado o commi 
são de Orçamento e aproi'CI 
ton p:na segunda e :n 18. 

s-
1-

l~nt !!leguutln di!!leUs!'lUt 
por artigos em 20 foi o ~r 

• o-
jocto approvado o remet id 
'a mesma commissão que 

o 
o 

m apresentou para terceira P 
21. 

E na t.et•t•eh•n tllsens!!lu 
em foi e lia encerrada 25 
adiada a votação por falt 
de numero P mais tardo lu 

o 
(' 

a 
l-
o vendo nmuoro foi approvad 

o rcmottido á commissil:o d e 
obtendo u Rcdacçfio quo 

geneia o apresentou na nw 
ma ela ta para redacção 

r-
s-
fi-

nal. 
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166 Auctoriza o govemo do H de lG de l7de 20 de Estado a completar os 25 do 25 de 21 r[p ,, 1 agosto agosto agosto agosto agosto •) r e se-~ trabalhos da cons trn- agosto agosto tembro cção da linhtl do norte 
da E. F. gspirito Santo 
e c Minas, ate' a cidade 
de Santa Barhara c are-
ver os estudos de modo 
a atloptar o traçado 
mais convonientc aos in-
teresses do Estado. 

I 

I 
I 

I 

I 
167 Auctoriza o Presidente do H do IG de I Esta~o a estaholecor nas agosto agosto 

18 do 25 do 28 do 2!) proxmlidades do ostra- agosto agosto agosto do 31) do 17 doso-
d~s do ferro, a to' 6 colo- agosto agosto tomhro 
mas agricolas, a fundar 
G fazenclas-modolo a"ri-
colas~~astoris, a 'crear 
um la oratorw de ana-
lyses do terras c forra-

l ~ 

gens; a mandar proco-
dor <: estudos de poços 
~rtozranos e contractar 
mstructoros ambulantes 
para o ensino pratico de 
culturas. 
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4 de se- - - - - - -
tembro 

J 

10 de se- - - - - - -
temhro 

i 
I 
I 
l I 

o 
ld 

"" <:,) 
Q 
co 
"' ... ~ 

fÊ 
'" ~ 
8 

P::< 

·1 de se-
tembro 

20 de se-
temhro 

-

Observações 

Dispensadas as formalidade re 
mentnes a requerimento d o 

s-
e 

sr. I. Murla, entrou em di 
cussão sendo 
remottido ao 

approvado 
Sendo sob n 

D7 por of1icio n. 130 de 27 d o 
mesmo mez. 

Ocvolvldo pelo Senado p 
offlcio n. 15, de ~3 de seton 

01' 
l· 

bro com umtl emenda. 

Em discuss::to a emenda em ~ 1 
dt>sse mez foi approvada 
remettida {t commiss:lo d 

e 
e 
1· 
<t 

lletlacção que o hl.ondo urge r 
cia a apresentou na mosm 
data com a retlacçi'í.o final 

Dispensadas as formalidades r e-
o 
S• 
c-
n. 

gímentaes a requerimento d 
sr. r. Murta, entrou em di 
eussão sendo approvada o r 
mcttida á sancção sob 

s-20 por offlcio n. 35G da me. 
ma dahl, o quo se commun i· 

l. con ao Senado por offlcio 1 
lll. 

Lei 11. ,131, de 4 <lo setcmb1 
de lOOG 

'() 

Do!>O !'<1'1!!1. Senn.l~i;;·neh• 
do e Atl'on"'o I•cnn 
.Junior. 

di!oi(!U. l~n• a,rhne.h•n. 
!oiào em 17 de agosto foi e! 

.... 
la 

adiado pela hora. 

Ern 18 continuando em prim ra discussão foi approvaclo 
remettido ús commissões r 
unidas de ürr;~ainento c Agr 
cultur<t quo o npresentm·a 

e-
i-
lll 

pal'a segunda em 21. 
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lli7 Auctoriza o Presidente do H •lo 16 de lll de 2:i de 21:! de 2~ de 

Estado a estabelecer nas agosto agosto ag-osto ag-osto 30 de 17 <lo se-proximidades de ostra-
ag-o~to ago~to agosto tcmbro das de ferro, <tte' 6 colo-

nias agrícolas ; a fundar 
6 fazendas-modelo, agri-
colas-pastoris; a crenr 
um lahoratorio de ana-
lyses de terras e forra-
gons ; a mandar proce-
der ~ estudos de poços 
arteztanos e contractar 
instructores ambulantes 
para o ensino pratico de 
culturas. 
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19 de se-
tembro - 20 de se- l~n• !ile~·nutla tllsenssito-

temht·o em 23 por artig-os, ao I.· ro 
ram ofloreciclas as emenda 
11. I pelo sr. A. Pimenta e n 
n. 2 pelo SI\ Senna Fig11ei 
rcdo. · 

Encerrada a <li~cussão foi <l'li<Jd; 
a voüt<,:ão por lhlta 1lc nn 
111('1'0. 

Ao art. 2.0 foi oft'orocida a emen-
da n. 3, pelo SJ'. S1•mm Fi-
g'lleirodo. 

gncerrada a discuss:w foi og·ual-
Htenie allia1la a YOiação': 

Foi cgualmonto encPtTada a llL'-
eussão e adiada n voütç~o 
dos arts. do ns. :3 a 7. 

Em ;2:; foi appt·ovado o pt·~je
do com <H emendas l' r<'-
mdti!lo ú com missão th• Agri-
cnl1nra IJUO ohteudo urgc'JI-
cia o apresentou na mcsrnn 
da ta para terceira di>'Cus-
srro. 

Ena t ereelrn tUscn!ilsiio 
em 28 foi oflbrecicla pelo sr. 
Heitor do Souza a emendn 
n. 1 qno entrou em disc1tssão 
;;:cndo approvada com o lWO-
jecto. 

Heutottitlo ncssn mc.~ma data 
ti. commissão elo Itedacção, 
esta o apr('sontou com a l'l'· 
dac<,:i'i.o final em 28. 

Disr.ensadas a.~ formalidade.-; r<•-
gimont.aes a requerimento do 
:-;r. I. .Murta entrou em dis-
cussão Eendo approvaclo e re-
motticlo ao Senado so l• n. 
101 vor offlcio n. 142, de :lO 
do mesmo mcz. 
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I 
I lGl Anctoriza o l'resülento do J.l 1\e 16 do 18 de 25 do 28 do 2~ do 3() do 17 •le se-Estado a estahclcccr nas agosto agosto agosto ago;-;to agosto agosto agosto tcmhro proximidades do estra-

da,q de forro, ate' 6 colo-
n ias agrícolas; a fundar 
G fazendas-modelo, agri-
eolas-pastoris; a crour 
um l:tboratoi·io <le anu-
lysos do terras o 1bna-
gens; a mandar prece-
der a estudos do poços 
artezianos o contracüu· 
instructorcs ambnlantrs I 
para o ensino pratico do 
cultunt,;. 

lG 8 Auctoriza a mesa da Ca- 17 de 18 do 2') do 25 do 2D do rnara dos Deputados a agosto agosto 2D de - -fazer na Secretaria as agosto agosto ago~to agosto alterações l!l!O forem 
neces~arias a hem do 
serviço puhlico, c a mo-
dificar o regulamento 
nos pontos em quo jul-
gar convcnicn to. 

I. 

l 
I 
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I 
I 

1D do se-' - - - - - -I tembro1 
J 

I 
i 
I 
I 

I 
' í 
I 

I 
' I 
' 

' I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

- - - - -- -

IL C.-17 

o 
"" "" '-' 
~ 
oj 

"' -c;~ 

o:l 
Yl 

"' <l> s 
CJ 
~ 

20 de se-
tombro 

-

Observações 

Dt~volvltlo pelo Senado·con 
emenda por officio n. 20, d 

1 
e 

17 de setembro. 

Em l!J foi approvada n omcn 
da do Senado e romcttida { 
commissão do Redacção qu 
o apresou tou com a redaeçã 

< 
o 
o final do aecordo com a emen 

da tlo Senado em 20 do mos 
mo mor.. 

Dispensadas as formalidades r 
montaos a requerimento d 
;.;r. A. Quoiroga, entrou e1 

c-
o 
n 
e discussão sendo approvado 

rcmottido <'t sancção sob 1 
32, a quo communicou-se a 
Sonndo por o1Iicio n. lGO. 

1. 
o 

Sanccionado 

Lei n. ·138, de 2·1 de se tom h 
de 1906 

r o 

Dos flóii'S. Sebastião I .. iu 
e I .. uJàyette Hrnndá 

ll\ 
o: 

l~n•tu•hncira tli!!lt.~US!!' 
em 20 de ngosto foi app 

do 
!'O-
são 
ou 

vado e remettido à commis 
do Policia que o apreseni 
llara segunda em 21. 

Eut sc>;·nnda cli..,t•nss• 
em 2 :l foi ella enccrrad 

dO 
n. o 
do adiada a votação por falta 

numero. 

Em 25 foi approvado o ren 
i ido a mesma commissão 1 

lOt-
]Ue 

eira o apresentou para tere em 27. 
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16il Auctoriza a me:;a da Ca-
mara dos lkputados a 
fazer nn Sccrdaria as 
alterações que forem 
nccessarias a hem do 
serviço publico l' a mo-
dillcar o regulllmento 
nos pontos em que jul-
gar conveniente. I 

lG!J Substituo a tabclla A -
anncxa a lei n. <118, de 
27 de setembro de 1!!05, 
referente ás taxas Jlxas 
das industrias e profis-
sões, por outra tributa-
da na razão lla impor-
tancia dos l?;a res en1 
CJUC s1!o cxercwas. 

I 
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I 

I 
í 
! 
I 

l 
I 
i 

l 
l 

! 
I 

-l:ll-. 

I 
o 

"O ' 
"" Emendas do 

-1 
,:1 o "' Senado o 'fJ t~ 

"" 'O o "' "' -o "" ::: ""' o 
I "' o I "' ,:;-;:: 

I 
r/1 !:0:: .... ':':1 .... "" "" o C) <> o ::0 ::::. 7< "O § i "" õ Observações 

I "' o o o "' U; .... ~~ c. 1:0:::: 
'Fi "' "" o .. ~ 

! ~ 
'O o; o ro ro 

I ~ 
.... ''" :- '" 3 o <r o 'Fi 

I ;.; I .e '""" '8 .... - "' 
I 

I ,..., :s~ ·c;· §:~ ~ . 
I 

p I c-i -r: -- I ..-.; ~ 
I I I 

I I - - - - - - ·~··· t t•t•ceir•n tli!!iCU!oi!oiHO 
em :2!!, foi approvado e remei-

I tido :'t commissão de lteda-

I 
cção <JUC obtendo urgoncia o 
apresentou na mesma data 

I 
para rndaeção final. 

I lispensadas as formali<lade" rc-
gimcnlacs a requerimento tlo 
sr. I. :\lurla, entrou em db· 
Cllssfío sendo approvallo e rc-
mettido á Sceretaria paras<' 
passar em antograplto. 

I•nhllt•utla 

Resoluçfio n. 13 llo 30 de agos-
to do l!JOil . 

-- - - - - - Da couuulsl!liio de O r-
r;an1ento c (~outns t 

l~lll lll'hueh•a tliscn~-
são em ~O de affosto foi clla 
encerrada c adiat a a votação 
por falta <lo numero. 

Em :21 foi approvado c romct-
tido a mesma conunissão que 
o apresentou para scg111Hla 
em::> de sdemhro. 

Pende de seg·unda discnsHfío 

j 
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171 l Declara r1uc a partir do 17 de 18 do 21 do 1!3 de SO_I 15 doSO· 15 de ~e- 15 de se- 2! do se-
31 de julho de 1907, não agosto agosto agosto tomhroj tembro tombro tomhro tcmlJro 
serão mais concedidas 

;25dc se- - - - - - - 20 de se- no !oól'. li", Vnlhultu•c!"l e 
tem bro tcmbro outros. 

provisões do advogado 
no gstado do i\Iinas o 
regula o modo de se fa-
r.orem os exames de suf- I tlcicncia ato' aquella 
data para a concessão I dlt provisão. ! 

i 
I 
I 
I 
1 

l~1n Jll'inu• h·a di,..en,.sào 
em 20 do agosto, roi ell<t cn-
cerrada o adiada a voiaçilo 

I por falta de nmJJNO. 

' 
l!Jm 21, foi approvado e remot 

lido ú commissiío de Justiça 
Civil o Criminal. que o apre-

I sentou para seg·unda, em li! 

I 
d<~ setembro. 

En1 S<'>:.·nndu dJI!icns,.ão 
om 12, foram encerradas 
dos arts. L", 2:' o 3:. 

as 

Em discussão o art. ·1:, foi oll'o-
rccida a emenda n. 1 pelo 
sr .. Assis Lima c p~lo sr. 
!Ic1 lo r de Sonsa, foi oil'crcci-
do um rergwrimcnto de adi8," 

I monto, po1· 21 lJOras, 

I 
En1 discu.~.--ão es.se l'CijUcrirncn-

to, foi elht ew;crrada o adia-
da a vnta<;;'ío ]>O,. Ld ta do nu-
moro. 

Em u, Joi retirado o requeri-
monto pelo auotor, continu-· 

• ando em segunda discussfío, 
a part.ir do art. L", com D, 
emenda IL L 

I Enc<Jrrada a di se ussão dus ar-

I tigos, foi approvado o projo-
cio e rejeitada a emondtt c 
romcttido á commissão de 

I I I 

.Tusti~)a Civil c Crimimtl, 'JUO o 
I 

I 
a prcscn tou para terceira em 

I f 
H, sendo a rC(JUOrimcnto do 

I I sr. Valladtwes, disponsadasas 
I I I t formalidades ro gi mon la s,c 
' I I I I afim de fignrar i1a ordem od I I ( dia. · I I I ~ 

o 
I I 

I I I I f . 
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I 
15 de se-\J;, de ,o-

]~() Declar;t que a partir de 17 de ~~ de 21 do \13 de se· Ui do se-

31 do julho de 1907,_não agosto agoslo agoslo temhro tomhro I !e111hro t<!lllhro 

serão mais concedidas 
I 

provisões do advogado 
no Estado do Minas c 
regula o Jnodo de se fel~ 
zcrem os exames de sul-
llcicncia ate' aquclla 
data para a conccssfio 
do provisfio. 
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25 de se-
t••JnhJ'O 

2G do se- I~ tu tet•c._•h•a fllscn~~ão 
tem h 1·0 em Fi, 1iJi approvado c ro-

lllottido ú commissilo de H<~
d!lcção, quo obtendo urgon-
cw, o apresentou na mesma 
dai a com a rcdaC\'ãO final. 

Dispensadas as formalidades rc-
gimcntaes, a requerimento do 
sr. I. Muda, entrou em t!is-
cussãa,. sondo approvado c 
remottldo ao Senado, sob n. 
lll, por oCflcio de 152, d(• 17 
do setembro. 

Ue--.·oJ~·ido ('Oill Clllt'll-
fhl~ Jl(~lo l>o;(~ntulo, por 
olf1c10 n. 2D, orn 2 t do nwsmo 
mez. 

Em 25 desse moz, foi destacada 
a emenda n. 1. para Jormar 
projecto a parte, o approva-
da a de n. 2, quo foi destacada 
para subir à sancçilo, em sc-
p;u·ado da proposição, for-
mando ~ssim dous projcctos 
n sancçao. 

A emend?- n, 2, do Senado, foi 
rometüda a sancção,sob n. 3P, 
por offlcio 11. :l81, de 2G o 
sanccionada. Lei 11. •1-l!J, dl' .J 
di' OU(11ÚI'O, 

A proposição (pro\'isão do advo-
gados;, foi remettida (t san-
cçf'\o: sob n. 40, pot· offlcio 
n. 382, da me>Jnut data, sendo 
votada pelo cxmo. sr. d1·. Pr<'-
sidente do Estado. 

Hazõ~s do vct<! opposto :'t Jli'O· 
post\)il:O de le1 da Camara dos 
Deputados, sob n. -10, dis· 
pondo quo a partir do 31 de 
JUlho do 1007, não serão mais 
concedidas provisües de ad· 
vogados no Estado <lo ~Iinas 
Oerncs : · 

O presente projeclo de lei nfio 
consnlla o bem publico . 
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[71) Dcclam que a partir de 17 de l.il de 21 1!0 1:3 de se- 15 <lo se- 15 de se- 15 de se- 21 de se-:n do julho de 1007, pão a!;Osto agosto agosto tom h r<> temhro t<;mhro temhro temhro 
serão mais concedidas 
p!'ovísões de advogado 
no Estitdo do Minas o 
rc"ula o modo de se fa-
?:c~em os exames do suf-
flcicncia :ate' aquolla 
data para a concessão 
1la provisão. 
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25 do se- - - - - - -
temhro 
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26do se- O advogado provisionado no 
mechaí:üsmo jurídico, tom tomhro 
sua prínci pai razão do ser no 
facto do nãO poderem todos 
os cidadãos ter sempre facil-
monto nm homem formado 
yara a defesa de seus direi-
os, o, nas comarcas- ou po-

bros ou longinguas- os direi-
tos e deveres j uridicos dos 
mais 1lcsafortnnados tam hem 
carecem do mesmo amparo 
da lei, que os mais feliz c 
obtôm nas outras. 

s 

As necessidades sociaes, pois, 
immemorialmen te, erearan 
scmellwn te patrono. E! la. s 

a permanecem as mesmas o , 
solução dada pelos usos ocos 
tumos e por isso ll til o lcgi ti 
ma. 

Filho da iniciativa partícula! 
muito louva vel e do esforç o 
proprio muito honroso, o sa 
herjuridico dos não formado. s 

é em direito tom ascendido a1 
Lohfio ou Rebouças c não s 
dirá que estes nomes tenhan 

o 

deslustrado as bellas lettra, 
jurídicas. 

o candidttto a adyoa·ado ptov· 
sionado, nfio ten o em se 

I• 
u 
a-
a, 
t· 
s 
o 
e 
o 
c 
s-
o 
Í· 
s 

favor a presumpçfío perm 
nente da capacidade juridic 
e ohrir,·ado a exames, confh 
dos po a lei vigente ao mai 
alto tribunal da organizaçã 
judiciarht mineira, e no qu 
iJ possível prover-se, dentr 
da contingencia humana,ant 
tal tribunal, fôra absurdo e. 
perar ou temor mau resultad 
nos exames, filho da incapac 
dado ou pouca inteireza do 
julgadores. 

;'llenos previdente, quanto { lS 
l-
o 

suas consequencias, e a solt 
çfio !em brada pelo projecí 

X• em ljUCstão entregando o e. 
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170 Declara <[UC a partir de 1õ tio 18 de ~1 <lo 1;3 tio so- lG de se- 15'dc ,:e-
31 tio julho de HJ07, nfto agosto agosto ngos~ o t<'mhro tem hro t<'llthro serão 1mais concedidas 
provisilcs de 
no Estatlo d<' 

atiYogatlo 
:llinas c 

re"ula o modo do se fa-
ze~em os cxanws de suf-
flcicncia a i<>' <H[ ue lia 
data para a 
da provisiío. 

concessfio 

I 
! 

I 
I 
: 

~ 

o 
'O c; 
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'"' T_/j 

o 
"' "' '" '" 5 
~ 
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'O 
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~-! tle se-
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"" '-' c; 
'O 

"' .... ~~ '-< g, ,., '-' 
'O 

o .... o o {:j A ~~ 

"" "-" "' o "' ;... f::i ;... 
z~":l '-" o 

':;) ... ~ 
;:::.<N "'""' A ·~ ~~ 
~ ~ ~ 

o 
'"' "" <.) 

~ 
"' 

<)hsorvaçües 
·~ 

"' 'h •n 
~ 
C) 
~ 

~ô dn se-
i<' Jll h 1'0 

ame a multi pios t ribunaes do 
HOm<•ação do governo e cot;t 
tal procc,;so tornantlo p<lSSI-
vcl a substituição das raziics 
moraes pelas razões politicas 
tia protccção, não garantido-
ras <lo legitimo merecimento. 

O pt·ojccto, alc'm disto, e' eon-
tra ·o cspit·i to da lei consti-
tucional em um dos seus do-
gma8 sagrados para o pr_inci-
pio republicano- o 1la h her-
dade profissional. 

Neste caso particular, o privi-
legio pretendido estabelece 
uma eoacção que não tem pot• 
si razões naturaes; porque 
~ol'ia csiabelt·citlo em faYor 
do~ titulados que represen-
tam long·os estudos prepara-
to rios, cursos completos de 
c<cadcmias, dirinitlos por pro-
fessores competentes contra 
os que nada disto têm em sou 
·favor. Aos muito incompc-
icn tcs, s<'nnen te, a provei ta. 
l'ia. 

Aecrosco ainda que, pela lqi vi-
gente, o.> provisionatlo" so po-
tlcm funecionar quando no 
respectivo l'óro os bacharcis 
formatlos não attingcm o nu-
mero julgatlo nccessario pela 
Relação, todos os nnn9s, ao 
movimento do mesmo foro. 

A ],•i constitucional estabelece, 
no art. 2G \:i Lo, que, para sct· 
deputado ou senador, hasta 
«estar na posse tios direitos 
de eidnd:lo brasileiro c ser 
nlistnYcl eomo eleitor». 

Dr modo quo nem uma condi-
çiío legal mais, a não ser a do 
saher ler o escrever, estando 
uo go~o dos direitos politieos, 
e'exigitla para adotodas-
mai;; alta funcção- qnc c' a 
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170 Declara 1 (\ue a partir de 17 de 18 de 21 do 13.do Se· 15 do se- 15 do se-31 de ju ho de 1907, não agosto agosto agosto temhro temhro tembro 
15 de SO· 2! de se-

serão mais concedidas temhro tombro 
provisões do advogado 
no Estado de :\linas e 

25 dü SO· - - - - - - 26 de SC· de (i' ~c r n lei: as on tras con-
lembro iombro <lições para a alta investidura 

cslahclcco-as livremente a. 
confiança pnhlica. 

I 

regula o modo de se fa-
zcrem os exames de suf-
ílciencia ate' al[Uella I 

I ddta para a concessão 
da provisão. 

Orn, sendo a applicação o dofe-
sa da lei, som duvida algnnut 
mais faceis 'lue a sua propl'itt 
elaboração, restring·ir e tlilli-
cnltar a livre e;.;collla dos pa-
tronos jurídicos e' ofl'cnder 

I 
este principio liherttl. 

I I 
I 
I 
I 

Em afflrrnação clara elle se nos 
depara no mt. 72 § 2'1, <tuan· 
do a lei hasica oslatue ser 
«garantido o li vrc oxereicio 
do ~ualquer profissS.o moral, 
inte lectual e industrial», es-
tahe1eccndo assim um dogma 

I repnbli<:ano fundamental. 

I I I Del! e e' Jilha a unica dis tincção 
natural na sociedade, que c' 
a do merito pesso:J-1, aftlr-

1 
mando-se na livre concorreu-
cia, aeceito mas não imposto. 

Com estes! fundamentos, pois, 
nego a sancção ao presente 
projccto de lei. 

171 Transfere a sé de do dis tri. 18 do 20 de 27 de c~o do Guapiára, muni- agosto agosto agosto :n de 111 do so- 12 do SC· 12 doSO· -ClpiO de Ayuruoca, p~ra agosto tembro temhro tembro o povoado do Carvalhos 
no mesmo districto con; 
esta denominação.' 

- - - -- - - - - Do ,....-... )•4! ... t~i l'tl. de Sc.l-
xtl!!l e onü•o: 

I li:rn tn•hneh•u dlscn!!i· 
.o,;ã.o em 27 de agosto foi ap· 
provado e remctüdo A com· 
missão de Estatística que o 
apresentou para seguntla o m 
28. 

li:tn "'eg·untlu tll~cn!õsr.i.o 
em 30, ao art. 1. • foi o flore-
cida pelo sr. Galdino Rios 
uma emenda que entrou em 
tliscussf'io sendo encerrada e 

I adiada a votação por J'Hlta de 
numero. 

I 
í 
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lK de 20 de i~ de :n de ; ll de se- 12dc se- 12 de se-I< I TransfL'I'I' a sédo do dbtri- -I elo de Guapi:'tra, muni· ngo.sfo agosto a.~oslo agosto: 1e1nhm lembro te1lihro j cípio dt• Ayuruoca, para 
i : o poyoad•J de Carvalhos, ! 

I I no me .. mw districto, <:om I 
I e>ta dcnOIJIÍilação. 

I 
I I 

I I 

... I -

I I 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
! 
I 

I 
I ' 

I 

I li2 Crca o <listriclo 1k :l!orro li do 20 de - I - -Alto, 110 liiUIIicipio de• agosto agosto - - -Pa!IJH\. 
--

17'l]'J " • o 21 · 1 •, I'Ya a ,,:IJU :';000 anmwc.s de 22 de 2~ 1le - - -OS V('llCillleU(O:i dos jni- ago.~to ag·osto agos1o - --zcs mnnieipae.s de !.". I 2. 11 c :ta t\Iltr·tlllCias c I rleelam que os juizc,.: do I c!iroit.o de ''OilJÚJ·cas qno I !J~uvorem do ser snppri-

I llJH.las I c rã o os venci-
mentos da lahel!a D, aunexn a lei n. 3r· •. ele I ll!IJ:l. 

--
I 

I 
I 
I 
I 

1 I 

' I i I i i I 
r 

I I 
i 
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Ü] >se 1'\"~1 t;o>•'' 

Em 31 foi <~PJ'i'OY<tdo ,_,OJU: 
cmendH e remntlitlo a llH~Sllli 
commissilo qnt• o 

I•Jrc0ira 
<1Jll"CR('lli OI 

para ('lll -1 i]p S<'!Clll 
lli'O, 

I 
l~tn tt•rcch•n tlil'iCUSl'itlll 

Clll 11, foi e lia l'llC<'IT:HJa 
adiada a volnçfto 
de nnme1·o. 

JlOI' 
e 
1 f'alt: 

.\!ais tanJo lmvt•Jl(]o IlllllH'ro fo 
appi'OYatlo e l'('llld1ido :'t cOin 
1nissão do Hedacçilo que. ob 
teiHlo urgencia, o apresent01 
nu lHP:..:rna da1a para rP<l:u~\~<1 

I 
o linHI. 

Disp .. nsadHs as rormalit!ad" 
regimentac:; a n·qnerimcnt 

s 
o 

do sr. I. J\lUI'ÜI, entrou en 
discussão sentir) apprrwado 
I'CllJettitlo no Sena<.lo soh n 
10~1. por ofllcio 11. 150 de 1 
do mesmo rnez. 

2 

Pendo dn delihPI'a~>iiO tio Senad o 

Ho !iil'• )l(.~f(OI' ele SOII!iiil \ c out.J•os. 

I'<.•JJde "'' prin1L'ira discmsf1 O, 

H o sr. Alon!'Oo Stnt•lln ;:; c Ollll'OS: 

l~ua lll'hnch•n dl!'i(.'ll 
!>iao c1Íl 28 de agqs!o f 
e lia encerrada e adiada a ' 

~

oi 
O· 

taçfio poJ• falta d•· n\llll•~l·u. 

E111 ;29 foi apJH'OYado e reme 
tido :'1 cornmissão de ürç. 
mento c Contas, quo o apr 
~entou para segunda Pm ' 
tl<> seü•mln·o com 2 emenda 

Pcn•ll' de >egn nda dis•:u,;i\o. 
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I 

25 de Se-~~26 doS()- Ha COIUJ.llii!Ol!õào tlc "'an-
tomlJro tombro de J•uhil<-•n, 

l 

Apresentado on1 lü do agosto 
como ~nbstituül'o aos projc-
ctos ns. 15! c 1!:>5 ontro1 
conjunctmnon to com os mes 
mos orn discus~fio üc prefc 
rcncia em 21), a qual foi en 
r;crradn o allinda a votação 
pm· ü1H11. llo mnnero. 

Em 21 foi pi·efel'illo ficando os 
prqj octos proj tHlicados. 

E111 t-:lCA'ltnil.a. cliNett~~;l,o 
por artigo em 21 ao art. l. 
foi oil'orecida polo sr. Silv< 
Fortes pela mesma commis 
s:1o a emenda n. 1, sendo on 
cerrada a dhcussão o adiad; 
a votação por falta do nu 
mero. 

Em tli~cu.,;siio o art. 2. · !'oi 
pelo mesmo i'r. Silva Fortes 
ofl'crocida a emenda n. 2 que 
em discusstlo com o artigo 
foi elln oncermda o adiada a 
vr)taçtto po1· üclta de num oro. 

Em discussão os arts 3. •, 4. · e 
5. • foi clla encerrada o adia 
da a vota9ão por falüt do nu-
moro. 

Em discussão o art. G. • foi of-
fàecilla pela mesma commis-
são a emenda n. 3, sendo en-
cerrada a discussão e adiada 
por 11hl!a de numero. 

Ao nrt. 7. · foi oflorocidtt polo 
f>r. Silva Forte,,, pela mosma 
oommissão, a c1nenda n. ,i 
sondo cnccrradn a discussão 
o ndinda a votação por fnlta 
do numero. 
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---------~------------,----.------------;~-____:__ _________ _ 
25 de se-
tembro 

25 de se- 2G de se- Foi encenada a discussão e 
lembro lembro :vlintla a yotaçií.o do art. S.· 

Ao art. \J. • foi offerccitht :t 
emenda n. 5 pela mesm:t com-
missão, sendo encerrada a 
tliscu~sií.o c adiada a Yotaçi'ío, 

Ao art. liJ foram oJforccidas 
peht eommissão as emendas 
de n.-;, G a 10; ns. U e 12 
pelo sr. I.aüwette Brandão 
sendo cnecrmtfa a discussüo ,; 
adiada a votação por falta do 
numero. 

Foi · cno<'rrada a discnssZio e 
adiada a votaçií.o do al'i. 11. 

Em 22 foi approvado o projecto 
com as emendas e remettido 
á eommissão de Saude Publi-
ca qne o a1•rosentou para ter-
ceim di.scussão em 25. 

l~n1 tea•cc.•ira tllscussào 
em. 28 foi oflerocida pelo sr. 
La1a)·ct to Brandão a o monda 
n. 1. 

Pelo sr. Pedro Luiz foi ofl'ero-
Clt~o um requerimento de 
adwmonto da discussão por 
21 11or:::_s, o qual entrou em 
<h~onso;ao sondo encerrada 
esta o adiada a votação por 
falta de numero. 

Em 2\J a requerimento do au-
ctor foi retirado osso reque-
rimento. 

Continuando em terceira dis-
cmsão o projecto com as 
emondas, foram oJI'erccidas 
mais as ,.:pgnintos: ns. 2 a 7 
pelo SI', Pedro Luiz por parte 
dn commissüo referida; n. 8. 
Felo mesmo sr. o outros; 11 • 
. ), pelo sr. A. Quciroga o ou-
li-o; n. 10, pelo sr, Seixas n. 
H o 12, pelo sr. A. \Velerson. 
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Ohsenaçües 

Etn discn:-:são essas etnenda~ 
com o ]lT<>jcdo, oflerc<~ou o 
~r. I'. Lu i~ lllll rcrJUCrmlen-
to de ndiunlameuto por :J.f 
llom~. 

En t J·an<lo · e1n discnssão css.:..;e 
requer·imonto, foj clla oncer·-
r:ula o adinrln a Yo!a<;ão por 
fal 1<1 do numero. 

l':I1l :JrJ a reqnerimeuto do an-
dor foi r c Lira do c;;sc rcrJUC--
rimen!o. 

Con!inuando em terceira dis-
cussão o projecto C?J!l a,. 
cmr:ndas de JlS. l a 12 L oi eii<J 
cnecrrada c adiada. a vohv.~~D:o 
por 1\ll!a de numero. 

Em 31 foi approvado o JH'Ojeetu 
OO!ll as C!ll<;JH]as I!S. I, 2, -1., 
G, 7, 8, \l o 10, sendo rejríta-
rlas as de ns. :l, 11 o 12 '' 
prejudicada a cnlcntla n. !í. 

Fiwram declaração de YOkr 
contra ct emenda n. I, o sr. 
Galdino IUos c a favor da de 
n. 3 os st·s. Ail'onw Pcnna Ju-
nior, i.\lirando Junior, !leitor 
do Souza, Herculano Cc~;~r, 
Periclcs, Ol~·m pio de Arau.!o, 
Linclolplw Can;pos o A.\\('·· 
lCJ·son. 

Contra a-cnwnda n. 11 c a fa--
vor do "art. 9, 1i~.cram rlc~la
ração de valos os srs. Heitor 
do Som.n, l\liranda .Junior c 
A1lonso~l'cnna Junior. 

Nessa mosnml?dn!.a foi romdti-
clo o projccto ú comnlis;,ão de 
lterlaeçilo qno o apresentou 
com a redae~~ão Jinal c!ll •ltk 
~elcmlJro. 
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- - 25 de se- 26 d<~ :-;c-
tembro IPmbro 

I 
! 
I 

! 
l 
l 
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Oh>CI'YUÇi>CS 

Em ~discussão IWSÜJ data 11J 
l,eJo sr. Scnpa Figucired 

i 
o 
a apresen1ada lllll:t cmend· 

dando nova red<ICÇão ao art 
11, a qual foi approvnda con 
a rt•dacção c rcmeltida n pro 
posiçflo ao Senado soh n. 111 
por o111cio n. u.-; (\(' 111 des1 

7 
e 

lllCZ. 

Devolvido com emendas 
Senado por ofJicio n. 

pcl o 
o .,- d ~I 

21 do mesmo mez. 

Em 23 em discussi'ío as 
das c me n-

o, 
l-
lo 
lO 

oflcrccidas pelo Scnad 
foi ella encerrada e appr< 
vadas 1oda~ as emendas sciH 
remettidas com a proposiçi 
á commissi'ío do Rcdacção. 

Fizeram declaração do voto 
con1ra as emendas ns. 3, -1 

s : 
l' 
a 6 o sr. I'. Lt1iz, e T1anto 

dt• n. H o sr. l\Iodes in0. 

gm sessiio•noc1urna dessa me 
ma data foi pelo st·. I. Mt 

s-
ll'-

1 a pela connnissão de ltP 
cçi'ío, aprt>scn1ado com a 
dacção linal <' dispensadas 
roqncrimon1o domJCsmo s 

da-
re-
' n 
r.'' 
es, 
do 

an-

as l'ormalidadcs regimenta 
entrou em discussão son 
approvad:1 e t·cmet1ida ú s· 
cção soh n. ·ll, por ofllcio n. 
:lti:l dl• 2G <lo mesmo moz t 
do-st• oomntunicado no Se do pot· oflicio 167 de c~· data. 

en-
nn-
na! 

Jlião tendo sitio sanccionada li O 
ro· 

soh 
pt·nzo cons1itttdonal, JiJi p 
nlnlgacln pelo Cong-res~o 
n. ·152 do ü de scíemhro 
Hlilô. 

dt• 

Lei n. 452 de 9 do ou tu hro 
de lüOG 

• 
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Oh:;prvaçücs 

))O Sre S(:"UU:l- 'D~iA'tl("it"CR 
tio e onir•O!'Iif: 

i~na IH'hneh•:a til!'~ cn~
~·i•o OJ\l 2;) foi :tpprovadO C 
relllnttirlo ú commi,;s:lo do 
ConttllOl'Cio, Esüdi:;iicct, In-
dnsl.ria': c ,\r[,·~ 'JllfJ o apro-
~eu t ou para se::-~·unda <~1n :20. 

li~r:~n ~.4t.:o.p.·otHla. c~i! .. a_·n~~ào 
0111 :Jl foi ella on,~orra!l:t o 
:tlliada a votal,'flO por ralht tlP 
11\llll/)]'(), 

E1n I •ln s•Jiemhro foi appn>va-
do o r<·mot.ticltJ a l!le.-mw eom· 
lllis:<io quo o apresentoÍI na 
mesma data para terceira. 

l~tu tct•ceJ•·~'ot flll~(·n~~ão 
0111 li, fui esta encerrada o 
:tdia~a n, vola.Jto por f<1lta dP 
lllllliCI·o, <\ 111nis tardo, veri"' 
licando-se nmllero, roi appro-
vado t' ret"etticlo ú commis-. 
~:10 tle ltodacçilo 'JliO o apre-
sentou om 12 com a rc•d:JC\lfío 
final. 

Dispt>nsadas a,; formalidades rc-
llll.'lllaOS a rü<jllel'ÍlllCl!tO do 
sr. I. l\[uri.a, onlron em <lis-
'~ns:são sendo approvado e ro-
lllcltido :10 Senado sob n. 
llO, por oflicio n. l'íl da JJWS-
IlH\ data. 

ltowet!.ido :'t sancçilo pelo Se-
nado SIJh n. ;!;20, eontormo 
commmiieação feita por ofli-
do n. 2·1, do 21 1.1P sotc•Jn-
hro. 

Sanc(•.lonndo 

Lei n. 437, de 21 do sctcmlJrO 
do HJOG 
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176 Fa<;ultn uo Pre.'lidPnt" do 
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I "'• • ;2;-) Uc ~-;e- 2G dp :5e-; i}o ~~~o. ~~«.~nu•!l li1 j;;J·n•·••·(~--

lemhro iomht·of ~~o e onh•o!<J. 

i ~ 
'I~Jn Jll•hn(•h•u •li~cn,.;~o<~to 
I em 28 de agosio ,foi apJll'0-
1 valio <' rentl'!tido a CIJllllllis-

silo do ln~trucçi10 l'ulllica quo 
o apr~sen1on pam sewn:,cla 
Clll l.' 1]1; W(Pitthl'l), 

l~1n ~f.!>~~·uutul:'ll tli~E.·t:~ ~;"to I C:Jtl 1 de<:se mt·z, J'oi clla en-
e()rrada o adiada a votaçtío 
por 1~\1 ta mio lll!H'l'O. 

Em :; foi <lP!ll'OVado "remclti-
do a nw::;n1a conm1issiío qno 
o aJH'C;J.cn ion pnr<e i.••rceint 
0111 G. 

I~Jl'l tc••c-.c_oil':t. di.sc..~n~~ào 
em 12, foi oflüt·ccida pelo sr. 
:Soimtt Figneiredo a cmen~ht 
n. 1, sendo encerrada a dis-
enssfío o adiada a votar,:iío pot' 
falta do numero. 

Em 1:3 foi approvado COJtl :t 
omoncla o romcLtido á con:-
Illiss:1o do Rcdac<;iío quo oh-
lendo nrgencia, o apres('ntou 
na mesma data para rPdac\~ào 
final. 

Di3pom:adas as forma.Jidadcs rc-
gimcnlacs a requorinH·nio do 
sr. Jgnacio i\1\ll'l:t r~ntrun em 
discussilo sendo approvado o 
rmnot.tido ao :-;,•nado ,,ob n. 
11:2, por offleio u. IG~, do 17 
do JtJCSl\\IJ mez. 

Devolvido com Ol!lcnda por of-
cio n. :n, dl' 2·1 do oci,:m-
bro. 

Jl;m ;2;, em <liscussiío a Cl!JC!Hl:t 
ofl't·recilla pelo Sl'nado, foi 
1·sla approvadn; depois do oh-
H~rvaçüPs do st·. :SemJa Fi-
:.;twit·<'do o remet.tido o pro-
Jt•cto ú cOmlllissilo do Rc·cla-
cç<lo, 'I no na ses~D o no c i 11 rna 
dC's~a llH~sn1a dn ta, o n 1 1 ~_'. .. nn-
t IJ\1 CO I li :1 l'erlacçi\o 1111. I. 
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o S'-'nado r:~ 
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1 '''' dn .sn- ::'G du Sl)-1 lli,;pcm_ada -:. as forJII:tli cl:tdt'.i rc-
i.t~n,hro tcllll!l'o monla"-' a l'l''Jll"J'iJur·nto do 

I 
>iJ', I. lllurta, c•nl!·tm t'Jll clic;-
cnss:1o sondo approv:1rl:t e 
tOIII011idr) {t Sii!JI~I{:1.0 SOIJ li 

I 
:3~, ,.,,t 21) dcs:>t' JJII'?,, o (jll'' 
se eOJuiiJUilieon ao Sc•nado 
pu1· vl'íkio 11. 1G7 da lll~'~lJW 
dal:i. 

Lt;i 11. 11:3, rle::' ti" OUlHhl'ü 
(J,, 1 !I G 

;:1 tl(~ sl>- :~5de ~~n- 'ft}n t••untui!"-i!'!r-:'\o 
tcmhJ-•J !l•n,];ro •:a ~··nhH<·a. 

ApJ·e,soidado C'DI ;(o de ago~~to, 
•:<Jino ~ubs!itutivo ao proje-
do JJ. 1:38, •lntrou em ;6 em 
dis(.":u:-::--fio de pn_•!'ereneb., ;Jcn-
do prt·J'('rido. 

n~nl ~t";.;·nnda di!'AíCU~~ilo 
en1 ~:-i- de ;tg·osto, n requcl'i-
mcnlo do sr .. Jayn1o GOl•"'" 
l'oi ulla l't·ita ~'1t1 't-(lcJLc>. 

E111 di.-:c·tt'isi\o o projce1o foram 
'-'JI<•J·t•citlas pr>lo s1·. SchHmanlt 
p•Jr )lõ\1'1o da commis:;:!o, a:; 
emendas ns. 1, 2, .) o -!,sondo 
appwYado o l'rojec1.o c.o111 as 
CllH~I1das, o J·enletti{lo a Ill('~~-
11lll conimiss:·,o, IJUC, oh1<Jndo 
urgencia, o apr\~S<.!Il tou pa1·a 
terr~cira di;·wn~srro t:a tnP~;HHl 
tia 1n. 

l~nt lt..~J~<•c.~i••n clC~•~n~ .. i~:.lu 
t•m ;28, foi app1·oyatlo o ri'· 
Jlli'((i(](l Ú COllllílÍS.'ii\0 de ltü· 
d:ttÇ~O quo, ohiendo urg(!ll· 
eia, o H]ll'P~Pníou J1(h.:~a Hl/._1.'-j-

lll:t da(« tOIII :1 redac;çflll !1nal. 
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l~! d• ·.:f'- l~J de :iu- lU de .:c- ;21; ele so- :21 do ::e-
tewht·c, t.e,uL,·rJ lr,whro l<•tuJ,ro !.ombro 

do 

OCJ ,, 
s 
H 
o 
f:d 
.S"' 
"' '37 
~ 

~ 

"" o 
l:::: o u 
~ 

"" o 
"' l:ll 

'"' "" OJ u 
'"d ~ 

~ o 
Oh.sorYac;õcs 

i-:-:; ··~ 
'-" 
"' "' :.- ljJ 

o •n ... ~ ~ g:g 
"' .-r, ::i: 

2-t ele.·{(_'- 2G de t_;e- lh::;pcus;Hl~u a.--; fot·nutlid;ulP.·l r(\. 
!.ombro tolldJro ;.;·illll'lll:\l).s a I''-'IJ1Icrillli'1Jlo do 

SI', !. 1\Inrl.:l, 1'111 l'Oll 1·111 diô· 
cw;s'lo,_ s<'IJdo npprovatlrJ e 
rouH·ttlllu ao ~3cnado soh 11. 
D8, por oflkio n. I !1 dr• ~\J do 
lllCSlílO lllCZ. 

HüYO~Yw~h~ p:>]O :-',()IW.dO COlll 
emendas por oflkiu n. ;:J do 
17 de Sl)jl)1ll1Jl'O. 

Enl lU, nJJI dl.~r:lt~;.;tt~~ H.') euH·Il-
das ollet·ecirl;!·: JH'lo S<:nado, 
s:lo ellas apJ,rOYa<l:t.c;, <:XC<'-
plo a do 11. :~ <JtW liJt rejei-
tada. 

Dcv~Jyido el~b (}un:na JlOI' or-
ileJO 11. l:J8 dcs.la 111esm:~ data 
JlOI' ler sido r<•jciülda a t·crc-
ri<ht emenda n~ ::. 

Dnvolvido !],, Itovo ,,olo St)llado 
JlOI' of!i<;io 11. <3, de ;<11 do 
HICS1Il0 llll'Z. 

Em_sessií~ nodm·tlê\ do 21, em 
tlt,;r;nssao a Clllülllla n. 2 ofle-
t·eei<la pelo Senntio o noVa· 
mcnto sustentada pelo Jnt>s-
mo, foi olla cncerra1L.\ c, de-
JlOlS dn olJsrnva,)<)os do sr. 
Scll\lmann, appt·ova<Lt por 
dons terço;:, sendo em segui-
da remoi. lida :\ ';orlllnissão de 
Rodacçflo. 

Em scssfío noclnt•na de 22 o sr. 
A. QneiJ-oga por ]'arte dessa 
commissito UJ,rosonl.on a ro-
dacçiío final dc:Jso projocto 
do acco]'(]O com as cmemlas 
oll'ort•cidas pelo Senado c ap-
)H'OV<tdas pola Camara. 

En~ 21 ,H>i approv:cda c romot-
!Jda a sancção soll n. :n por 
of'ilcio n. :nu, do 25, o qnc se 
COillllllllÜOOLI ao Sélll\dO pOI' 
offlcio n. lG:í clo.ssa memna 
<h ta. 

Sn•u•cio11ado 

L<•i n. ·l-15, do :l de ou!uhro 
de HJIIIi 



-160-

o 
":l 
·.~ 
;:::1 
-~ 

TralJSmnpto o 
l~ 

""' 
~ ~ 

;::: 
(l) ~ •n 

"' "' '" ~ 

;::,. ' -<; ~~ 

o o 
!:1 I~ ·n '/j 

~ ·n :::; 
·~ " .~ .,, 

,_; 
":) ":) 

'::-i :,._w' 

"fJ 

o 
•:J 

-~ 

'" o ., 
•7:: "" ~ -_, ::; " "' ":l 
<I) 

! : 
---- ----------------------:. ___ ---'-------~---------------;:q ....; 

178 Snhstilul' o Jn·ojedo H. 
l-lO, '[UO doknnina o 
modo elo ~erem pagas as 
custas nos J>rocrlsso;; 'll'i-
me., crn 'I uo decahir o 
promotor ela .i •Js\iç,<. 
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Ohservaçtíes 

no st•. .\..OtHl!"iO 1•enna 
.Junior•.: 

Apr·osenü1do em. 14. dÓ al?·osto 
como ~ullslituüvo ao pro,Jecto 
n. 1-10, entrou em 18 em dis 
'lnssiio do preferoneia, sond' 
em 22 encenada e adiada 
votaçi'io por ütlta elo numero. 

gm 25 foi preferido. 

J-<:na !"ie;:;naula d.i~ens!"iào 
em 25 foram ofl'erecidas as 
sen·uintes emendas: ao art. 
1.~ a <le n. 1, pelo sr. .Jose 

·Alves, sendo approvado o art. 
o omend:t; ao art. 2. 0 as de 
ns. 2 o 3, pelo mesmo sr., 
sondo approvados o art.. e 
enwndas. Em seguida foram 
approvados os arts. 3.'', e 4.• c 
remottido o projecto a com-
missão tle .J m tiça C i vil o Cri-
minal '1 no o apresentou para 
terceira em 27. 

Ent tet•ceh•a tliscnssão 
em 31, foi ella encerrada e 
adiada a votação por falta de 
numero. 

Em 4 de setembro foi approva-
do e re nettido á commissão 
de Rodacção <JUO o apresen-
tou na mesma data com a 
rcdaeção final, 

Dispensadas as forma lidados re-
gimcntaes a rotruerimento do 
n. I, .Murta, entrou em clis-
cussão sendoapp1·ovado oro-
mcttido ao Senado soh n. HH, 
por offloio n. H6, de 5 1lesse 
))1('7,. 

Pende de deliberação do Senado 
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179 lnsti tu o o ensino technico 2~ do 29 do :n de 11 de se- 15 de 15 do 15 de -pratico no Estado, r·c- agosto agosto agosto 1 tem hl'O temliro tembro lemhro gula a concessão de pri-
vilegios e auctoriza o 
governo H auxiliar· H 
construcção, reparação 
ou adaptação de estra-
das para o 11-Hfo JO por 
automovois ou oniro 
meio rapido de· trans-porte. 
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Observações 

no !'11'• ~enua l~l~·ueh•e 
elo e ou tt•os z 

J;~tu J•t•bnelra dbu.•u~o~. 
!!lào om :lO de agosto, fo 
ella ence!'l'ada c adiada a v o 
laçilo por falta de numero. 

Em 31 foi approvado e remet 
tido á commissilo de Orç< t-
mento e Contas que o apre 
sentou para segunda em 4 d 
se tem hro. 

() 

Eu1 seg·tuula dlscu~;~!llà o 
e 
() 

em 10, foi ella encerrada 
adiada a votação por falta d 
numero. 

Em 11 foi approvado e reme 
tido á mesma eommissao q 

t-
U() 
r a o apresentou para 1 torcei 

12. em 

Ent 'iet·<~eil'a tliSCUSi!!l ~o 
n-
o, 

em H foi ella a requerime 
to do sr. Senna Figueircd 
adiada para <t sessão seguiu to. 

Em Hi, foi approvado e rem 
lido á eommissão de ne 

ct-
da-
na 
ã.o 

cçilo quo o apresentou. 
mesma data com a redacç 
llnal. 

Dispensadas as formalidades 
gimentaes a requerimento 
sr. I. Murta, entrou em d 

r c-
do 
is-
re-
n. 

cussrro sendo approvado e 
mettido no ~enado soh 
113. 

Dividida pelo Senado em dt 
partes : a primeira sobr 

tas 
e o 
rc-
es-

ensino technico pratico, 
meHido á sancção, pelo m 
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17\J Ius!itu,e o en,;ino technico 28 <lo 
prabco no Estado, rc- agosto 
g~lla .a concessão de pri-

20 de 
agosto 31 de 11 <lo se- 15 de se- 1" do se 1- d a t t 1 v ' - <> o se-gas o em no temhro tcmhro temhro 

vilcgws e auctoriza 0 
governo a auxiliar a 
construcção, l'Cparação 
ou adaptação de estra-
das para o trafeáo ·por 
aut.omovcis ou"' outro 
me1o rapido <lo trans-
porte. 

180 Concede um . anno de li- 11 de se- 12 de se 1'l 
conça; em proro(J'ação tembro to l - t' de se-
com mot~do de ·'Venci: m }1'0 ombro 
mentos, as professoras 
d. Augusta Gil Viard <h 
cadeira do Monte ÀJ;_ 

· W0 e <1. Aurclina Caro-
lina H?driguos, da de S. 
Joaqmm, municipio dp 
Loopoldina. · 

1Sdesc 1-·' I t h - 1 uc se- 18 de ~e-' lU de se-
em ro tmnhro ltcmlno I tcml;ro 
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ruo, sob n. 22:!, o a segi.mda 
"~bre concessão de privile · 
gws c estradas para trafegar 
automovcis, sol1 n. 223, tam-
hcm pelo mesmo rcmcttida á 
saneqão, ambas em 2,1 de se-
tembro. 

~nnc("ionatla!<i 

Leis n. 112, de 2 de ou tu hro de 
1\JOG, n. -14!, de 3 !lo outuhro 
de lUOr>. 

Da conanli!oi!OiUO tle Uc-
)U.'C!'IentnçÕt.~!oi, U~'t{UC
l'hnentos e t•t~tiçf.cs. 

1<::n1 Jn•hneh•a tli!<!cus-
!oiao em 13 de setembro, foi 
approvado c remettido á mes-
ma commissão, que o apre-
sentou para segunda em 14, 
sendo dispensadas as forma-
lidades regimcntaes, a reque-
rimento do sr .. Tuvcna1 Penna 
para figurar na ordem do 
dia. 

Ena l!ilt~s·tuuta tlise'Ít!'l!ôao 
em 15, o sr. Juvcnal Penna 
ofl'oreccu uma emenda que 
foi approvada com o proj(Jcto 
e remettido á mesma com-
missão, tt qual, obtendo ur-
gencia o apresentou na mes-
ma <lata para terceira, sendo 
dispensada,; as formalidades 
regimcntacs, a 'requerimento 
do mesmo sr., partt figurar 
na ordem dia. 

Ena tea•ceh•u tll!iicn!lllsào 
em 17, foi approva<lo c .remet-
tido á commissão de neda-
cção, que o apresentou em 
18 para rcdacção finaL 

• 
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lilO Concflde um <umo de li- 1 1 de se-c:ença, em prorogaçlio, tcmbro com met;tde de \'enci-

montos, as professot·as 
d. Angusta Ui! Viard, da 
cadeira de Monte Ale-
grc o d. Aurclin<t Caro-
lina Rodrigues, da de S . 
. Joaquim, nnmic:ipio de 
LPopoldina. 

181 Auctoriza o .,.OYúrno do 17 de ~e-
I•~stado a <let\pender a tcmbro 
•tuantia de 30:000:-!;000 
pela verba -obras" pu-
hlicas - com a constru-
cçil.o de um predio para 
o forum na cidad<! de 
Ponte Nova. 

ll:l.Z SnlJstitue o de n. 1-1 í so- -l:Jro pri vilcgios para con-
strucarro, uso e goso de 
estrac as para trai'P"a-
rem :mt9movcis, por~_.,. 
paço de 2'1 annos e sem 
]lroj~1izo do plano· geral 
de vmção ft'l't'Cil. · 

I 

I 

I 
I 

I I 
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Dispensadas as formalidade~ re 
gimeniaes, a requerimento d 
;;r. F. \' alladares, entrou on 
discussão, sendo approvado 

o 
1 

(' 
remettido ao Senado -~ob n 
116 por offlcio 
do sdembro. 

n. 156. (]p l\ 

Pende de delibemçtto 
do •'~<>nado. 

Do ~··· l .. iudolttho Cnau 
)lO!'! I 

·~ltl tn•lnaeirn tll!>lcn.: 
!ilào om 20 do setembro, f 

!oi· 
oi 
n-approvado e remettido ú cor 

missão do Itopt·csontaçücs,R< 
quorimcnios c Petições. 

Pondo de parecer para 
da discussão 

;-.:Pgtn l· 

Daeontnti!'lsào de Oha•u 
J'~>nbllcus 1 

AJn•esentntlo em 1-! de s c-
IO 
m 
ll· 

tembro como substitutivo < 
arojecto n. 147, entrou o 

iscussão do pr•forencia se 
do em 18 proferido. 

Eau ses·nntln tUscussi 10 
('· 

o. 
o 

em 19, foi approvado . <~ r 
mettido a mesma comnnssã 
qne obtendo nrgcncia, 
:<pro~entou pnra torcoit'R. 

l~m torcei ra discussão em· 21. 
o à 
U(' 

ri-

toi approvado o rcmettid 
commissão do Ra<hlcção, q 
obtendo urgcncia a r:eque 
monto do sr. A. Quotl'oga 
apres~nton com a rod;v.~ç 

o 
ão 

final. 
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18;.? Sub.~tituo o do n. 1!7 so-
bro ]H'ivilcg·io~ para con-
~t.rur;ção, uso o goso do 
estradas par4 trafega-
rem automovcis, por es-
paço de 25 annos o som 
prejuízo do plano ;;oral 
de v ia<;i(o ferrca. 

183 Substitue o do n. lH so-
bre modi1icaçflo do Ho-
gimonto Interno :da Ca-
mar[L. 
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Observações 

---

Dispensadas as formalidades r O• 
o·imentacs a requorimonio 
;';Iesino sr., entrou em disct 

do 
lS. 
et. 
17, 
SI' 

são sendo approvado c rem 
tido ao Senado sob 11. 1 
por officio n. lGl do 21 dos 
rn(w;, 

Pende do deliberação do 
nado 

nu ('OIUIHi"'""lU~ 
H ela, 

de I 

i\t)t•eseuitulo em 4 de se-
ao 

em 
·en. 

tembro, comosubslitutiyo 
proj o c lo n. Hl, entrou 
lD em discussão de prefer 
cia, sondo prcrerido. 

l:'.:na !>les·nucla tliseus .. são 
A. 
r e-

nossa data, foi pelo sr. 
Welorson oll'erecülo um 
'luorimonto que foi appr 
do no sontirlo do ser dis 
sada a leitura do projec 
que a sua discussão se fiz 

o v a-
pon-
to c 
esse 

em globo. 

Em seguida foram oll'oro oi das 
n. 1, 
; ns. 
tros; 
venal 
OlllUt 
o sr. 
n.l2, 
tros; 
son c 
llada-

as seguintes emendas: 
pelo sr. Heitor uo Souza 
2 a 7, pelo sr. F. Vnlladt 
n~. 8 o 9, pelo sr .. Jn 
Ponna; n. lO, pelo sr. S 
Figueiredo ; n. 11, pol 
João Volloso o outros; 
polo sr. Assis Lima e ou 
n. 13, pelo sr. A. Wolor 
ns. 14 e 15, pelo sr. V[l 
l'CS. 

ApoiMlas o postas em d iscus-
r. Ltt-
com-

rou o 
di asso 
ão do 

são conjunctamento, os 
íhyotto Brnndiío, pela 
missão do Policia, ro1p10 
foi approvado quo se a 
por ·1H horas a discuss 
projecto. 
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Em ;11, continuando em segnn 
d~\ dis<:ussão, em gloho, o sr. 
l.afayeitc Brandão, pela com 
missào de Policia, oíl'crecet 
mais as cwcndas de ns. 16 t 
21, sendo encenada a discus 
sM c adiada a votaç:1o po 
fa11a 1\c numero. 

r 

Ern a sessão nocturua dess a 
o 
o 
o 
I· 

mesma <lata, J'oi approvado 
projccto com as emendas a 
mesmo ollorccidas, cxcept 
as de ns. 1, 8, 11 e 13 que f 
caram prejudicadas c remei 
lido :'t mesma commissão. 

Em ;1~ o sr. Lalhycttc Brandã 
pela com missão do P~licia. 

o 
o 
s-

do 
~tprosen t0u para tcromra 1ll 
cussilo relligido de accor 
com o vencido ercquoreueol 
teve dispensa das fOI·malid 

)• 

a-
IO 
I'· 

dcs rcgimcntaes para qt 
esse proj c c to fignrassc mt o 
clcm do dia. 

l~1n i ea•<·eil'a clisens!>oii' lO 
o em 22, loi ella encerrada 

adiada a voinçilo. 

Em 2-! roi approvado e rem 
lido ;i commissfío <lc Hc1 

oi-
la-

a 
ll<t 

C\'iiO qtiC o apresentou em 
sessão noclurna dessa mos1 
<laüt eon1 a t·odacção Jlnal 

Dispensadas as 10l'll1al;idmles 
gimcntaes .a rcqucnmonto 
sr. A. <J,umroga, entrou 
tliscussão, sendo approvad 
puhliendo. 

l'C· 
do 

Clll 
00 

ltt·solução n. 1-1, de 7!.7 do se 
temhro de l!JOG 
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l8t Crea o registro geral dasl2l do se)l22do se- 2! do se-
minas no Estado. tomhro temhro tcmhro 

I 

185 Ann!o'i" o P"•idnntn J, ""'"'12-1 do so-
1 Estado a rejovar do pa- tl;mhrol temhro 

gamenlo das prestações I 
dovidar:: a Prcíeita desta 
capital, no capiti\o V_P- :

1

. 
rissimo Antonio da S!l- I 
vcir~, cm9uanto dur<~r a 
sua mvalul('z. 
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Ohsct·vações 

i 1no ~.-. F, Vnllatlares. 

I 
l~n• tn•hneirn tlist.~ns

,..ão om n sessão nocturna 
de 22 do setembro, foi olla 
p.ncPrnub o :1llia<.la n votação. 

t<im 2-! roi approv;ulo o rmnotti-
<lo :1 eomnlissão do Consti-
tuição, Legislaçüo e Poderes, 
'lHO o apresentou para ,c;cgun-
da <lbcns:"ifio ('In 2;). 

Penüo do sPgun<la tliscnssfio. 

Da c.•otuiui~,.;ao de U.c-
JH'c.•senü•c;c.)P""• U~tt.ne
s·hnt•ntoto~ c ;•ct.tc:oc!!J, 

I'l'IHh· üe [>J inJ<.'Írl\ <liscnssi\o. 
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PROJECTOS INICIADOS 

E.M ANNOS ANTElxiOl\J~S 

E QUE TIVE~~M ANDAMENTO EM 190o 



' ~i 

' ', 
I I 

Ptojecto iniciado na Camara. dos Deputados 

Transumpto 

128 Contem divcroSas providcn-
eias solJro organizaçã? 
judiciaria c processo Cl-
vil, criminal n eleitoral. 

:w. Crca na zona cln i~ Ia tta tres 
campos de demonstra-
ção agticola. 
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Observações 

I 
lluh•indo Clll 1895, 

. .i\.presentndo para sogun 
da discussão pela commissã o 

1 do Justiça Civil e C1·iminct 
om 26 de julho. 

Em segunda discussão om 2 
foi olla encerrada o adiada 
votação por falta de ll1 
moro. 

Em lll de agosto, submetlid 
a vota~~ão foi rej citado, 

o 

Archivou-sc 

Iniciado en1 1900. 

A1n•esentado pelo sr. \V 
lcrson por parto da connni 

e .. 
~
e-
e-

mt 

silo do Agricultura par:t s 
gunda discussão em 21 de ~ 
tem bl'o, opinando pela s 
r(\joição. 

Pendo de segunda discussão 
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53 Crea uma escola milita 
em cada fabrica de teci-
dos, ou estabelecimento 
industrial do mannfa-
ctura, distante mais uP 
3 kilometros das sédes 
dos districtos escolar('s. 

68 Crea mna Escola ;'l;ormal 
na Capital do Estado e supprimo as Escolas 
Normaes de Cbl'raba, 
Arassuahy, S .. Toão d'El-

I Rei e Sàbará. 

112 Croa mna escola de instru-
cção wimaria do sexo 
mascu ino no dishicto 
de S. Caetano do Japme, 
município de Jannaria. 

,!\) Declara nnlla a resolução 
n. 86 da Camara Muni-
eipal de Trcs Corações 
do Rio Verde, na. parte 
em que creou o 1mpos-
to de cem reis por ca-
beça de gado vaccum 
vendido na feira da<juol-
!e município, o na par-
te em que estabeleceu 
os impostos elevados 
sobre agencias do lote-
rias e sobro venda de hi-
lhetes de loteria. 
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ObsNvaçõos 

luh•iatlo c•n 1000. 

Atu·e~cntnllo pelo sr .. .'~e· 
xas por parte da connmssã 

I· 
o 
1-de Instrncçilo Publica e Civ' 

lisaçilo de Inrlios, para S< 
.. ·unda discussão em 2·! lln ~< 
tomhro. 

Pende de ~egunda discussão 

lniehulo cn1 :&900. 

Atu•csenüulo pelo sr. X 
vier Itolim por parte <ht co1 

a-
n-
li-
m 
11· 

missão ele Instrucção Pnh 
ca o Ci vilisação de lndios e 
20 de setembro para scgu 
ela discussão opinando Jl, ela 
sua rejeição. 

Pende de segunda discussi\ o 

Iniehulo mu i90~. 

A(ll'C!iolcntatlo para sog 
<la di,;cussão em 24 de set 

llll· 
em-
In-

çi\o 
bro, pela. cot~Jmiss~o. ~!c 
strucção l'ubhca e Ctvthsa 
<IP Tndios. 

l'etHic <le segunda discus são 

lnicinclo ent :&903. 

Ent 1t~t·<~eh•a dlscui"i: 
em 2·1 de julho, foi elh 

!O!ÜO 
t 011· 
,1çi1o cermda c adiada a vot· 

por falta de nnme1·o. 

Em 2G~ submott.ido ~\ volt 
foi rejd1ado. 

\Çiío, 

Archi vou-se. 
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1903 sobre reorganiza- tembro 
çrto 'da :instrucçi!o pu-
blica. 
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·1 do se- 4do se-
tem hro tom hro 
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211 de se-
tomhro 

Emendas do 
Senado 

22 do se~ 
tomhro 2·1 do se- ~5 doso- luiciucto em :tooa: 

tembro t.em b1·o 
l~u1 l.t~t't~t)ir•n dl~t.·n~!Jitiai'o 

em .í'!J 1le ng-osto, fOI'illl! Qil(~re
CH]as pelo sr. Xavit•r Holim 
as emcnd:ts do ns. J a :l:3, que 
cn L!·aram ent discussrro, sen-
do esta a1lindn. por 2! IJOI'i\S. 
a I'CI)llt•rimentn do sr. A. 
fJ,uoir·ogn. 

Em :11, etn discusMto com ns 
refcJ•ida~ emendas, !'oi ella 
enePt'f:H.la o adiad:t a yobçi'ío 
por fülta de Itunt(•ro. 

l~m ·l do sütembro, J'omm ap-
J>I'OVatlos o projccto P cmrn-
das o r1~ntoitidcs :i. commis-
s;to d1~ Itodac~'rro, que o aprP-
sentou na mesma data com a 
redac~'<1o Jlnal. 

Dispensadas as forn;a lidados re· 
gimcnlaos, entrou em discus-
são, sondo npprovado o re-
mettido ~tO Srna1lo, soh n. 103, 
por otllcw n. J4:l, de 1 de se-
tembro. 

he·vol'\'lilo J)eJo Sennclo 
com emendas, por offício n. :?:J, 
de 20 de~so nH·z. 

Em 2;?, em discuss:1o unica as 
emendas ofliJrecidas pelo Se-
nado, t'oram appt·oYadas c 
remet.lid~\s ~0111 o prqjccto ú 
comnnssao ue l~odacçrro, que 
em a SI'Ssi'ío nocturna dessa 
mesma data, o apresentou 
com a redacçüo final, de ac-
cordo com as Cllll'ndas do Se-
nado. 

Em .2·1, entrou Plll discussão c 
fo1 lj[l]lrovatln, selJ(lo J'('llleili-
tlo. a. S1\llc~;~9· :;ob!_t. :li, por 
offtcw 11. ,J~;,, de ::!;_.,o IJUü se 
communieon ao Senado por 
officio n. 16!. ' 

:-l;uH•c•lo nnclo 

Lei n. 4:3~1, dt• ;28 de s••lembro 
<le lDOG. 
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ilt\Auctoriza o ;.;overn_o do -- -

Estado a subvt•ncw~nn I annualmente os instttu-
tos exist Pntes no Estado 
ou quo nelle se fund~ren~ 
para 0 ensino theonco c l pratico llP agronouua, 
zootechnia, artes e otfl-
cios. 

- - - lG de lü de 16de 21 de se 
8tí ErJuipam os vencimentos - agosto agosto agosto tcmhr 

1Io secretario do !<::xlet:· 
nato do Gynmasw :\~I-
neiro, aos do secretariO 
do Internato IIO mesmo 
Gyumasio c Pleva_ os 
vencimentos do reitor 
do 1-efcrido Externato a 

I 
. i 

o 

7:;!0ii~OOll ann11<tes. 
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- - 2! d1• se-
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- lnl<•hulo CUI fPO-~. 

.A ,,. • ._,~ü n üulo para :;egHIJ 
da discusrfío peJa commissii< 
de Agricul1 ura " :Uina,; cn 
22 de sete!Jl hro. 

Pendu de segunda discussii (J 

~'>de se- lnlt'indu t•n• fHO·-'i. 
1 f.nm hro 

•\Jn•t_·~entndo para terceir; 
discussão ~''" 2 de agosto pel; 
commiss:'io de Conslit.uiçno 
Legislação. 

l' 

·~··· t«"l't•t•h•a ciJs<·n~~~•• 
em 11, fomm oflorecidas a. 
:<egninlcs emendas: ns. 1 c' 
pulo sr. Lafa Yettr Hnuah1o 1 
11. :l, pelo mesmo sr. e ou 
tros. 

En1 discussão es~as eHICJHla . 
com o projecto, foi clla en 
cerrada e adiada a yotaçii 
por falta de numero. 

o 

Em_ 1G tpi approvado e rCine1 
hdo a commissão 1le Heda 
cção que ohtcndo urgnncia ; 
requerimento do sr. L l\Iur . ta, o apresentou com a reda 
cçilo final na mesma da h . 

Dispensadas as formalidades n• 
gimcntaes entrou em disens 
s~o sendo approvado o remet 
ü~lo ao Senado sob n. 90 po1 
olflcio n. 133, do 17 do 1nes 
mo ll!CZ. 

neYolyJdo pelo :-;onado co11 
emendas por oflicio 11 2 t 
de 21 de setembro. · 

l~nt 22 t~Jn tll!iiCU@!lsiio a. 
cnH ntbs off<•recidas pelo Se 
nado em numero de 7, fo 
ram ellus approvadas e J'e 
mcttido o prqjccto á cOIIllllis 
são do ltedacção. 
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85 l~quipara os vencimentos 
rlo sccrota!'io do Exter-
nato do Gvmnasio l\Ii-
neiro, aos do sor;rotario 
do In torna to do mesmo 
lhmnasio o c leva os 
vencimentos do reitor 
do rol'nrido Extr>rnato a 
7:200$000 annuacs. 

!JO Auctoriza o govomo do 
!~stado a reverter a um 
dos corpos da Brigada 
Policml de l\Iinas fo ex-
tenente Antonio Carlos 
Carneiro Viriaio Catão 
no nicsu1o posto IJIIP 
tinlu1. 
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Observações 

2! de se- 20> de so- Em 2·! o sr. A. Queiroga pela 
tombro temhro eommissiío do Redacç~w apro-

seHtou-o com a redacçfío !l-
na!. 

Di,; pensadas as ro nnalidades ro-
gÍino!ltaes a requerimento do 
mesmo sr. 011 tron em discus-
~•1o, sondo approvado e ro-
me1 ti rio ú sancção sob n. 35 
po1· ofJieio n. :n6, do 25 desse 
mez, o quo se levou ao co-
nhecimento do Senado por 
oflicio n. 16·!. 

Sn ltt~t~lonntl o 

Lei n. -140, do ·I do ontuhro 
de Hl06 

lnichulo e.u i nO !i 

Atn•csentatlo para terceira 
discussão em 6 de a"osto pela 
commissão do Cons'btuição o 
Legislação. 

H1n tert~elrn discussão 
em IG, foi olla encerrada o 
adiada a votação por falta 
de numero. 

Em li foi approvado Clremetti-
do ú commissão de Rodaoção, 
quo o apresentou para roda· 
eção Jlnal em 18. 

Dispensadas as formalidades ro-
gimontaes a requerimento do 
sr• I. .\Iurta, entrou nesta 
data em discussão sendo ap-
provado e romottido ao Se-
nado soh n. !12, em 20 desse 
mez, por ofllcio n. I3i. 

PenrlP rio deliberação do Se-
nado 
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I 
!Xí Crea o imposto snhre a 

renda liquida dos com-
rnerciantcs, a qual c' 
considerada CJII 20 ·o so-
hre as vendas :illi!UD.CS. 
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96 Approva a convenção co-

!obrada leio Presidente 
do Esta o em 19 de no-
vcmbro de 1\JQ,!, com o 
rrovcrno do Estado do 
fuo de .Janeiro com o 
fim de pôr termo ús an-
tio·as IJUCstões de limites 
crftre os dous Estados. . 

98 Anctoriza o "OVCI'IW a con-
ceder ú "'d. Josepltina 
Dalle Cabral, professora 
da primeira cadeira do 
sexo masculino da ci-
dado de Chrbtina \\Til 
anno de licença com me-
tade dos vcncimon tos, 
em pro rogação, para tra-
tamcnto de saudc. 
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Observações 

lnl("httlo c•tn i90-'ri 

Ap••e,.;entudo pela commis 
sfio d•· Ot·çamcnto c Conta 
par a :>ogunda discussão em 2 

s 
4 

dt• j 11Jl10. 

1~111 Ne~·nudn dh;•<•u,.;suc 
m1• Hl rlnjnllt<J, i(Jj <>11:\ encer 
ralla 1• adiada a votação po 
litll a de Jlllll1C!'O. 

Em lo de agosto suhmettir.lo 
1utnçiío, roi rejPitado. 

Archivou-se 

luh•lndo l'lll t904. 

nenteitltlo á ~ n n c• ç à 
pelo Senado em 22 de agost 
;:oh 11. 213, conforme comm 
nicação feita por offlcio n. 
daquolla data. 

~unc•<•iontulo 

,i 

o 
o, 
u-
7, 

Lei n. 1~6, de 22 de agosto le ( 

l!J06. 

h1lc•lndo etu iHO-'i. 

jAtu•c•!ofeu~.ado para segum 
di~<~ussão pela commissão l 

la 
!c 
ll-
jp 

1 ltop I'!'sen !ações, IteiJl!Crime 
tos o l'eti<;~õPs, em z:l t 
agosto. 

En1 sognuda discussão 0111 2 
foi r~jeitado. 

i. 

Arehi1011 se. 

I 
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117 Eleva a taxa de ma tricnla - - - - I - - - ~5 do 
no Extcrnatodo Gvmmt- I 

agosto 
sio Mineiro a 100$Qt)0 e I 

1 
reduz a 50$000 a de in-
scripção para exames na 
primeir<t epoca. 

o 

I 
I 
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Emendas do a Emendas do o 
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27 de -- 27 do - - - - - lnlc.·hulo e•n iUO:->. agosto agosto 

I 
Oc~YoiYido pelo Sonado eom 

emendas por ot'ficio 11. lO de 
2;, do agos I o. 

Em ')• N/ n1n discn:--:súo as cnH\11 .. 
das ofl'erecidas pelo Senado, 
i'OJ'é\lll app!'OYada.' eom exce-
pç:Xo <In do n. 1 O, que foi r c-
jcit:uln, ~ll!HlO i/UI'(J/vir!o ({IV 

Se,/r..Ulu por o !'fi cio n. ltO da 
mesma dnta. 

ltcmot.tido it sancção JWlo :-3<'· 

I 
nado sob 11. 215, ent 31 de 
agosto, conformo conlll!Ull'· 
ca~,~rro feif a por oflicio n. 1-1, 
dessa mesma data. 

Snnccionn~lo 

I 
12í Declara do. dominio da - - - - - - - -

Camara Municipal de 
ltajubá, os terrenos de-
voiu tos do bairro da 

I 
Ll•i n. 128, de 311 do agosto 

de lDC(i 

- - - - - - - - lnlchulo· ena iHü:>. 

«Bi~uin!ta>> e outros exis-
ten es dentro tla :nea 
urbana. 

Ueauettlclo á sancção pelo 
Senado soh n. 218 em 13 tlc se· 
tcmhro, conforme eomn1mli· 
caçrto feita por olflcio n. 18., 
d<'ssa mesma data. 

lo;n nccionntlo 

Lei 11. ·lTl, de 13 de selem hi'O 
ile lDOG 

13:J Trata da medição, 1livisão - I - - ll de se- H> de se- 17dese- 18 do se- 2·1 do se-
o demarcação de tcrra.s I tem h r o tomhro tcmbro tembro tombro . 
particulares. I 

de se- - -· - - - - 2G tio so- Inlciatlo Clll •I !lO:>. 
mnbro temh1·o 

~ 

I 

AJn·c.~!'icu(ndo para ;;egnn· 
da discussào pela connnis~ão 

I 
de' Justiça Civil c Cl'imi11al 
em J~l do agosto. 
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- - - ;W de se- li:na ~•·g·n•uln. dh<cn~l'ótto 
tcmhro por mtigos em :1 de ."clem 

I hro, ao arl. 1." foram oll'ei'I'· 

I <'idas pPlo sr. ITeitOI' do Sou-
za, pela connuissão •lo Jnsli· 
ça, as emeiHlas do ::s. I a li" 
um reqnerinHmlo pe rlin do 
adiamcnt o da disew;são Jllll' 

I 
21 l10ras ate' que fosSI'III i li I· 

' 
pres,;a.-; as emendas. 

Em cliscus,.:fiO esse rcquerimcn-
to, roi ella encnnada c adind<~ 

I n votação 1'01' falta (](' ll\1· 
11101'0. 

Em 1, roi appi'OY<1do o !'l'ferido 
I'C(j li C ri 1111'11 tO. 

Continuando ('Jll scg·unda dh· 
f'U~são em ;;, foi pelo s1·. !.in-
clolpho Campos oll'erccido 11111 

I reiJUerimcnto .:o adiamento 

I 
ela discussão por 18 llora,. 

: l·:m di;;cussão esse rPqm•rimeu-

I 
to roi 11 pprovado. 

Continuando em 11, em sPgun-
da discussão, foi esta por do-
libcraç<'ío da Camara feita 
por titulos. 

Em di.;cussão o titulo unico da 
l." parto com as emendas de 
ns. la 12, foi encerrada a dis-
cus:ião e adiada a 1 otação 
por t'nlta de numero. 

En1 discussfío o titulo I. o da 
2." parto com as en1eJHlas de 
ns. 13 a :la, foi oll'l•recida 
mais pela respectiva com-
missão, a emenda n. -15. 

Encenada a discussão foi ogual-

I 
mente adiada a VOÜH."iíO. 

I Em 1liscussi1o o titulo ;!,'' 0(1111 

I 
as emendas de li S. :li a :~ti' 
foi ella mwerra1la" adia1la a 
YOÜ\ÇilO, 

' 



I 
r 

·i' 
,i 

i 
! ' 
i 

'. 

r 
I 

-·· 

l I 
Transumpto 'Jl o ... 

"' 
"' ;.-; 

·-----· 
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Observações 

I 

26 de se-~· Em 1liscllssilo o tit11lo 3 .. · com 
tembro as emendas de ns. 40 a ·11, 

foi ella enterrado e adinda a 
votaçilo. 

gm di se ussilo os tiL ul os l. o n 
2.'' da 3." pêlrtc, foi ella en-
cerrada o adiada a votaçfio • 

Nessa me,mw data (11) foi ap-
provado o projecto com as 
emendas apresentadas c rc· 
meitido :'t referida commis· 
s<to, CjUC o upresen \ou para 
l.m·eeira dbr~uss<lo em 12 dc:;-
se UlOZ. 

l~lll fet•eei••;t tli,!~!!CII~~:io 
em 1·!, foi elÚ1 adiada para a 
scs~ão seguin to, a roqncri-
monl.o do sr. lloitor do Soma. 

Continuando omlií, em terceira 
disonssão, foram oíf0recidas 
pelo ,;r. Heitor de Sous.1, 
pela commi~s11o dn Justiça, 
as emendas de ns. 1 a li, sen· 
do approvado o projecto c 
as emendas c remeltido <'I 
commissão do Itcdac.;iio, que 
o aprc:-<entou com a redçtcciío 
final em 17, ' 

Dispeus<ldas as formalidades re· 
gimentacs, a requerimento do 
sr. I. ~lurta, entrou na mes-
ma data, em discuss<lo, son· 
do appro,·atlo c romettido ao 
Senado, soh n. IH, pJr olli· 
cio n. IG:J, de 18 do mesmo 
llH'Z. 

Devolvido com emendas pelo 
Senado por ofllcio n. 26, de 
2·1 do refcl'ido moz. 

Em 25 em discussão as emen-
das oJ!'erecidas pelo Senado, 
foram approvadas, sendo re· 
mettidas com a proposição á, 
commissi'í.o do Hodacção. 

Foz doclaraçilo do voto contra 
as emendas do Senado, por 
julgai-as inconslitucionacs, o 
~r.· Pericles de 1\Iondonça. 
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I 

Trata da mcdiçCío. diYisão 
o dcmat·caç:lo dl· teri'ns 

- -
particular e,;. 

Auctoriza o gOYCI'IlO do - -
J•:stado a Jaz c r f!e . ..;s;io 
"Tatuita :l municipalida-
do do Ouro Fino (]o pro-
dio e111 (jlJe funccionou a 
cadeia pnhlica ptu·a o 
cstahclccimon to de Ps-
colas nnmicipacs. 

I 
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2() do i'5ü- En1 a :~e.-:;sfto notnrna de:-5s; 
1.('lllhro mn~n•a data o sr. F. Valla 

dares (leelnron IJUe se esti 
vcss1~ presente a sessão dinr 
na v o l<~ ria contra as referi 
das omendas e mandou :'L Mesa 
1leelaraçiío de voto identicn 
:'1qm~lla. 

I> sr. I. Hnr1a pela eommissão 
de lteda,~çã'> apresentou-o na 

\ mesma (]ata co.11 a l'l)dac~ão 
llnal. 

I DispPJISadas as formalidades J'( 

gimoni:tes a requerimento do 
mesmo ~cnhor, entrou em 
uiseu,;sf\o () foi approvado, 
~cndo remei tido :'L s a n c ç 1t o 
'oh n. ·12, por oflicio n. :384, 
de 2(i uo mesmo mcz, o que 
se eommunieou ao Sf·nado, 
por ofllcio n. lG7 da mesma 
data, 

!'olancclonntlo 

lnlt•iatlo cau i90:0. 

l~nt JH'hnch•a cll!>4cn!Oi-
'"ão em 23 de julho, foi dia 
enc<'rrada e adiada a vota-
ÇiiO por falta de nmlH'ro. 

Em 26, J'oi approvado e t'P-
mct tido :'L ''ommiss:lo de Ro-
prcsonl açf>Ps, 1\equeriment.os 
e l'etiçf>o,;, qn1J o aprcscnton 
para segunda em l." do se-
1ot>lhro. 

l~nt !'>e;.:.·nndn tli!!OCU!o!!<ào 
em -l de~se mcz, foi appro-
v:tdo e r<'mct tido á mesma 
~~onmdss~o, quo o nprl'sentou 
pam ll'r''Pi!'a na mesma datn. 

l~m :1, foi appt·ovado o remoi-
tido ú ~~omtnissão de ltcda--
c<;.fio, quo o apresentou na 
me~111a dalD, '-'Oill a redacç:'ío 
flnnl. 
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l~ll Auctorint o gover·no do - - 26 •lo '1 de se- 5 do se-I 5 c!P ~o- G de se- -Estado a ta~er cessão jnllto temhro temhro lc!lllJt'O temhro gratuita a municipalida- • 
ue de Ouro Fino do pre-
dio em CJUC fnnccionon a 
cadeia publica para o 
estabelecimento <lc es-
.colas municipaes. 

- - - - - - -- - Dispcusadas a-; formalidades re 
gimeutaes, a requerimento d 
11'. I. lllnrta, entrou em dis 
ens.süo, sendo ,,ppt·ovado ' remettido ao Senado sob IJ. 
1116, pot· uffleio n. l-17, do () 
tio l1H';'{lll0 mez. 

o 

lh~•nei tido ú SH.llCÇitO pelo 
Senado soh n. 221, em 21 do 
rofcl'ido n1ez 1 conforltlo a 
communicação í(>i !:t pot· o f 
Jkio 11. 2·~. dessa clala. 

!o>n n<•eiouudo 

. Lt·i n. j j I. <ll· 2 <le outubro tl () 
l\JIJI). 

1:31) Declara que as estradas - - - - 1~ de 10 de 10 de -de ferro conceclidas da julho ugosto agosto daüt da presente lei em I diante c •tue não· go:>a-
rem de favores pecuuia-

I rios do Estauo, não rc-
vcrterJ o ao dorninio dos-
te, constituindo rr·oprio- I dado perpetua c os con-
ccssionarios. 

- - - - - - - - lni(~hulo 1 no:.. (_l.Jtt 

l~lll iS de .in lho, foi ap-
,provado Clil tel'ceira discus-
são e rem cUido ú eommis-
si\o do Retlacção, quo o apre-
sentou para r(·dncção final 
em 26. 

Jr:itt 27, Clll dbcussiio a rcd:t-
cçi\o Jinal, foi clla encol'rada 
e adiada a YOÜ\Ç~O por falia 
do ll\lll1Cl'O. 

I 
I 

i 

I I 
I 

Itelova do l'agaltlento de ' 13i - - 26 de - - - - -
3:500$000 que deve _aos jullw 
cofres elo Estado, o Cicia-
diío lldcfon'o .los& Tei-
xeira, ex-collPctor esta-
doai em 'l'rcs Comçõr~s 
do !Uo VcrdP. 

I 
I 

gm lO de agosto, Joi uppt·ova-
da, a red:tcç'io e temetlido 

I 
ao Senado sob n. i-ID, por offi-
cio n. 1:l2. des:>a me.'ana dai.:J.. 

l'<•ntlo de dclih<>raç:to <lo 
SenHdo 

- - - - - - - - lni<•hu1o 4.'111 :WO:>. 

I 
Eua IH"htH•h•n cH~t~ns-
~tio em 2~\ de _iulho, foi dia 
c>ncerrada c adi:tda a votação 

I J•Ot' falta d<í numero. 

IJ;m 20, foi aJrprovatlo o t·cmd-
tido :\ COlltllliS.'<ftO elo Ot><,'a-
mento i' Contas. 

l'PlHle clt• pareeer par·a ,;pgnnda. 
dh<:nssno. 

··-
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150 Concctic ao lente de geometria c lrigono- l•J tio 17 do 21 tio :n de ·I do Sü· -metria tio Externato do Gymnasio Minei- agosto agosto agosto agosto temhro ro, dr. João Proença, tious annos de Iicen-

ça sem vencimentos, pa~a tratar de seus 
inlercsscs onde lhe convwr. 

l 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

i 
l j 

I 

*·-· 

I 
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1 
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Carnar;J, dos D,íputados ern H)Ot> 
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o :2/3 das emendas 
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Observações "" "' 
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ol 
"' Vi 
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5 tio se- ltt•aue~ ~i tio em lG de ag·osto foi aprosenta<lo 
tcmbro en' 17. 

l~au JH•hueh•a cU,.;cus,.ào em 20, é o !la en-
ce• rada o a<.lia<la a Yotaçiío por falüt do nu-
lllüro. 

Em 21 ,; apJ•rovadr) c romottido ú eounnissüo do 
Rcprosontaçücs, Itequcrimentos o Petições, quo 
o apnsontou para segunda em 27. 

l~n• se~·nndn tli!>ócns!":~•o em 30 do agosto, 
ó n mcs1na oneerrada o adiada a votaçüo por 
J~·tlta do numero 

Approvada om 31 o' romottido Lt mesma commis-
são que a apreson tou para terceira om 1. o de 
sotcmhro. 

Ena tea•cch•n tliscn!iisao em·! de setembro, e approvado e romottido ú sancção em 5 por 
officio n. 357 o quo se communicon ao Senado 
por ol'flcio n. Uií. 

Snnccionnclo 

Lei n. 4!32, de 5 do setembro do 19013 
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Trali'llllllp1o 

-----·-·--~------~-- .. --·---------. 

Declara que a co1npd•·ncia do juiz do dil·oi-
to para pt·ocp,;sal' e jlil;.!·nr os crimes do 
rcsponsabiliúark •·on1 pr••henrl" po1· COIJ· 
nexilo os cl'inm-; <la <'OllllHJÍCllcia do jury, 
s•imcntc quando p,;Jt•s foJ·cm com mel tidos 
por funecionarios puhlico~: e <'olilcm mais 
rli.~posições ''OhT'" a,;,;nJII]liO. 

;<!.l de 
;1go:~d.o 

;2[ !Jp 
i1!.'0,;io 

Approvar;ües 

o o 
1-;t:; ~~ 
'JJ !JJ 
~ 1./J 

~ ~ ;a ;.a . 
c-~ :":i 

~D do 1:5 do se- l7 de se·· 
a o.-;to :1emhro tnmhro 

------------~------- ----~--------~-- ---

2:1de se- Ht.~nH•iHdo ''"' ;2:3 dP agosto foi aprcs<'ntado 
tcn1bro mn 2·1. 

En1 tn•hneh•n tli,.en"'"'ào em 28, e clltt <'li· 
cnJ'J'ada e adiada a votaç:\o por ralta do llllllllH'O. 

Elll ~D. o' approvauo ,. rcJIJOt tirJo ,·L connJJis,.;fto 
de Justiça Civil<' Crí111inal, que o :tpresontou 
para segunda. PIII :lo. 

1~111~-õe;;·nntln ttl~•to.n~oõ,.;ào em 3 do sctolllbl·o, 
o sr. lllcllo Vianna otlercce um requerimento de 
atliamcnio da di.-;c11s.'ão p;na a srssi\o seguiu lo. 

E111 di~ow;são esse req ttnimonio o' oll<t cnco!'l'arla 
e admda a voinr;iío por f'nlta de numero. 

E1n ·I de sotcn,lJro f'oi appi'Ovado o rcqnorimonio. 

l~ut se;.:;nndu tli!Ot'.ll"!loõào (continuaçfiOJ Olltl 
do seternhro, ao al'iigo 1.• foram ofl'orccidas 
pelo sr.l\Icllo Yianna as emendas ns. 1, 2, :l t' 
I o um requerimento para qnc volto o projeeio 
O CIIIO!Hlas (t Tlll'Slll:l COlllliiÍSS::ÍO. 

Em disc11ss.-.tO nssL' l'Ol\lH'rinlt•lilO o' snlnnotiido :'t 
voiat;<io ,,. a pprnv:11 o. 

Em 10 Jo setembro f'oi aprc.'HJni:tllo pa.ra con· 
linuar em scgnnrla rliscnssão conjunetamcn1o 
com n ~ ctll<'THias otr .. rceidas. 

Em 12 de sei.c1nhro conlinn;tiHio em sognnd;t dis· 
cnsssiio, por arlig·ns, com ns mnonuas do :u;. l a 
·ll'oi nutisofleroei•hatle n G pelos srs .. luvo-
TJ:tll'l'nna <·outros ficando cncNrada a díscns-
s:!o o :Hliarla a voltçfto por fitlla dt' nttiDili'O. 

Em 13 de ~CL<'mbro ,', <tpprovado com a,; <)lllCII· 
rias ns. 2, ·I c 5, sendo regoitada a de n. :l o 
Jlrl1jtHI.ica<la a de 11. 1 " rr'mei.ti<lo á mes~nn 
commtss:io qnc o :tpl't'sAntou para tcJ·Cell':t 
01\l li, 

Bna tet•e(~h·a tll•cn,.;Jo~i•o em 17 foram offc· 
recida~ :t~ scgninit•s t•mcndas: n. 1 pelo sr. 
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151 Declara qnc a contpot<•~tcia do .iniz '~" dit·•Ji-
to para pro,~essar e .JUl~-!:ar os Cl'lllli'' de 
responsahilidadn comprcltcnde por eon-, 
nexão os crimes da competenqa do .Jury, 
s<Íl;JC!lLC quando tstcs ÍO!'Clll C011ill1Cltidi!S 
por funccionarios pnhl!cos e contem mnt;; 
Lli.~posir;i'ies sohr<' o nssumptü. 

~:3 d<· 
i\Q'OStO 

~Ido 
a!.';os1o 

~\! <i<· 
a~:osto 

];1 do SC· n doS<'· 
Íülllhl'O tcmhro 
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1
2:l de sc-

tcmhi'O 

Ol>sorvafJi'Jüs 

llcil.or do Souza por pal'tc d 1 commhs:to de 
Justiça Civil e Criminal: ns. 2 n ·l pelo sr. 
ValladarPs: n. 3 pelo sr. Olyntpio de Araujo. 

Encnl'i\da a di:icnssüo ó approvado o pt·o.icelo 
icOlll HS Olllclldi\S '' l'i'lilül.(idO ;\ COllllllÍ.'iof\0 tlP 
rcd~li:\:'io. 

AJII'é'st•ntaranl declar;H;ão do. voto ''.onüa a <Jillüll-
d;c n :) os SI'.-< Hei1<11' do Sons<~ e l'eri,;l~s ,]<_, 
~!entlonç~t c n. favor o ,<1'. As;.:is Lima, 

Em 1:) o s1·. l. !\lu I'! a docbtm quo se L'sliH's.-><' 
Jli'Csento volari:1 eontra a nmnmla n. 2 tlo ,;r. 
\'allada1·<•s. · 

~e.'-da •IHJ:t foi apl'•lsenütdo a rcd;tceilo Jinal th-> 
cnlendu~ o di~pf\nsadas as forinaÜdadcs rcgi-
nlclllae:< <t rc•que1·imcnto do st·. Vallarlnre.->, en-
trando em <liscussfío. s<mdo apprOI'<Hla c de-
volvida ao Sena<lo. 

Do novo foi ,liJvolvitlrl pelo Senado em ~:3 de se-
( cmlli'O por 1" r<'l n sido r<:j oi tntlns :1 s cmcmlns 
IIS, 2, 3, ·I O G. 

l~nt «li!oõcn!oõ~ào em 23 de scteullwo cnníirmon 
a Camara a decisão do t;enado ~cntlo !'emi'tti-
do o pt·ojN·lo a <:onmtiss:lo de rc<lacçfto. 

I'<·~ tleelaraç.;1o de voto a litvor· da emenda IL ~ 
o st·. lit'i1or <lo Sousa. 

Atn•t•!Oic•nüula a rodacç'io final em ,;c.->são no· 
clul'lla de 23 o dispL:mia<J;,,; :r.s fommlitlados rc-
gituonlacs a requerimento do ,;r, Igrwcio 
'[nl'la, t'llÜOII em tli.,cussão ,.;ondo app1·ovatlo. 

Hl'lnt•1 Uclo :, sanc\:flo pcln Camar<I ,;oh 11. ·1:2 
por ollicio H. :ltíf> de 2 <lc sotomhro, o qne sP 
communieon o Senado por ofllcio n, lG7. 

!olant•elonncla 

Lei 11. Jl.~. do .[ de on1.nhro de lUIJG 
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15~~~ Audoriw o govP;'IIIl a eonecder gratuita-\ 
n~<mtc terí-as dovolntas aos syndicatos 
ao'l'icolas nos ·lermos da lei 11. :l78, do ll 
d~ agosto de HJIH, c contem rnais dispo:.:i-

:l'J de :n do 
agos1o :~go:---to 

I 

----------- . 
i 

.\ pprovações l 
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1 I)PI'S SO]JI'C O H:'Sill1lpio. 

J~,JAudol'iza o g<J\1'1110 a refOillll\1' 110 posto 

I 
qiH' ora occuJ•<t o tcnl'rr(n !lo 2.• hatalhi\o 
d.t Bripada l'olicinl, ~lai1Jilio Arthur <lui-
m trúr·~, Ycrillcu<la a ~na invnlidez <'Ul ill-

1 s]'l'<'çfío de sanrlc. 

I'><! o"""! 11 de "L dw" to d ,, '"' ''oi"''-
1eml>ro (Pmliro 1r•mlll'O i<'lilhro t<'rnhro 

I 

]~,:)• Dcclar·a hcntus do t>xar110 de suílic:ienci<~ os 
A :;olici1adol'l'S que livon·m mais do dez ali-

nos d•~ e:;cr·eicio o quizen·m tirar provi-
~;ln dl' a•hnga<lo . 

.!~•:3 I>oterlllina o n1odo de sor<·rll pagas a8 Cllo>· 
ll tas nos proce . .,;sos crinws l'lll qiH' decahir 

o JHOrnotor da jnsliça. 

i 
I 

I 
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lG) Determina 
I l 

o modo <1~ SCl'<!lll pagas as eus - -- I - - - -
B tas nos processos ernnes ern <[lte dccahir 

o promotor da justiça. 

I 
I 
I I 

I 

l I 
I I I I i. 
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Observações 

Dispensadas as formalidades regimcniaes a roque 
rimento do sr. I. Murta, entrou em discussão 
sendo approvada o remeitida á sancção so 
n. 3D, por offlci? n. :381, d~ 2G de setembro, 

b 
que se commumcou ao Senado por offlci 
n. !G7, de 27 do mesmo moz. 

ISnncciounclo 

Lei Jl, H9, do <I de outubro de 190G. 

-

o 
o 
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Projec tos do Senado reme t tidos á Cama r a dos 
andamento 

e: __ _ 

I 
I 

Trawmlllplo 

I 
titulo 1()8 C1·óa um Ins 

rl'Alom Pa 
çõcs a rosp 

Agronomico em S. Jose' 
rah~·ha e contem mai~ dispo~i-
oito. 

I 
int.c~ cadeiras tio insirucçilo l20

1
Crêa as sogu 

1 primaria : 
cidallü do I 
quista, no 1 
Cachoeira 
valho no n 

uma para o sexo masculino na 
'cçanha o nos districios da Con-
unnicipio do Sacramento, o da 
Alegre, Estação Silveira Car-
nmicipio de !'alma. 
sexo feminino nas cidades do 
do Alto Rio Doce. 

os districtos de Sant'Anna do 
üma para o 

Peçanlm o 
Uma ulixta n 

1 Suas~u.ah~· 
llllllJlCljllO 

o S. aonçalo1clo ltamalltotn, no 
do Peçanha. 

,.·overno do Estado a conceder Ht Auctoriza o 
"ratuitame 
tuirem fam 
7 annos do 
50 ltcdares 

1fte aos extrangoiros que consti 
ilia no Estado c tiverem mais do 

de 20 u rcsidoncia no Estado, 
elo tPrras devolutas. 
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- 21 do se- 2! de se- 25 de so-l 
tcmbro temhro lembro 

I 

I 

I 

Deputados em annos auter·iores e C!llf:) tiveram 
em '1 90o 

o 
Discussão por 2;3 'O 

'" das emendas da ,:::1 
o "' " o Cama r a ifJ 

"' 'O 
,:::1 "' o 

"' ,:::1 "' o 
'h "' o ~~ 
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'"" ,:::1 

o g E "' Observações 
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I 

I Ern 27 de agosto foi apresentado para segnndt - - - - - -
discussão. 

l~nt se~:;tuuln tliscnsl'iào em 30, o' olla en 

! 
cerrada o adiada a votação por falta de nu 
mero. 

I 
I Em 31 foi rojdtado. 

I 
I 
I Archivou-so 

I I 
Coutntnnicon-l'le ao Senado por ofllcio n. Hf 

de ;, do setcmhro. 

I 
-

- - - - - - .<\)U't'SCH(ndo pela commissão do lnst.rucçã 
Publica c Civiliznçi'lo do Indios em 24 do ~etem 
bro de HJOG. 

o 

I 

I I Pcnrle dP segunda tliscussttO 

I 

25 do se- - - - - - .i\JH'C!oiCll~ ntlo JHtra segunda discussão em 2: 
tem hro do agosto. 

I 
I 

I Eut l'it'~·untln tllscu"'"'"o em 12 de sotem 
h1·o, foi ofl'orccida a enwiHla n. 1 pcl•> sr. ~enm 

I 
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I I 
141 Auctoriza o governo do Estado a conceder - - - 21 do se- 2·1 de se-i25 do se-

~ratuitamonte aos oxtrangeiros quo consti- tomhro tem bro I tom hro 
uirem familia no Estado e tiverem mais do 

7 annos do rosidencia no Estado, de 20 a I 
50 hectares de terras devolutas. I I 

I 

I 
I I 
I 

I 

Discussão por 2;3 
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Observações 

Figueiredo o pelo sr. Heitor do Souza, mn re-
querimento para ir o Jll'Ojeclo á commissão 
de Constituição, Legislaç~o o poderes. 

Em discussão o requerimento e ella encerrada e 
adiada a votação por falta de nnn1er·o. 

Em 1:3 ~ aprn:ov~do o req~terimento, e remotiido 
O prOJOctO a lh ta COllllll!SSãO, a <[Ual O apl·esen-
tou em 18 do setembro para continuar t'm se 
gunda tliscussão. 

Em 20, continuando em segunda discussiío con 
jnnctamente com a emenda, são com esta ap 
provado:> os arts. l. ·, 2. · o 3. · 

Ao art. 4. · são offerecidas pelo sr. :Senna Fi 
gueirt'do as emendas de ns. l a G o um re<!UO 
rimonto de adiamento da discussão para a 
sessão ~eguinte, cnja votação é adiada por falta 
de numero. 

Em 21 continuando em segunda discussão a pa1· 
ti r do art. 4. · com as emendas ns. l a 6 são 
ollerecidas pelo sr. Antonio Weler~on <~s de 
ns. 7 a 12. 

Nesta data, em sessão nocturna, são approva-
dos o art. ·L· com as emendas de nnmeros 7 
a 12, sendo retiradas a requerimento do seu 
andor as de ns. 1 a G. 

Approvado o projecto com as emendas o' re-
mottido á commissão de Agricnltma. J\Iinns 
Colonização, Terras o Bosques. 

Fez declaraçiío de voto a lavor do projccto e eon· 
tra as emendas o sr. Lindolpho Campos. 

Em 22 o· apresentado para tercira discnssão, sen-
do dispensadas as formalidades regimentaes, a 
fim de figurar na ordem do dia da sessão se-
gmliil', a requerimento <lo sr. Antonio \\'clcr-
son. 

Eau te•·~·ch•n cll!o!cn"'l'!!;,o nesta data (sessão 
nocturna) o sr. Lindolpho Campos oflerece um 
requerimento de adiamento, por 2lllorn~. 

/ 
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- En1 diseussão e~se l'CfjUct·ünento é olla cneorratla 
e ;<diada a votação por falht de mm1ero. 

Em ;U, >o>nbmettido ú. votação o requerimento o 
oi! o retirado da diseus~ão a requerimento do 
seu auctor. 

Continuando em terceira discussão com as emen-
da~, são mais oíl'crecidas as seguintes: n. 7, 
pelo sr. _Lindolpho Campos; n. ti, pelo sr. Sen-
na FJgnoJreflo; n. U, pelo >:r. Antonio \Veleri'on. 

)!Em discus,;ão essas emendas eom o projecto, é 
ella encenada e adiada a YOÜlÇiío por falta do 
lllllllCI'O. 

I 

Ncst<t data (:U do ,.;ctcmhro) em sessão uocturna 
snbmettido á volaçfío, e' <~prrovudo o project~ 
com as emendas oil'crocidas, excepto a de n. 7, 
quo foi rejeitada. 

Foz dcelaraçi:Lo do voto o sr. Lindolpho Campos 
contra todas as emendas, 111 e nos a de n. 7, 

Hemettido o projecto com emendas á commissão 
de ltedacção, esta o apresenton em25. 

Dispensadas as formalidades regimentae.s a roq ne-
rimonto do sr. Ignacio :\Iuri.a, entrou em dis-
cus~ão, ;.;endo approvada o devolvido o proje-
cto com emenda,; ao Senado nesta da üt por 
por officio n. 166. ' 

Pende de (locisüo <lo S1;na<lo. 

7 de se- At,reseuúulo pura segunda discussão 
tembro de julho, com emendas. 

em 2! 

l~nl se;:;nncla tlisenssào em 18 de anosto 
o _sr .. _Heitor de . Sousa requereu que"' est<i 
S~Ja Jerta, por ca1ntu!os, ficando esse requeri-
mento para ser suhmot1ido á votação, rlluuido 
houver numero. 

Em discussrro os arts. 1 a 5, o' ella cneorradtt c 
adinda a votaçllo por fal üt do numero. · 
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Observações. 

f 
12 de se- 18 do se- 20 de se- 20 de se- 26 de se- 37 do se-~ Em d!scu~são o art.. G. ", J?i ~tprcscntad.o J>O!? .sr. 
icmhro tcmbro tembro tomhro tem hro tcmllro As~Is_ Lima pela connmssao de Justiça CIVIl_ e 

, Cnmmal a emenda, n.- 22, sendo encerrada <t di>'· l cussão o adiada a vohv.~ão por ralt:t de numero. 

gm dHcussão o art.. 7, c' clla encet'!'<l!la o adiada 
a votaçflo. 

Em discu~são o <nt. 8, com <t emenda n. 1, o' elh 
encerrada e adiaria a votação, 

Em discussão o arl. D, foram olrcrecidas pelo sr 
Assis l.ima, pela mesma commissão, as ''lllCIHia 
ns. 2:l o 24. 

Em discu~são as emendas conjunctamcnte com o 
artigo, c' clla encerrada e adiada cgualmen te 
a votaç:ío. 

Em discu.ssão o art. 10, com as emendas n~. 2 c 3, 
c' clla cncel'l·ada e udiad<t a Yotação por fttltn 
de numero. 

Em discussão o art. ll, c' ella encenada e adiada 
a votação. 

Em discussão o art. 12, foi oll'erccida pelo sr. 
Assis Lima, pcht mesma commissão, a emenda 
n. 25, ctne em discussão com o artigo, c' ella 
encerrada c adiada a votaçfio por fal1a de nu-
mero. 

J~m diseus~i\o cs arts. 13, U o 15, o' clla onccna-
rla e adiada a vo1açito. 

!Gm discussão o art. lG, foi ollerccida pelo sr. 
Senna Fig11circdo a emenda 11. 2G. 

Em discussilo a emenda com o artigo, c' clla o11 -
corrada:o adiada a vot.açilo por falta de nnttlCro. 

Em discussão os artigos do ns. 17 a 23, c' olla 
encerrada o adiada a votação por f<~IÜI de nu-
mero. 

Em discussão o ari, 2·1, o sr. Assis Lima, pela 
commissão, ofl'crccc n emenda n. 27. 
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E' encerrada a discnssito e adiada a votação dos 
arts. 25, 2ti e 27. 

Em discnssi\o o arL 28, foi o11'crecid;r pelo sr 
Frcrkrico Sclmmann a emerHb n. 28. 

E111 discnssfio a emenda com o artig<), o' ella 
enccrratla <' adiada te Yotaçrto. 

E' encerrada a discussi\o e adiad11 a votaçflo do 
art. 2\l, 

Em discussfio o art. :30 com as emendas ns. -!e 5 
e' cncorradam discussão c adiada a votaçflo . 

g• encerrada <' adiada a vot<v:ão dos arts. :31, 32 
c :]:\, 

Em discnssi\o o ai'! .. :ll eom a emcndt\ n. 6, e' ell: 
Pnccrrada c adbda a yolaçrw. 

E' encerrada a discussão c :uliada a votaçflo do 
art. 35 com a emenda n. 7. 

E' encerrada a discnss::ío l' <Hliada H votação dos 
arts. 3G, 37 o :38. 

Em discnssflo o art. !lD, o sr. Heitor tle Sousa, 
pela 111esm~t comm.i:,;são apresenta um requeri-
monto pc;lmdo ad1amm.1to da discussão por 2·! 
horas, aftm da cotnm1ssão poder estudar as 
emendas. 

Em discnssflo o requerimento, e' ella enecrrada 
e adiada a vo1açflo por falta de numero. 

lS:lo ofl'crccidas mais as seguintes emendas: ns. 20 
a :v; pelo sr. Assis Lima, por parto da mesma 
comnrissão; m. 37 o :JS pelo sr. Sen11a Figuci 
rodo; ns. :30 a ·l! pelo sr. Francisco Yalladarcs. 

Em 2t do agosto, suhmottido à votaçflo ou roqe-
rimento do sr·. Heitor de Sousa, o' clle retirado 
a rPquerimento do mesmo senhor. 
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12 de se- I8llc se- 20 de se- 20 doso- 20 do se- 27 de se- I•Jm 22 do agoo;to, em discussão a partir elo art. :w. 
tcmhro tcmhro fcmlJrO tomliro lembro tcmhro c enccrracl~ a discussão desse artigo (3D) 0 adia-

da a voiaçao. 

E' cg·nalmcnle encerrada a discussão llos arts. 
40 a -l7 com as emendas ollerccidas. 

T<:lll virtude do requerimento do sr. Heitor de 
~oma approvado pela Cmnara, continua a dis 
cussiio por i i tu los. 

Em di:scussão o titulo 3.' foram oJI"crocidas as 
('lllcndas de ns. H a ·18 pelo sr. Frcdcrieo ~cliu
Jnmm ; as de ns .. !() ~t fi3 pelo sr. Assis Lima 
por parte da commissão, sendo encerrada a 
discussi\o c adiada ~t volação do titulo c emen-
das. 

E' encerrada a discussão do titulo 4. •. 

E' cgualmente encerrada <t discussão e adiada 
a vota,~ão do titulo 5.• com emendas ao nH'smo 
oJl"crecillas. ·' 

Em 25 de agosto c approvado em todos os seu~ 
i.itulos de 1 a 5 com as emendas de ns. 1 a 53, 
excepto as de ns. 28, 39, 40, 42, H e 48 <tnc fo-
ram rejeitadas o 'lS de ns. 26, 37 e "15 IJUC Ji-
eam prejudicadas. 

Foi rcmcttido it commissfio de Justiça Civil 0 
Criminal quo o apresentou para t01·ceira em 
28 do agoslo. 

l~rn ü•r•eeh•n di~eussão em 31, com uH 
emendas de ns. 1 <t 41, foram oJ!orccidas wais 
as emendas de ns. 1 a ü pela commissão i" pelo 
sr. Galdino IUos; ns. 8 <t 20, polo sr. 1\hramla 
Junior; o 11. 22, pelo sr. Juvcnall'enna, llcanllo 
a.iiada pela hora a discussão. 

I<Jm I. o do setembro continuando em discussão com 
as emendas de ns. 1 a 21 foram mais oil"crcci-
das as .'('guintes: ns. 22 c 2j polo sr. Lindol-
pho C<llllJlOs; n. 21 pelo sr. Olympio de Araujo; 
11. 2;, o 2G pelo me;;mo senhor. 
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Observações 

I . , 

l'> d," 18 d . _ 20 de se- 20 de sc-120 de se- 27 de se- Em üiscns,;iio a,; emendas com _o prqjecto é c lia 
- e,s:- t, 

01
5~ t •mhro tcmhro tcmhro temhro encerrada e <td1ada <t votaçao por falta de 1cmo1o em no e nu

1
noro. 

1t, c.- 2v 

Em ·1 de ~etombro foi approvadl) o prqjccto com 
as Clncndas ofl'crecidas, excepto ús de m.;. 8 a 
14, lü a 18, 20 c 22 que foram rejeitadas c a 
de n. IV que flcon prejudicada, <) rcmctiida i 
commissilo ele Rcdacção, quo o apresentou en 
11 com a rodacçilo Jinal das emendas. 

Dispensadas as formalidades regimcniaes a re 
qucrimento do :>r. Ignacio 1\Imta, foi approvadé 
a rcdac<;i\o c devolvido o pmjcclo ao Senad< 
com emendas por offlcio n. I:íl, de 12 de se 
temhro. 

Devolvido de novo pelo Senado por ofJicio n 
22, de 18 de setembro por terem sido r~jcita 
das as emenda~ ns 1, 2, :l, 6, 8, V, ll, 15, 17, 
lU, 21, 22, :!3, 21, 29, :1G a H, ·1~l, -IG, ,16, ·18 
e W. 

Em discu~si\o essas emendas em 20 de setembro 
sustentou a Camara a SUét decisão approvando 
por dons terços as emendas n. 2 :l, 11, 15, 21 
23, N, 3V, ·!0, H, 43, 4G e ·18. ' 

Fizeram dcclaraçilo de voto a favor da emenda 
n. 21 os srs. Heitor de Souza c Assis Lima; a 
favor das emendas 17 o 22 o sr. Juvonal Pcnmt, 
a favor da emenda n. 22 o sr. Pcriclcs ; a f a. 
vor da emenda n. 1:; o sr. Lindolpho Campos 

Pelo sr. Heitor de Souza foi apresentada decla-
r~wão de voto C1>m relação ú emenda n. -18 

Nesta data 20 de setembro, foi de novo devolvi· 
do ao Senado o projccto o emendas por offlcio 
n. 15U. 

Conlormon-sc o Senado em 21 de setembro com<\ 
decisão da Camara quanto (, emenda n. ·10, ro· 
jeitando, tambom por dons tcl'ços as demais 

Ucanetthlo ú saneçfto pelo Senado sob n. 22ií, 
em 27 do setembro. 

Vetada pelo exmo. sr. dr. Presidente do Estado, 
em 5 do outubro 



-226-

~ Approvaçtícs 
o ;E 
"'l ;; 
~ "' >:) u Ul ' "' ~~ 
ifl "' "'lU ;; 

Transnmpto o 'ã.§ 0::. o o o o '"' "' "" l:::: lol ~ 

v' ~ '" '" Vl <:::VJ 
"' "' "' "' o~ Ul "' ;; ;; 

~ ~ o s -· "' <> t~;:: e-1 .... '" -~ "' 'f! 

"' "' "' "'l ;a ;; o"''"' s .... .... ~s~ 
;; . ~ 

. . ~~;::: 

z ....; ....; ,t ~ ~ 

I d · t d t · <1' · · I 25 de .t de se- 11 de se-14Tlo ifi" o ro10mon n n '"' "JH "'""' - - -
e contem mais disposi9õcs a respeito. agosto tem hro tcmhro 

l 
I 

I 
I l 
I I 
\ 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
\ 
I 

I 

l 
I 

i 
! 
I 
! 

: 
I 
I 
I 

I 
I 
f 

4 

I 

-227-

o 
Discussão por 2/3 "O 

~ 

o das emendas da >:) 
"O O) 

"' 
o Cama r a ifl 

"O >:) "' o 
""' >:) "O o 

ifJ "' o l:~ 

o !f) '"' '"" "O '"" C) 

o ;; >:) Ohsei·vações o "' õ "' ~~ o Ul 

"" ~ l:~ 
;... •ro ;; :2 ""' "' õ "' "' o "O ~ 

;; ;... (:::; w > c; o '-"' .§ "' "' .... '8 "' "'l .... c.. s . . c.. "é? .!::: "' ....; ,; -<: ~ ;::J ~ 

····-~--------···-···· 

12 de se- 18 de se- 20 de se- 2il de ,.;e- 20 de se- 27 ele se- Sfio estas as razões que motivamm o veto, pu· 
temhro tombro temhro temhro temhro temhro hlicadas em o Minrrs Gemes, de G de outu-

bro. 
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O presente projocto do lei não traduz e nem sa-
tisfaz a necessidade do povo. 

Em materia de justiça, o Estado, cuja funcção 
essencial é n de ser orgam do direito, deve 
tornai-a prompta, Cacil, recta c commoda para 
todos. 

Para isso p<lga o povo impostos, e no ideal dc-
mo?n~tico, <t jnsti9a, inteiramente gratuita, c' 
o lmnte que Sl' •leve a1tingir em con1.inuado 
esforço. 

Com so!llelhant e o rien !ação, consc<'nir-se-ú. to r·· 
naJ-a amada e desejada, como gua~·da da nossa 
p_ropried~ule, protPc-ti'ío da nossa honra, garan-
tia das hhcr<ladcs <' palladio de todos os nossos 
direitos. 

Encarece_l-a pela elevação das custas e' aggra· 
var a situação opposta, na qual o cidadão em 
vez de amn.r, t~me, longo do procurar, evita 
a acção <la .Jushça, cOir.o uma calamidade !JUC 
não protege o pobre, arruinando muitas vezes 
a propria fortuna dos dclla mais favorecidos. 

E' esta, infelizmente, a triste realidade. 

Fossem mais prosperas as condições financeiras 
do Estado, n a solnçiio accordo com a necessi-
dade publica seria o augmento de vencimentos 
do funccionalismo do t'ôro c a 'c reação tlcllcs 
para os que os não pcrcohem ainda do Estado 

I 
com a clilllÍllação compleia de custas. ' 

E' o limite como dissemos do uma acção hcne-
llca quo deve ser a preoccupação continua de 
todos o~ governos. 

O presente projecto do ld encarecendo as custas 
c_xistcnt.es e cre!mdo outras novas, não vem sa-
tisfazer necessidades do povo mineiro que 
atravessa, no mrmwnto, grande crise c'cono-
m ica. 



-228-

e ... Approvaç0cs o s """ c; c; 
~ Q 
~ 
'fJ g 

'" Transnmplo o 
o co o o ... ~-::: o o 
2 ~ o. 1-:-:: 1:0 f::: 

c; "' "' •n ::: Vl "E "' V1 "' :::: ~ :::: :::: ~ :--; ~ <> <> 8 •n •n . ~ 'Jl 
;.., "" ;:; ;:; ... ":J . ~ . ,, . ...; -<: ,..; ~i ~-i I 

145 l\Iodif!ca o regimc·nlo cks custas judicial'ias -- - - 2G do I de ~e-e contem mais disposiçi'Jcs n rc;1witc. agosto tcmhro 

. 

! 
I 

I 
I I 

l·l!Jil'rala de .ass~llll]•tos ,cleilora<'S c de divbuo 
I 

- - I - 18 de se-do terrttorw do l~slado em 12 eircnmscri- -

1 

pçi'Jc.•s para a elcic,,ão de deputado. 

I 
tcn1bJ·o 

I I 
l 
' I 

l 
I 

I 
I 

I 
I I 

I 
I I I I I I 

I i 
I 

I l I 

I 
I 

I I I ! 
I I 

'f) I 

.g(; ,..., 
~:O 
C":J 
-~ ""'Vl 
o~ 
jo;'j~ 
<:.>-::::~ 
'-'~'"' 
~s~ 
~~~ 

::::: 

ll <I e se-
tPmhro 

18 do se-
tcmbro 

l 
I 

I 
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o 
Discussão por 2;3 

'"d c; 
<=1 o das emendas da "' """ o Cmnara if.l 

e o 
~ """ ro """ o 
"' ~ 1:0 

ti'J o O> 
o "' ~~ <> ti'J O> 

";::\ :::: <=1 Observaç<ícs o õ ro o e lfl 

lÇ'j o > .. ~ 
'-" <;I Í:'Ó "' :::: "' '"" '"d c; 
õ •.n ~ o "' "' > ~~ ~ "' > s o "" .s "' "' "' ... '8 § """ ... ~ ·~~ ;!::; , . .:;r :::; ;:::., :::::: 
~ lj' ~ 

. . d .. 20 1, ·c- 91) <lc se- 2i de se- Deve-se notar <1ue sc•tr.elhante aggl'avação o' prin 
12 de se- H> de se- 21

1
1 otJ~ te< ctro Ntcn!l.n·o temhro cipahnentc em favor dos runccionarios jú os 

tcmhro !.ombro nm 1r m l tipeiHlindos pelo goremo o dos advogados <jUe 
se deve suppor terem dado ao seu trabalho o 
justo valor, estipulando livrpmente os seus ho 
nora rios. 

18 do se-
tembro 

Vae em supanulo a dcmonstraçl'io das di11eren 
ças de taxas do projl~eto, (J1H' examino, cote 
jado com n lei '!\l~' se tem em vista reformar 

E, pot· ultimo, ollo cst.'t em desaecordo com o 
espírito da recente IPi, ja sanccionada, sohro 
divisão de terras particulares c outras fôrmas 
do :1pparelho judieiario, em quo o patriotico 
Congresso i\Iinciro bem tradmin a nece~sidade 
premente da simplitienção das formulas proees-
suaes c da conscqucnte tnodicidadc das cus-
tas. 

Cow esta orientação deixo do sanccionnr o pre-
sente projocl.o de lei. 

21 do se- l~tn C e••ceh•n clist•n!oll'>ii•o com as emendas 
temllrO da commb<ão em 17 do setcn1 hro e o lia adiada 

,,ara a scssflo seguinte em virtude de llm re-
querimento do sr. Heitor dP Souza. 

Etn ü•••cch•u di!><cnssilo em li> (eontinua-
çfío) foratn o!l'orecidas as emendas de ns. 1 a 
5 rwlo sr. Heitor de Souza, por parte da com-
mi>s:ío do Legisla<,~ão. 

Em discnssi(O es·;as cmctHl <\s conj nnctawen i e com 
o projecto silo appt~lVadus e t·emcttidas á com-
miss:ío de lledacçao. 

Nesta data, uprcscnlada a rcdacção Iinal das 
emciHlas, dispemadas as formal idades rogi-
meniacs n requerimento do sr. Ignncio 1\Imia. 
foi ap[nova<ln. a rcdacção e devolvido o pro-
jcct.o ao Senado com Ptllendas por offlcio n. 
lGL 

Ht•nH·~ ~leio ú !>Oôn nt•ç:io IH~ lo St•tuulo 
soh n. 221 <'lll 21 üe setembro conforme a com-
llll;nicar,:ão rei! a_ em ofílcio n. 21. 

!o\Ullt'<!iOllUdl\ 

Lei n. -t:3G 1le li cle se1Pnthro de l!JOii 
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TramHtllp1o 

149 Torna extensivas a iodo.~ os fmrccionarios 
publicos do Estado as disposições do art. 
:!5ij da lei n. :!75, <],• W de sctemlm1 de 
l!lO:L 

. ,..... 

Approvações 

18 de· 
julho 

o 
'""' o:! 

"' "' w 
o 

'""' o 
!':'d o 
:::> 
õ p. 

"' '""" . ,...; 

lS de 
julho 

o 
'""' o:! 

"' "' rfl 
o 
'""' 
~ 
VJ 

"' l'1 
8 .... 
" 17i 

-

Discussão por 2;3 
da~ emendas da 
Camara 
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Ohservaçõs 

l'.:au tc11.·~~cirn tllscnlofsão em 18 do jn/IJO 
de U~Jr;: e' clla. approvada com a c monda n. L 
sendo r<>jcihtd<t a de n. 2 c dc\'ol vido no Se 
nado por ofllcío n. 120, clf'süt ela ta. 

UemctHtlo =• l!lancção JJCIO "'enatlt 
sob n. 2H em H de agosto conforme a COIII 
nmnica\~ão feita por ofíicio n. 5 destn dntn. 

Lei n. -125 clt· 17 de agos1o dP l!JIIIi 
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PARECERES DE GOMMISSÕES PHMANENTES APRESENTADOS EM 1906 
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Pareceres de commissões 

Commissiic~ Tr·ar.sumpto 

l;JG Coo!'ltltnit.~ào, J~es·i~lução e Potle- . 
res .... ............. , ...................... Annulla o drplon;~~ conferido ao dr. João Auto-

mo Lopes do l<Ignoiredo o reconhece c pro-
elama dc}mtado pela li.• circumscripção elei-
toral do ~stado, o sr. dr. Herculano Ccsar Pe-
reira da Silva. 

157 Itetaresentuçé'te!'l, Uelfllt•t•hncntos c 
I•etlçi)es ............................... ,. Concede GO dias de licença, de accordo com o 

disposto no art. Gl § tí." do regimento interno, 
ao deputado Celestino Soares da Cruz. 

15::l ltClU'C'SCntaçêie!ol, ltCIIIICI'hUcntos C 
Petlc.~ões,, .... , ...... , · ......... , ........ Podo inl'onnaçiics ao governo, afim de rosolve,t' 

sobro o podido de licença tht professora de ~· 
Joaquim, município do Leopoldina, d. Ameba 
Carolina, ltodriguos. 

l 

\ 

apresentados em JQOB 

llata da apresentação ll<et:t da approvaçito 

1 rJejnlho 18 <lo jnl!JO 

18 do julho 2G elo julho 

18 do julho ::2G de julho 

,\ttt•csenlnclo em 1 de julho, teve segunda lei-
tura em 12. 

Ean tli!oôcnss;io em 1!3, foi ella encerrada o <\(lia-
da a votação por falta de numero. 

Em 18, foi .approvado! iom:u.tdo assento, o deputado 
reconhecido, (1uo foi recebido por uma commissão 
composht dos srs. Aflonso Ponna, Heitor do Son~a 
o Ignacio l\Inrta. 

Atn'e!'lmatnclo em 18 do julho, teve son·tmda lei-
tura em 20. o 

l~na tliscns!o!ào om 21, e olla encerrada o adiada 
a votação por ütlüt (lo mnnoro. 

Em 2G, foi npprova?~· tendo se communicado ao 
rnquorent.o por ofJJCJO n. P.7, de 2i do mesmo mcz . 

.iltn•esentnclo om 18 do julho, t.ovo segunda lei-
tura em 20. 

J~ua cllscns!'lào nesta data, foi clla cncorrnda 0 
adiada a votação por lidta do numero. 

Em 2G, íbi approvado, tendo-se pedido as inlorma-
ções ao dr. Secretario do Interior por oflicio n. :J.ío 
do 2-1 do me,;mo mez, para cujo lim f'oram rcmot: 
!idos o rcquol'imcnto o o rospcct.ivo attostado. 
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Commissõos 'l'J·ansnmplo 

15Q Obra!!! I•ublicnl'!!, Vhu:i!o-l~crt•ea, 
'J'ele~·t•nt•hos, Nnvt~~·uçao de lU os, 
t•onü~!"l e Cn.nat'l"l .......... · · .. · · .. · · .... Envia ao govel'llo, alint de quo os te informe, o 

rcqn~rir~lünto rlo engenheiro AdolpltO Alvares 
de Oltvcna e ontros, perlindo privilen·io para 
uma E. de F. rtne, partindo da estaçdo de l\Ii-
rahy, da K do F. Loopoldina, vil ter ao Porto 
da Figueira, no Rio Doco. 

lGO Ot•çutnt~nto e Conüt!"l, · · · · · · · · · · • ... · · · Requer ~oja roJ_net!ida ao govemo para rcsol-
como lor de .JUSÍ!ça visto ser de sua alçaJa, 
uma reprosenlaçilo do llircctorio do l'artiJo 
l~cpuhlicano i\Iinoiro, do município de Concci-
çao do :::>erro, pcclinrlo alJXilio para conslrn-
cção dl' uma ponto sohrP o rio das l\lortos-GrmHlP. 

161 Orçn1nenü• t• Contus. • · · · · · · · · · · · · · • · · Hcquer sejam remotti<las ao govnno pa1·a resol-
ver COJJ\O melhor acon<:>elh.tr o intero,;so pu-
blico e das zonas reclamantes umu.. ropt•cscn-
ü:çrro ü~t ~a_umra i\lnnkip<tl <1<; Ouro Fino, po-
dmdo auxtho para construcção <lo nma ostra-
da entro aquella cidade o o districto do San-
ltita de Caldas, e outra da Camara municipal 
do Boa Visü: do Tremedal pc<lindo vcrha pé<ra 
lll~l o;Jgonhetro do Minas r·stndar as riqtH•zas 
mmemH'~ do solo no r· te mineir·o. 

162 O••çaJnento e Contn1>1 . ..... , . , ......... . ~ 

lteque:· sejam Jletlitlas infot·nnv,,ões ao govcr~\0 
]lor mtermedw da Secretaria da Policia, at11n 
do resolve1· s<>hro o podido de vorha pam pa· 
gamen to dos vencimcn tos do <tllmini,; t rad o r 
da cadeia desta Capital .loi:io Antonio rk i\Iun-donça. 

'-. 

,< 

I 
I 
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Da ta da apresPn ia<;flo !la ta da approvaçito Obsorvaçfws 

-- ------------------------------
-~------------------

I 
;?:) rli' jnllto 2G de julho 

21 de jullto 2!i Jr_• .iul!Io 

2 1 tk jullto 2ü de jullto 

Arn·t~!'it~nüulo em 23 de julho, teve segunda lei-
Luracm21. 

Ean 1U,..;cn!oô!'iào em 25, ú olla cncct•rada e adiada 
a votação por rall.a rlc numero. 

E 9G í'oi approvado, tendo-se rcmcttido o I:cqnc-
<n\;;e'nto 0 o:; documento:; ao rlr. SecretariO das 

!Ananças por oi'! i cio n. :3:38. rlu 27 do mesmo mcz. 

... , ..... ut.ado em 2-1 do julho, teve segunda loi-~ .. JU L~ - ,_ 
tu r a em i!:J · 

. • •. t'lt~ .. :;. .. rJesla da!D. o' ella encerrada '' I· IDI bl... ~. .... " '. 
'adiada a volação por lalüt de numero. 

Ent 2G foi approvada. 

, LI -se a reprcsenlação ao dr. Secretario das 
h~~:~~m;~;~:~ por o!lieio n. :138 do 2i do mesmo me7.. 

~ ~1o pm ·J.( do jtJlllo, teve segunda loi-Ap••e)o:Ct~ _a , ~ · -
tura em 2u · 

, li .11 ,.,,.;, 0 nesta data, o' ella encerrada o 
f;u•1 .' 1 .r>O.~''obç~10 por falta de mnnero. (\( HH d, '-'" " ' 

, . . . . rov<~do, tellllO·se remottirlo a re.1~r':'· 
Em 211 i(ll ~lPP 1 . Secretario das Finanças por olücw 'ntaç·tO ,tO I I • 

se ,,.3Q· <lr' "' do lllesmo mez. n. ,_). \) """"' 

d• 'tt CJli 2-1 do jnl!Jo, leve segunda lei-AJn:•t .. ~•• .. t~) ..... lh 
tara cm ~·>· 

- nesb lhh e' ella encerrada c 1, tll!iiiit*tl~~=-l-0 .... • { (. ( , .,.... · . ·;;'"to llOl' falia de numcJ·o. 

I 
ad1allaa \Ot.1\• 

· lendo-se rcmottido o t·oqHeri-r•;m 26 foi npprovado, ' ·lo~ ~o dr. Chefe de Poli-
' com 0 ,; docnmcn · · nHJn ,o .. :· '''lü r! c 28 do mesmo mez. cia por oi tJc!O n. "' -

.. . do dr Chefe de Policia sob n. 
Em virlttdn do otftctto d •voivendo 0 1·oquerimonto 

:J:l5 de 2 •lo ago' o, 0
110 e111 ,,hlta dn despacho • 1 · foram e '• · · t · c docnmcn o,, . !tidos ao dr. Scorc arw 

da 1. · sccrctano. rr;t::c ::.w do r; rlo referido 
rlns Fin:.tll\'·as por olltcJO n. ' ' 
JIIC?.. 
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Commissi'ícs 

1----------------

lfJ:l Oa•c:atneu~o t> Contn!'4 . .................. . 

Transumpto 

Hequer. seja archivada porjá ter sido a! tendida 
na lo1 do or_çamento para 1904, a mensagem do 
s~·· dr. PresHI~nte.do E~tado, pedindo um cre-
lhto extraordmar10 de 8:000~000, para occorror 
as despesas com exames do proparatol'ios. 

16! Or•çtunento e (:ontn!'l ........ .... · ..... ·. ltequer sejam archivadas por terem sido attcndi-
das Il?lo Congresso, as representações dos com-
mercJantes da cidade do Piranrra ;le l\[ur do 
!Icspunl.a, de S. Sebastião do í'u'o Preto, da 
Passagem de l\lariannu, da ci1lade de l\Iarian-
na, de S. João d'El-Itei de Ouro Preto de 
Q,uelu~ e !,,:fayettc, do S~te Lagôas, do Cal'am-
hao, d,t Cidade do Domflm, do Itamhc de Santa 
Darbara, do Guarany, do Cocaes, da' Cachoei-
ra do Campo, do Barbacena e Palmvra recla-
mando contra o projecto n. G-t quÔ c;eou a 
t~txa de 11 ;Ç ~~ sohre as transa~çücs commor-eiaes. 

1G5 O••çn•nen~o e Conto!>! ............ , ...... . 

lGG Oa•çatnento e Conü\!>1, .. , ............. . 

Requer sejam archivadas as represcntaçüos das 
cama~as municipaes de Oliveira Ouro Fino 
9aratmga c . Formiga, reclama;Hlo contra o 
nnp?sto do mdustrms c profissões 0 o resto 
d? Imp.?~:o de tra~1smiss~o do propriedade 
]Mra o Lsttdo, por nao cog1tar o Connresso de 
semelhante medida. b 

Manda, a~chivar o parece1· n. 161, d:t conmlis,;:'ío 
de l ohçi'íe~, datada de 17 do agosto do 1\JOI, 
no sentido de ser ouvida a commissão do Or-
çamento, a respeito elo reqnerimento do «Cen-tl·? da_L,~:vonra do Ca!'e do llt'llsil», pedindo a 
decreta~,w de uma lm quo anctorizc o o·over 
no do hstado a despender ;Ç con tesinws de ar-
recadação do imposto do caro em fotvor da 
propagan.da d~ consumo desse producto no 
extrange_no, Visto ter sido o assnmpto 1agtndo 
PO!: olflcw de lO de julho do l!JOO 0 não f1!nt 
mm~ recl:~mado, ,j{t tendo so t.muado no mesmo 
senhdo diversas providencias. 

Data da apreSl'ntação 

I 
2·1 de julho 

I 25 de julho 

;6 dl' ,iulho 

~5 do julho 
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Data da app1·ovaçfío 

~G de .i11lho 

lO de a~o>1o 

10 1IP agosto 

Observações 

Ain·e~('ntuclo em 2:3 de julho, 
tnra em 25. · tcvo segunda lei 

I Ern tliscn!!l!-iào nesta data, e ella encerrada 
adiada a votaçfío por falta de numero. · 

Em 26, foi npp1·ovado. 

() 

I 
l 

Arehivou-sc. 

·'rn•e"ent:u1o em 25 uc julho, teve segunda !c 
tura em ·r ~~-

i-

Enl dl!oi('ll!oi!oiàO nesta d~tta, é e !la encerrada . -adrada a votaçao por !alia de numero. l' 

Em lO tlc agosto foi approvado. 

Archivou-se. 

AJU'c'"'cu~ado 
t ura em 27. 

em z;, de julho, teve segunda lei-

Eau tll!!!t'll!oi!oiào nesta data, e ella encerrada c 
adiada a votação por falta de numero. 

Em ]I) de agosto, foi approvado. 

Archivou-sc. 

AJ•r•c.•sen•atlo em25 de julho, teve segundct Jcoi-
1 tnra em 21. 

l~an tli!-icU'"'!>oiào em !31, é ella encerrada e adiada 
a votação por falia de numero. 

Archivou·s~. 
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Cornmiss<les 

1G7 Orçnntento ~~Contn"'·· ................ . 

I 

Transumpto 

ltcquer ,.cja arcltivada a ropt·esentação da C<t-
nmra Municipal do Itajnhá, pedindo revogLt-
ção do imposto sobre o sal e assuci\1', YJS o 
já ter sido eliminado o l'rimeit·o c atten(!ldn o 
segundo pola t·edncçilo do imposto de o:-.:pot·-taç!f.o. 

I 
lG8 01•çantentoe Contas.·· • .... · ........... li\Ianda archivu,r umu, representação d<t Camar,t 

j ~lunicipal do TJhá, em <[Uü pede roducção .do 
l.n!POsi.o elo exportação do cal'n', visto ter s1d~ 

I iüJta .Jct a reducç~to (]<) meio por conto sohro 
: o;.;so in;vosto, h·azendo com isso gramle do,;-

16\J Orçnntento e Contns, ... , . ...... , ., .... , 

1alquo a receita. 

Manda arcltivar pot· já ter sido resolvido o as-
sumpto pelo ariio·o ú; da lei n. ~l!J3, do 1\J ~lo 
setembro do 1\l(J í', uma ro]Jresentação ele cn:t-
dores o invornistas do Carmo do ltio Verde, em 
quo pedem providencias no sentido do sm· obs-
tada a irregularid<tde no serviço da feira do 
'l'rcs Coraçc'>e;.; do Rio Verde, pelo desvio do 
grande parto ·do gado ]lara v a rios pontos dO 
Estado doS, Paulo, 

170 Orçtuneuto e Coutn!'l, .... ,,, ... ,,.,, ... Itequer sqjam archivados os tolenTamlllas do5 
sr,.;, C<trnoiro do l'aivtto I<', de l'iaula Sonz~ 0 
1, • presidente o o 2. • agente oxecutivo da Ca-
lllara l\Iunicipal üo Santa lUta do Cassia, o do 
sr. Antonio Mol'cira, rcprescntant.o da hwou:a 
do cafo' da zona S~tpucahy pedindo roducçao 
nas tarH\\s da E, F, l\lin:is'o Itio. 

I 

Data (ht aprosontaçfio 

;25 de ,julho 

25 do julho 

25 do jullto 

25 do julho 

R. C.- ~31 
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Data da approvação 

10 do agosto 

10 do agosto 

10 do agosto 

10 de agosto 

Observações 

Arn·t~!"lent::ulo, em 25 do julho, teve segunda lei· 
tura em 27. 

Ent tU!»~t•ns!>lào ne.~ta data, c olla encerrada o 
adiada a votaço por falta de numero. 

Em 10 de agosto foi approvado. 

Arcl1ivo-se 

Aan.·e!"lcnüulo om 2::i do julho, teve segund<e lei-
tura em 27. . 

I•'Iu tliscn!>l!'lào em 31 é elht encerrada e adiad<1. 
~a votação por falta do numero. 

\Em lil de agosto foi approvado. 

Archivou-se 

Aan•tlsentudo em 25 do julho, teve segunda lei· 
tura em 27. · 

E•n tliscus"iào em 31 ó ella encerrada e adiada 
a votação por falta do numero. 

Em 10 de agosto foi approvado. 

Archivou-se 

AJ,l't'Scntnclo em 2G de julho, teve segunda lei• 
tura om 27. 

~t ·~u~"":to nos ta data, e' clla encerrada(~ .~ ... h s... ~·-. f 1' d o ~adiada a votação por a <lt e numer , 

gm 10 do agosto foi approvado. 

Archivaram-so 
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I 

I 
I 
~ 
i 

I 

Tr:msumpto 

_______________________________ ! 
171 Ot•çiuuento t• Contas ~-------------------

.. " ....... · · · ...... ···!Indefere um·t . _ j ltiboiro e í/eg~es?ntaçao dos srs .. JmHtt;eira, 
; imposto sol or,es em que pedem t·evo"açao do 
j zida no Est~~J0~X1'01'taç1\o da manteiga produ-
i 

! 
l 
i 
! 
i 
I 

172 Ot•çnmento e Conta!'!, ....... '.,. i . 
" " ·" ., O pma para ser · 1 · . legislado a ;1r.c 11_Yada, por ter já o eollgrcsso 

Camara í\Inni~~peit~ u;na representação da 

173 Constitulçàlo, Le~i~J ~ 

I 
fereneia para 

0
1P

1
t . c I asws contra a t.rans-

transmi<srro d L~t.td~ dos 3 '/. <lo imposto de 
· · ' e prop rwdadC'. 

l 
I 

I 

res . .. , , .. , . , , , , , .. :"' "" nçuo e Potle-
.• ,., .. , .......... , .... Indefere enl vist· d . . . 

pela Soe t . '1 a~ mlorma\~Õos IJrcstadas 
l ' ~ rc ana dar Fir · · .· t 

f 
I 
I 

I 
17-!l.lm!it.if:u Civil e Crhnlual.,. , . ' .. ,, 

I '" 

I 
I 
i 
I 

<o coronel Fr" . l,mças o roquor!lltüll o 
Vianna. coll<'ct •lllCisco d<' Assis da Fonseca 
do Rio das vet aposentado do município 
tricção po,sta : has, rcc!amaudo contra a rcs-
13 de agosto a ?xcc~H;ao da lei n. 3. 722, do 
aposentadoria de !880, que auctol'izou a sua 
dontccl aos v, c_om as vantagens corrcspon· 
l'cctoria do 1~

11?m1c1 ntos de 1. · offlcial da lli-azent a. 

O],ina p:ml quo s ,, 
i.\~ixta Especial \!t1~ .~olllettidos .á commiss~o 
mstratt'v" as spcual de_· Itolorma A<ln_n-"· · l'<']lrc t <lo povoado " s ~C lcn ações dos hahitantes 
nicipio Ú<' s ·A. t at: os do Pantano, do mu-
tantcs d1{ ll~vo·~ oruo do ~lonto, e dos habi-
nici!JiO do A 'çao do •< Carvalhos , do mu-yuruoc 1 • • ' çito do distri'cto a, pcdmdo mnhos n crca-

. · · THiqu<'llas locali<ladPs. 

llata da apt·esentação 

25 de julho 

26 do julho 

24 do julho 

25 do j\Jlho 
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Data da approuação I 
Observações 

I 
I __ ( 

10 de agosto 

10 de agosto 

10 de agosto 

10 de agosto 

Atn•t•!»ientatlo em 25 de julho, teve segunda Joi-
tnra em 27, 

l·J~na tll!!lcnssã~ em :31, c' ella encerrada e adiada. 
1t votação por laliu. de numero. 

Em 10 de agosto foi approvado. 

i Archivou-s<> 

I 
!Apl'Cl!lellÜUIO Olll 26 de julho, teve seo·tmda lei-
~ tura em 27'. "' 

~~~In tlisen,.;!'lão em 31, é olla encerrada o adia-
: da votação por litlta do nnmero. 

Em 10 elo agosto foi approvado. 

Arehivou-so 

At,re!'lentntlo em 24 do julhc, teve segunda lei-
1 tura em 27. · 

'J~n1 tli!!l~·tuil"'ão em 31, c olla encerrada e adia-
. da a votação por falta do numero. 

Em 10 de a"osto foi approvado, tendo feito declara-
ção de voto con~ra o parecer os srs. 1\fodostino 
nonçalves o .Tosü Alvos. 

Archivou-se 

Aan·e!'lcn~atln em 25 de julho, teve segunda lei-
tura em 27. 

Ent tllscns!!lnO em :n, e' olla encerrada o adia-
da a votação por falta do numero. 

Approvado em 10 qe agost?, ~en~o . as representa-I ções remottiàas a commtssao mdtcada. 
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i 

I 
i 1 Transmnpto 

Comrnissões 

! i I I 

-------------------:- ! 
175 Ot•çntncnto c Contn"' I '··"'" · "' · · · ·' ·" Ilequer seja enviado :1 c . _ 

por se tntar de '1 .omnnssao de l'eti~'fícs ' ' con tecet· ·t J'ns1' d Y i para dispcndio de d · 1 . ' · ,Jça o pedido. 

l7G 10rçn•neuto c Coutn!'!l. 

pr<>sentação da SocÍed~~~~,mro yuhlico, uma re-I 
ceionarios Publicos <l:\ C<; A~t1Xilhadora dos Fnn-1 · , apt a. 

.......... • '• ...... Indefere llnla roprcsent· l:-' 

pai de Omo Fino 0 <tÇ,to da Camara 1\Iunici-l 
no orçamon to un~ r~~~J·~c \Hldo a consignação 1 

emprcstimo pan Ó 1 ? <c 100:0008000 como 1 

d'agna poü{voÍ ;; JlOJ~~l'v~~o de al~astccimcnto I 
poder a referida c aç.to da Cidade visto! em l I amara hnç·u , t I JUa quer praç·1 ·í. se 'u ' o empros imo 1 
n~o comportar 0 'ôr' '1 mo tança de ontras, o: 
dito e nem 0 Estado ç1a)1?n~o semelhante crc-i 

a nn t,\1 precodonto. i 

i 
i 

I ! 
177 Orçnn1cnto e Coutn!-1,,. I I 

.... ...... l' I · ·' · · ·, ,oquor sejam r('llldt' 1 
I
' E;tado, · para ~os~l~~~s ao dr. Presidente do 

as rcpre.~ontações con·· .como ter conveniente, 
I <~a commissão de Potl:<tl'l~es do parecer n.l27, I Camara Municipal 1 çõcs, Whre o pedido da 
i uma .auxilio para 1.~c~n~vuruoea, solicitando 
1 

no rw Avnruoea e d \ rucção de uma ponte 
1 são de (Jbras Pu h r , 0 , 1 0 IL IH, da eommis-
1 dos hahitantcs d·t e1~"dasd, rctcrcntc ao llCt!ido d'd , raoJ'D' ill o uma Verba do 10 <c , Jamantina, pc-

' I 

construcç!io e ~oncorto ou 12 eontos p1,ra a 
gem .entro at 1 u~lh ~id; J da estrada de roda-
mumeipio do ~C;\'(;, a 0 e a serra do :;avião, 

ns·Instt•ucçào Pnhlit.~n.. I 
••••••• •••••••••••

1 lte< '·, · [lll I Sl)jêt\ll l'<'lllP[t' J 
, <t no tem a ttrÚllllç·-1~ as ao gll\'emo do Est:ulo 
, as rcprescnta(•õcs '1d para attender o pl'dido' 

dp. eidadc nov:t em ?3~ ,1 l~:tllitantes do hairr3 
r,IO do Partido rt, '{\·l,tcena, C do Directo-
Cambnl)y, pedindo 0,~lu: 1.ca;to da Cidade de 
r~~~ de .tnstrucçãq lrir~~.{~ç,to de .novas eadci-
ilc~s oxrstentes ll'l"l ll<t, [1or msnlfieieneia 

· ' .. rPspeeth·as loeulidadcs. 

I ·; 

I 

I 
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--· -----~--

Da ta da a prescn taç;10 Da ta d<t approvação 

27 dejulho 10 de agosto 

2G dcjulho 
IG dP agosto 

27 dcjullto 
16 dp agosto 

27 de julho 
JG de agosto 

Observervações 

I 
Apresentat.lo em 27 de julho, teve segunda lei-

tura em 28. 

1~1n tliscnso;ão nesta d<tta, é ella encerrada e 
adiada a votação por Jb.lta de numero. 

Approvado , em 10 ?c _ag?st? c rcmettida a repre-
sentação a eonnmssao mdiOada. 

Aprest~nt.atlo em 25 <le julho, levo segunda lei-
tura em 28. 

J~nl diseus~i'u, em :ll, é ell::t enecrrada e adiada 
a votação por ütlta tle numero. 

Approvndo em JG dP agosto. 

Are !ti vou-se. 

'Apr•e!oienüulo em 27de julho, teve segunda lei-
tura em 28. 

1~111 cli!'ôcUI>4Sào 11esb data, e ella encerrada o 
adiada a votação por üüta do numero. 

Em IG de aoo~t.o, foi approvaüo, tendo-se remcttido 
as repres~ntaçõ<'S no dr. Secretario das Finanças 
por ofHcio n. !ll8, de l7 do mesmo mez. 

IA1u·c•!oiCiltntlo em 27 de julho, teve segunda lei-
1 1 nra em 28. 

1~ 111 di!>!cns'"ào nesta data, e olla encerrada (' 
adiada por falüt d<' numero. 

1\m lG de agosto, roi approvado, tendo-se remettido 
as representações aeomp<~nhadas tl?s. docu~n?nt.o~ 
ao sr. Secretal'io do Intenor por offte!O n. 3·H.l, d< 
n do mesmo mc'l.. 



I<ü .lnsttçn Ch·n 

181 ln!!ltt•neção 

182! Ot•çntnento 
I 
I 

I 
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Counnissões 
Trnsumpto 

e Cr•hnlnnl ............. Opina seja Iemetiido á commissão de ltPpre· 
sentações, nctJUOrimontos e Potiçüos, 'o !'('-\ 
querimento do bacharel Lauro Gentil Gomes 

· Uandido, juiz municipal do termo de Our~ i Preto, em que pode a equiparação de seus 
:
!. vencimentos aos do juiz municipal do Bel]o 

Horizonte, ou o abono de urna gratiflcaçao 
!,'':. pelos serçiços extraordinarios que tem rn:os-

tado desde D de novembro do HlO:l, inclus1ve 
a fiscalização da cadeia do Ouro Preto e ma· 

: tricula e tran3ferencia de presos datJHOlla para ! as demais cadeias do Estado. 

I Eata da :lpresentaçãO 
I 
I 

I 
I 
l 

2< dP julho 

27 de julho 

28 de julho 

2D de julho 

i 
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Data da approvação 

16 de agosto 

lf) do agosto 

lG de agosto 

16 do ngosto 

ObserYaçõe;; 

t . lo em 27 de julho, i.ove segunda lci-.i\pre!!lel~) ·•• 
tnra em ~8. 

:- em 31 e' ella encerrada P adia-
Eru tlis('1··~~~·1~~r ralüt 'ec numero. da a vo aç.t 

t (.01. t[llJrovado, c remettitlo o 16 J• an·o~ o ' · 1 Em .1 0 t" ·,. commissão indical a. (jllCI'lll1Cn O •1 
I' e-

I pm 2í de julho, teve SPgnnda lci-Atn'c!olenü,u o > • 

tura em 28. 

_ t·• data 0 • elln encenada !' I n.,;s·•o nt•s ~ . 
E•n cl !oiCt · t •ç'lo por f.1lta do numero. adiada a vo a ' 

t 'oi aJlJJrovado · Em lG de agos o ,, 

Archivou-se 

98. ·'e;'ulho teve segunda ltti-t .. do em~ u ' · At•re"'cu .. 
tura em 30. 

ta. d·tf·t c' ella encerrada e \o nes · ' ' En• tll!oienstst ã JlOr falüt de numero. adiada a vo aç 0 

. . . rovado, tendo sido remel-, 1" de ao·o~to fOI app d Secretario do IntP-Em v " taí·ito ao r. 
tida a repr~s~n ·' 349 de rg do mesmo mez. rior por otltctO n. 

11 tevo segunda lei-" lo em 29 de ju tO, .i\.JU.'C!!lCIJ ~.lU 
tura em 31. 

- 1 • doa"ost.o, é ella encerru-Jo'm tH!<Icn!<lsao t~:..o·porfalla do numero. ~da e adiada a vo aç.t 

ro· approvatlo. 1" do mesmo mez, 1 Em v 

Arcl1iVOtbC-



Commissõos 

I 

183jOI•çatnento e Contn!'f ..... ' ················ 

184 OI•çameu".o e • Contn!'l ..... , ............. . 

185 OI·t,~antento c e on1nl'l ... , .. ........... , 

186 Or•çtunento e Coutus .. ..... ············ 

-------------------------------------------
ltC![UCr seja remett'd : 
U~l oflicio do sr u1r 0 ~:t comJHissão d1• Potir•iJ'eo vmndo t • • •>Ccreter· d " ,. o, ·ão da 

1
,;nnt representaç'to 10 o Interior, on-

ç -"'scola Livr d, ' em que a Connrc"a-
~~d<~tn. auxilio pa~a ? lllusica desta cKpital 
CIO estmauo ús aulas''u·construcçüo elo edifi: 

.tq uolla Escola. 

Opina qne seja archiv· 
't\rthur Ferreir·t ~tidolum o1ficio do• ci '"-L-tos ros em ' " ac nd (' . - ""u' fes~ d qu? apresenta~ 0 _,-mmarãcs c on-
d 

· o cafe por . um plano ll'II"' ,, de-em . ' mow d , . ' " " .,
01 

'1 CO<~cessão ,]e d' 0 uma empresa 0 Jlo-
" lar-se o !Versos f ' vcnio tl 'li~ andt~monto no é avoros, visto 
virá d' e auhatr!, pelo , ongrosso o Con-
du t Irectamonte sol qthtl o govemo intcr-
rc c o, de accordo 'c Jre a defesa desse pro-

s 0 com a Unii\o. om os Estados prodncto-

OpiJut ' ue , · das nt . ~ejam arehivau· , . , 
Diarna;tt~~ administraiiv·~~~ ·~ reprcsenütçõo~ 
Inin•t' lt· ta, Vnrginha ri:. l 9S hospitaos de 
Sap~t~ahapcs_ori?a, Ser~o-~;1~~ Ja, _llm,nfim, For-
Piumh, Y., ant Anna dos n9, iS. (.xonçalo do 

l
l'tcl ,) ' 8 · .Jos,; d'Alé ·1 

1' e nos, Palmyr·t '10el'·t•' 1" rn >·tr·] 1 · '' do P·mh ·rt,' as Conforc1; 0 .a 1Y 1a, Bom De,.;-
Anto~io' ',a Capital, da Pi· tas '!~S. Vicente 
bresa dedÚ ~uro Preto daa \UI.nao de Santo 
S. Viccn , 0 o. IIorizm{tr' ~ ss;sto!tcia á Po-
coros ns 13,~01 Pauht de \!~'\rl.t Contorencia do 
1) , · • "' < a corn · " ' ssualt" e os Jl'tre re o auxil' . nns~rro d i''·' ' -quantirt c ~o •tO hospibl o I otJções, so-
ás dos 'ou~llsJg·nada em or'ç·mdo tPalmyra, cuja 
tal d~ o r r,~s, n. 4\J, wbr,' ten o. é inferior 
trntameJ~(erra, e n. '>3 noe ~' a~tXIliO ao hospi-
o assnmptg de tuhorculosos. DI_amantina, para 
na lei ,1, ?~nstanto <la~ ' ;Isto ter sido já 
cio. 0 Oiçamento pa . mesmas, resolvido 

r,t 0 cot·rontc exerci-

Opina sejam ·ncl . 
tocollados; nvadosdiverso- . serem de- i [Ue se aclttwam' 1 ~ pap,eis não pro-
tões já res~YV-01~tancia 0 se tr~:~,Jl~sta, por não 'It as. " erir1)nt a quos-

Daüt da apresentação D<tta da approvação 

:lo uejnlho 1li de agosto 

!30 do julho 
:Jl do julho 

:30 do julho 
lG do agosto 

i .30 do julho 
lG do agosto 

rt. c.- az 

Observações 

Atn•e!'INlüulo em :;o de jul!Jo, teve segunda lei· 
tura em 31. 

Eu•. tliscnsl-ii'!;o nesta, 1bta, e ella encerradtt 0 
admda a votaç<tü por falta de numero. 

J<Jm 1G de agosto, foi approvado o remettido á com-
missão indicada. 

Atu•c!'lcllt:ulo em :30 de julho, teve segund<t lei-
tura em :31. 

Enl tl_iscn!<O!'!iàO _em 1." ~e agosto, é clla encerrada 
e ad1atht <I votaçao por Jalta de numero. 

J<Jm 16 do mesmo mez foi a pptovado. 

Archivou-se 

Atn•c!!!cUttulo em ;jQ de julho, teye segunda lei-
tura em :31. 

En• tUsen!'lsi'Lo oml.' de agosto, é ella encerra-
da o adiada a votaç11o por falta de numero. 

Em 16 do mesmo mez foi appro-rado. 

Archivaram-so 

At,re!'lcntntlo em 80 de julho, teve segunda lei· 
tnra em 31. 

En-. tU~cu!'>!"lào om l. · U.o agosto, ó ella encorradt\ 
e adiltda a votoçãO por falta do numero. 

mesmo me7: foi approvado. 

Arcllivaram-se 
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Cornmissões 

188
1

Con!"ititnlçiio c Lep;l!"ilnçiio. · · · · · · · · · • 

Transumpto 

ltüt[UOr que soja archivada uma repmseniação 
om que a Camartt Municipal do Diamantina 
solicita a suppressão dos conselhos districiacs 
nas sédos dos municípios, visto tor sido at-
tondido o podido pelo artigo I.• da !oi n. 22·1, 
do I6 de setembro de 1()02. 

ltequor I[Uü ~qjam arcJtiVadas, f>Or não terem 
nenhum interesso actual o nem serem passí-
veis do nenhuma providencia por parto do 
Congresso, as peças protocoladas soh ns. lll, 
do Hiü8; 23':!, de 18!.!3; ·1, do 18!.!8; 32, <lo Hl\JI 
c GO!J, rio l!J02. 

Opimt que soja archivada uma roprcscntaçiío do 
extincto conselho distrietal da Conceição do 
lUo Verde, solicitando a ereação de uma pro-
feitura com séde naquolla localida<le o com-
prchondcndo as Aguas de Contendas, por 
competir tal croação ao poder cxecutiyo. 

IDO Oht•ns I•nhlicn!"i. · .............. , ....... lltü![lWr t[Uü sejam archivatlos o requorilllont.o 

I c mais papeis que o instruem, em quo o en-
genheiro Allmno de Azevedo c i->ouza peJo 
subvenção para o serviço do navegaç;1o .do 
Itio Gramlo, visto ser osto, allluento de r~os 
nave"avois ate' fora do paiz, escapando assim 
a cslihora do lcgislauor cstadoal. 

Daia da aprcsont.açiío 

:n <lo julho 

31 do julho 

I 

' I 
I I.· do agosto 
I 
I 

! 
I 
I 
I 
l I I I 
I I I 
I 

2 de agosto 
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Data 1l:t approvação 

lG de agosto 

16 do agosto 

22 •lo agosto 

W 1lo agosto 

Ohservações 

Atn•eseutntlo em 31 do julho, tovo segnntla lei-
tura em 1. · de ogosi.o. 

l~n1 tllscnssiio nesta data é clla onecrrada ü 
adiad:t a votação por falta tln numero. 

Em IG foi approvado • 

. -\.rchiYOtHe 

Atn•t.•seut:ulo em :n 1lo julho, teve segunda lei 
tu r a ~t L· de agasto. 

En1 tli!"icussào nesta !lata, o' ella oncerratla ' 
adiada a votaçi'ío por falta de numero. 

Em lii foi approvado. 

Arcl1ivaram-so 

At•se~Jentntlo üm l. · do agosto, · tovo scguncl:t 
lei tu r a om 2. ' 

J~n1 tll!"ieussào nesta data, c' ella cncorrad:t e 
atliada a vot:wrro por falta do numero. 

Em 22 foi :tpprovado. 

Arohivou-sc 

Atn•est•nt:ulo em 2 de agosto, teve segunda le 
tura em :J. 

Ent tll~>~cussào no~ta daüt, e' olla encerrada <' 
adiada a votação por falta do numero. 

Em lu foi approvado. 

Archivarmn-so 
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Com missões 'l'ransumpto 

191 Ct)nstitnlt;iio, Leg·isluçiio t•otle-•·es... ............. ... ..... e . · · · .. · Mamht arcllivar mn· 
flscacs amhulanto~ d?I~ro~~ll Üt<;üo em quo os 
Augusto do Alm . l cls lendas do Estado-
dem a dia ria Pf' ?1t ,ê1 Magalhães c outros pc-
todo o tempo < ~~r~n,~nen:c .do 12:i;;IJ(l() durante 
:m~ontos da c·lpit ym serviço se conservarem 
vis~o ter sido 'roo;;, .. 0 ~~. de suas r.osidcncias, 
cal!zação das ren ,.,amMdo o serviço de fls· 
n. 17tíl, de 5 do .d~ts .do Estado pelo docroto 
voniontemonto rJr~1111~n1? ~o 1905,, e estar con· 

" M c\ ,\ nmtona. 

Hl2 c~.~:tltnlc,~iio, Leg·islnc,~ão e I•otle-
• .......... • • ...•••.•.•••.•.••.•.•••••• , M:mda archivar un , 

Municipal da co/'1 ,foyrosentação <ht Camartt 
do Congresso int1:? ç.tf. <~o Serro, wlicit:mdo 
da lei n. 2, de 1,1 °J pro açao do art~ 81) § 2. • 
si, o recurso do 0 ~et?mhro do ll'l91, sobro 
na rios do consoWul t,t1~ Impostas por funccio· 
este ou pan a' C· 10 < lstrictal devo ser para 
O t . ' cllll!tr·t po . '~ moção dos 0011,

01 
'', r 1sso quo, oom a 

cut, dirimida a dt;~i~~l~:~· ficou, em conso<Juen-~ 

193 Constituição, Le•"isln .. ão res '"' v e I•ot~e-
• ,c., •••••••••••••••••••••• . . . . . . . . . . . . . • Ite~JUor soja at·chiv· d· 

Camara ~Iunicipal '~ '1c.uma representação dtt 
Monto Carmollo ll'o t ~mno da 13agagom, hoje 
do so restaholodo~ 0 ,estando contra o podido 
a po:lte do Rio d· 0 lrrlllosto do poda"iO sobro 
mumcipio ao do ~~V, o has, <tue. liglr aquollc 
em tempr), indcfcri{~?r,;rnonto, v1s to to r sido, 

'1 clquolla protonção. 

194 Constituit,~ào, Legisl• ~ 
rcs,., ..... , ..... •.. .u;uo e t•otte-

.. , ... • .... ' ........... ltequcr soja. arch· , , 
quo a Camara M~~:l~~~ .umtl ropro~ontaçrro em 
~ ad,opção da.~ IncdiJP~'l uo ltio Branco, podo 

0 Çommcrcio do C· 1~ Jlrop?stas pelo Centro 
s,o~hdo do mo! hora '1 lO RIO do Janeiro, no 
0 se~t co:nmcrcio / 0 ?roço dcsso producto 
~esc1)os da<1u0n.,'c Isto estarem attondidos os 
I'"tl t · " am·n·• pcl c d ", la c, quo já vao d' "• o onvenio o <los. ando stüntares resulta· 

I 

\ r 

Data da apresentação 

2 do a;.:o.oto 

3 do ag·os!o 

8 do agosto 

fl do agostv 
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Dam tb upprovaçito 

22 do agosto 

22 de agos!u 

lG de agosto 

10 de agosto 

Ohsorvaçõos 

A1n•esentado em 2 do agosto, tovo segund« 
. leitura em :3. 

E1u tlist•U!oi!!li'io em 2.2 foi approvado. 

Arcllivou-st• 

Aill'CSeutstlo om :~ do agosto, teve segunda 
leitura em 6. 

1~111 tli!i!CU~siio em 22 foi ctpprovado. 

Archivou-so 

Atn•eseutatlo em 8 de agosto, tovo segunda lei-
tura em fl. 

Etn tliscussã.o nesta data, é olb encenada e 
ttdillda a votação por falta de numero. 

Em 16, foi approvado. 

Arcllivou-so. 

.i\tn•escntn.tlo om 9 de agosto, te v e segunda lei 
tura omlO. 

1~111 tllscussào nesta düta, foi approvado. 

Archivou se. 
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Commiss<Jes Transumpto 

I 

1 
I ---'-----------------------------

11l5,Con!oitltulção, I .. eg·l!oilnçào " J•otlc-
1 

rei'! ......... , ............................... Opina seja archivada, por competir ao poder 
1 

judiciario, a decisão do litígio, uwa represon-
l tação de habitantes do districto de Conceição 
1 dtt Boa Vista, JH'Otcstando contra o esbulho 
I feito pelo conselho districtal á c;.;reja matriz, i assenhoreando-se (lo comitorio pertencente a 
1 esta. 

1\JG .JnsHc,~n Clvll c CJ•hninnl ........... .. .. 
I 

I 
I 

197 OrçnJncnt.o c Contns ..... ............... . 

lll8 O••çn1nento e Contas ........ , ... ,.,., .. 

Itequer á commissão i\lixta Especial de reümna 
administrativa, uma representação do agente 
executiv() municipal de Carangola, pedindo a 
creação do districto do Santa Clara do Caran-
gola, visto ter a camara adoptado a regra de 
aquclla connnlssi\o encaminhar tacs pedidos. 

Requer se of1lcic ao Senado, pedmdo a reunião 
da com missão do Constituição o Legislação da-
quella Casa com a da Camara, afim de ser 
suhmettida a seu estudo uma rcpreôotltação 
de commorciantes do Juiz do Fóra o outros 
pontos do Estado do l\Iinas, reclamando contra 
o imposto do indnstrias o proflssüt's, visto tal 
representação versar sobro a constitucionali-
dade da lei addicional n. 6, do 27 de julho do 
100G c da lei ·!18, (ruo decretaram este imposto, 
o semelltanto incropação não s<Í prido 1 ertur-
har os espíritos como omhara~~ar o senic;o da 
arrecadação de rondas. 

Opina seja ouvida a comnnssao de Petições, 
sohro uma representação da Assoeiação Com-
morcial dtt Januaria, pedindo isenção do im-
posüt do industrb o proflssi'les, no correu to 
exercicio, devido ás inundações de janeiro, 
quo causaram grandes projuizos :'t cidade. 

IO,L. .. tlça Civil e C••lmlunl,., .......... 

1

10pina quo ôPja arehivad.a a petiç:l:o em quo o 
cidadão João Enlalio Ferreira elo~ Santos, es-
crivfio das cxeeuçi'les criminaes da comarea 
do Marianna, soliei!:t pt·ovi<lendas sohrc ~l pa-
gamento do custas nos processos enmmaos 
em quo decahir tt justiça puhlica, visto tran-
sitar na camara o project.o n. UO, qno encer-
ra medidas rot'orenses :'t represou h\(,,ão alln-
clida. 

.I 
i 

!J;t ta da apresentação 

11 de agosto 

13 de agosto 

l :l ele agosto 

H do agosto 

B de agosto 
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Data cb approvação 

iZ elo a;oslo 

22 ele agosto 

22 de agosto 

22 de agosto 

Obset·vações 

Atn•c,.ent:ulo em ll de agosto, teYe segunda 
leitura em 1:3. 

En• •U!ooicns!oóão om 22, roi a]>provado, 

Archivou-se 

AJU'I'scnttulo em 1:3 do agosto, levo segunda 
leitura leitura em lG. 

I~•n tlil"ell!!l!'!ào em 22, roi approvado c reme !.tida 
ú commissão indicada. 

1'-pt•e~>;ent:ulo em 1:l de agosto, teve ~cgunda lei-
tura em 16. 

E1n tll"'ens!ooiào em 22, foi approvado. 

Convidou-se a commissão do Constituição, LeoüJa-
çfío é l'<_Jderes, do ~enad~~ por i:z.tormodio [do 1.• 
secretariO, por ofllcw n. 1,,7, do 23 do mesmo mcz. 

Ain't'scntutlo em 14 de agosto, tovo segunda lei 
tura em lG. 

Bnl tllsenssão em 22, foi approvado o remol.tido 
á commissão de Petições. 

Ain'Psent:ulo em U do agosto, teve scgmHl<t 
leitura em 11). 

J~•n tllsens!<lào em 22, foi approvado. 

Archivou-se. 
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Com missões 

200 Con~"Jtitnlção, I~egl~lução. e t•otle-
t•es ....................................... . . 

201 Justiça Ciyll e Crhulnnl., ....... , .. ,, 

202 Ot•çtunento e Coutn~ ... .............. .. 

Tran:mmptos 

Opina que seja archivada uma representação 
om que os alunmos da Faculdade de Direito 
do Estado solicitam uma lei interpretativa 
dos dispositivos do arL. ll:J, letra ú, da !oi 
n. 375, tle 1() elo ;;otombro <lo 1()!J:3, visto tal 
dispositivo estar concebido com indeseripti-
vcl clareza do maneira n não potlc~r occasio-
nar duvidas o dif!iculdadcs ;, sua execu-
ção. 

Opina C[UO st-jam archivadas as uotiçüoJ orn l[UO 
o cidadão Arnhrosio Antonio do Almeida, os· 
cri vão de paz da cidade do Boa Vista do Tre-
medal, podo seja extensivo ao.'> cs<;rivãos do 
paz dos districtos das se 'dos dos termos an-
ncxos o direito de receber integralmente as 
custas judiciarias dos processos do investiga-
ções policiacs em que runccionarcm, o declara 
ljUC, por ser medida do iiHtucstion:wcl justi-
ça, a commissão propol-a-ú no projccto n. UO, 
quo transita nu Camara. 

Romotto á commissão do Policia. a cujo conhe-
cimento cabem, a potiçilo n. 80'3, om t[UO fun-
ecionarios da Secretaria lb Camara podem 
lJUO lhes soja restituída a quantia t[UC lhes foi 
cortada em seus vencimentos durante o anuo 
do 1903, o a do diroctor da mesma Secretaria, 
pedindo a Ol[Uiparaçi\o de seus vencimentos 
aos dos diroctorcs das Secretarias do E~
tado. 

203 ,Justlçn CIYII e Ct•hulnnl ...... , .... :, Itcclucr quo soja rcmottida ú com missão de Cons-
tituição, Legislação e Poderes uma represen-
tação em 11 uc o lmcharol Artlmr Ferreira 
Brandão, juiz do direito da comarca do Dores 
da Boa Esperança, arguo do inconstitucionacs 
as disposições transitarias dm arts. G. · § 2. • 
o 11 da lei n. 375, do l!J de setembro de lüO!J. 

203 Constituição, I~cg·l!oiltH;ào e Pmle-
rcs ....................................... . ltoquor quo soj<l romottida á commissrto do Or-

çamento c Contas, uma roprosontaçilO do So-
veriano ltodriguos da Cunha, presidente da 
Camara ?llunicipal de Uhcraha, solicitando mo-
dificações no rogimcn trihutario do Estado. 

I 
' )~ 

Data da apresentação 

li) do agosto 

li de ngosto 

17 do ngo::;to 

2!l <lo agosto 

lt, C.-:l:l 
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Data da approvação 

22 do agosto 

22 de agosto 

22 de agosto 

25 do agosto 

2C. de agosto 

Observações 

AJn•esent;ulo em lG <lo agosto, teve segunda 
leitura em 17. 

.En1 tll!olcn!Oisào em 22, foi approvado. 

A rclüvou-so. 

AJU'est~ntnclo om 17 do ngosto, teve segunda 
lciturtt em 1'3. 

Archivou-se. 

AJn'c!Oienl.ntlo em 17 de agosto, tovo seg_unda 
leitura em 18. 

l~tu tll"'cn~~ão l'm 22, foi approvatlo. 

Remettcram-se os requerimentos :'t commissão in· 
di cada. 

AJlt'eseuüulo em ~2 do agosto, teve segundtt 
leitura em 23. 

1~111 tli~cus~ão nesta data, o' elht encerrada 0 adiada a votaç.'ío por falta do numero. 

I 
Em. 25 foi approvatlo c rcmottitlo ú connniss~o in-

dicada. 

I
Atn•esenüulo om 23 de ag·osto, teve seo·untla 

leitura em 23. · "' ' 

I'Jn1 di,.;t.~n~~ão ncsüt dttta, o' approvndo o re-
motiido :'1 commissão indicada. 
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Com missões Transnmpto 

205 A;z;riculturu, l\lhnt!loi, Colonizuc,~ào, 
'I'errn!-1 e Uo!'lt(ne!'! ....•...... , ......... Opina que sejn archil•ada uma roprescntaçi1o 

em que habitantes d:t eidado 1lo Serro, pedem 
d!vcrsas medidas do protccç~o ú lavoura, 
v1sto aclmrem·SP as mesmas j:t condensadas 
nm lei e em projoctos transitando na Camara. 

20G Or•çuruento e Conta~ .. .. , ..... , .. , ..... 

',l07 Or·c.~nntento e ContnH.,. : . .... , .. , .... , . 

208 Obras l•nblh~us , ... , ..... , ... ,,,. ,,, . ,, . 

20~ lte)n•esentnçõe"', Uectn••••hnentos e 

Iteqw•t:, que sqja rcmottido ú ''omn1iss:\o do Pe-
tições, um otllcio em <iUC o 'sr. d1·. Secrotari<J 
das Finanças suhmctte ú consideraçiío do Con-
gt·e,;s? un: roquNimento no qual diversos 
funccwnar10s pnhlicos pedo111 <1uo, nos casos 
do morto ou invalidez sejam declaradas ex-
tinctas suas dividas provenientes da constrn-
cção de casas nesta capital. 

Itoqucr <iHC s<'jala cuviadas ú commissiío do in-
strncçiío Publica as representações em que o 
povo de Ouro Preto c a Camara Municipal de 
S. João d'El-Itci, pedem a restauração das 
respectivas escolas normaos, por se achar essa 
commissão estudando novo plano do ensino 
no Estado. 

Opin~ <1ue seja at·chi\'ado um requerimento. I' 
ma1s peças I[UO o instruem, do engcnhmro 
Adolpho Alvares do Oliveira o bacharel Ar-
thur Eugenio Furtado, visto a pretençiío dos 
peticionarias importar orn onus considcravol 
Jl!lra o ~~st~do t' prejudicar o plano fl'rro-via-
rJo da !•,. l•. Lcopoldina. 

I•etlçot•~o~ ....... .......... , , ........ , , .. , . , Opina !JUO seja a1·chivada uma 
em quem a 'camara Municipal 
licita verha para o S<'rviço do 
agna potavcT, vht•J tratar de 
pnraml'ntc local. 

roproscn ta~'fto 
do Fructal so-
canalizaçiío de 
um in t<•rcssn 

Tla1n d:t aprcseniaçilo 

27 de agosto 

21 do agosto 

27 do ag<Jsto 
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Data da approvação Obsen':cções 

------- ----------------

21 do setembro 

28 de agosto 

21 d•~ sotemhro 

Ap1•esenüulo em 23 de ago.sto, toyo segunda 
leitura om 25. 

J~nt cll~cn~"'"o em 21 :do setembro, foi appro-
vado. 

Arcllivou-se. 

;\Jn•esentndo em 27 de agosto, tevP segunda 
loitu m em 28. 

Enr dlscn~!!li'to nesta data, foi approvado c ro-
mottido á commissiío indicada. 

Atn•esenüulo em 27 de agosto, lovl' segunda 
leitur:t em 28. 

l~nt tll';'cn!'lsào ncsüt data, ro~ approvado, sondo 
remotüdas as representações a commissiío imli-
cada. 

Atn·e~entntlo em 21 de agosto, tovo ;,:ogunda 
leitura em 28. 

Pende de discnssiío 

i\Jn·t~!oóenüulo <'lll 28 de agosto, teve seguw\a 
lcitnra em 2\1. 

I~ua tli!!!CU!<ir-õi'to em 21 de setl'mhro, foi npprovado 

Archi \'Ou-se. 
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Commissões Transumpto 

210 O••çan1ento e Conta"'.········· ........ . ,Itemettc á commis~i:lo de ltllpresc.·rlta1,~01.·s, lte-
querimontos e Petições, afim de que, estt:dan-
do o assumpto, apre:.;onto projccto na forma 
do Regimento, o parecer n. ;,(j dcssct commis-
são, relativo ao pedido do continuo e serven-
tes da Escola do Pharmacia sohrc equipara-
çi:lo. de vencimentos, vi:.; to julgar· de justir;<t o 
podido. 

211 Ol•çaJuento .e Contn!!l. · .. · ... · .......... . 

212 Orç:uuento e Contas ................... , 

213 O••çan•ento e Contas .................. . 

Itequcr qur: .-;oja archiva<lo o p<tl'eeor n. 21)1, da 
cormnissão do Representações Itequel'imentos 
c. Petições _sohro mua roprese'ntação de se:o-
nano Itodt·tgucs da Cunha, presidente da Cu-
mura lllunicipal d<' Uherabin!Ja, ,;olicitando 
modificações no regimcn hilmtario, visto ser 
pensamento da cmnmissão propor medidas 
I[UC attendam dP modo geral todas as rocla. 
mações. 

RO<JUCr que soja rcmettido á eonunissi:lo do Re-
prescntaç<ies, ltequerimentos e Petições, á 
qual compete na fórma rio rertimonto o es-
tudo do assumpto, um ll'CI[UOrin~onto dos fnn-
ccionarios da porta· das scct·etarL1s do E,.;tado, 
pedindo equiparação do vencimentos. 

ltcquer que seja enviada ú eonunissi:lo do Ito-
prcsentações c Petições, afim do quo delibero 
como julgar justo, uma representação do,; 
arnanuonses das Secretarias das Finanças c 
do Interior do Estado sobro equiparaçiio 1lo 
vencimentos. 

21•1 Uetn·e~entnções. HefJUe.t•huentos e 
Petlçoes • · • • · · • ......... · • • · · • · ... • • · · · · · .. Requer quo por· interllJe<lio da mesa se peçam 

com urgencia informaç<'íes ao governo si a 
professora de :\Ionte Alegro, d. Augusta Gil 
Viard já esteve em goso de lieença, afim do 
resolver sobre o pedido da mesma professora 
do um anno do licença para tratar do saude. 

Data da apreseutaçuo 

5 de setomhro 

5 do sotemhro 

;, de setomhr·o 

5 de sotomhro 

5 d<~ setembro 
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Data da approvação 

21 rle ;;etombro 

10 <ll- setembro 

10 elo setembro 

10 tle setembro 

Obsel'VaçOcs 

Atn•e!•R~ntntlo em 5 de sct.cmhro, tovl' segmHia 
leitura em 6. 

En1 dl~cnsl'iào em 21, l'oi approvado c remottí-
d;t a repr·,•sont.açií.n á commissi:lo indicada. 

Atn•e!ôentntlo Pm 5 do setembro, teve sogun,la 
lcit.ura Clll G. 

Ent fll!'l(.•ns~ào em lO foi approvado. 

Archivou·sP. 

Atn'e!oit•nüu1o em 5 de sotomhro, teve segunda 
lei tma em ti. 

J~tn cll!oietl!'!~ào em lO, foi approvatlo ,, rcmet-
t.it!o ú commissiío indicalla. 

;\.tn•escntudo em 5 do setembro, teve segunda 
leitnr<l em G. 

Ent discu!oõsào em lO, J'oi approvatlo o romettí-
do á eommissão indicada. 

Atn•esentaclo em ;, de sdemhro, tovo sog·unda 
leitma em G. 

J~tn tlisen!!l~ào om lO, roi ofl'orccida pelo sr. J n-
vcnal l'onna um requerimento no sentido de vol-
tar o parecer á cornmis,;i:lo do ltepresentações 
ltequcrímontos '' Pctiçües. ' 

1~111 fli!>icus:-;ào esse requerimento o' olla encer-
rada o adiada a votação por ütlta do numero. 

Em 11 foi approvado o requerimento o devolvido o 
parl'CCT' ú connnissão. 
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Commissi)os Transumptos 

n;, lnstt•ucção I•nJJiicu c Civlllznçuo 
clt• lntlio!'l .. · .. · ..... ·. ·. · ................. ltcquer <JUe seja enviado :'t eom1JJis~ilo do Con-

stituiçrro, Legislação e Poderes, para in ter por 
parecer sobre o assumpto, o l'C<Jlwrimcnto do 
coronel Candido .Jose de Senna c mais papeis 
<JIIC o instruem, por depender a pretençüo <lo 
re•tuenmte tk intorp1·otação do leis. 

::v; l~sa,eclnl ......... .... · · · ................... Opina pola ap1n·ovaç,1o dn mo~,,ão l'und:unentada 
pelo sr. deputado Pedro Luiz, por traduzir 
olla o sentir rlo povo mineiro aceorde no re-
eonhoeer o proG!amar os grandes serviços 
prestados ao Estado pelo sr. dr. Francisco An-
tonio de Salles no quatricnnio a expirar, c 
'[ue se suspenda a se~são aflm de que, encor-
J•.orada, leve a Camant a s. cxc. Pssa expres-
SIVa demonstr:tção <le apoio, solidariedade o 
reconhecimento. I 

211 O••c;nntcnto e Contn!ol. · · · · • •• ·. · ., ••· ..• Requer quo para esclarooilllonfos do projccto 
n 137, do anuo passado, quo rolova o ox-col-
loctor do Trcs Corações do IUo Verde, Ilde-
fonso .Jose' Teixeira, do pagamento do !l::SOOB 
aos cofres do Estado, s<~jmn po<li<las ini'orma-
çõos ao governo aflm do serem com o rofo-
rido projccto romettidas ú conunissiío de Po-
tiçües, a qual compete o ·~onhocimcnto do 
assumpto. 

218 Ot•ç:uuento e Contns ... .... , .• , .. ,•.,, l~O'JUPr quo soja111 archivado.-: !•OI' já havet· sido 
resolvido o assumpto, unr cilício do sr. dt·. Se-
cretario das Finan•,~as aeompanliado do rc<jUe-
l'imonto de tl. Ilcmiquel<t Camtolitlt da l•on-
seca em quo r•~do docrcta<,~ilO da verba para 
r~onstrueç;1o do casa typo ll, qno pertencia a 
S<)u fl11ad o marido. · 

f 

l 
! 

Data da i\])['esentaçiío 

-i do sotemhro 

G do sotem h I' O 

10 de sotclllhi'O 

10 do setembro 
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nata da approvação 

11 th• setembro 

<i <h- scü·mLro 

lltlü sr>klllll\'0 

11 c.lc selelttbro 

)\.vrescni.udo em ·! do sot.rm' h1·o, t eYe segunda 
leitura em G. 

l~nt di~enl-i."ino em lO, e' olla cncen:Hia <' <Hlia-
da a vohtç~o por falta do nuu1cro. 

Em ll foi approvatlo o remotiido i1. comn1issiío in-
dicada. 

Aan·~l'IC'n~:ulo em? de setembro o di.-: pensadas 
as lormalldades regunentaes, a J·equcrimonto <~o 
:or. Heitor de Sou:-;a, entron om discuss~o m•,;ta 
data, sendo approvado. 

Apt•esent:ulo Plll 10 <le scíomhro, teve segun<ln 
loiturn em 11. 

l~tu cll!"ôcnssuo nesta data, foi ofl'ereeida uma 
emenda pelo sr. Senna Figueiredo quo entrou em 
discussão, sendo approvarla o remottida com opa-
rcCCl' á commissão de Rctlaeção que o apresen-
tou redigido em 13. 

Em H foi approvado (]O aecordo com a emenda u 
:cmettido ao dr. Secretario das F!n!tnças 0 pro-
.Jecto com os documentos por ofhcw n. 3G1 <lo 
dia 15. 

Apt•(•scntndo em lO de sotcmhro, tovo segunda 
leitura em 11. 

Una tll!oôt•u!oi!'lào nesta data l'oi approvado. 

Arcldvou-se. 
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Com missões Tra!lS\iiilptos 

2Hl ne.n·t.~scntnc.~õc~o~, UeCtliCI'hllentos e 
I•ctiçõcs. ·. · · ... • ... · · • · · · ... · ... · · · .. · · · · Opina pelo doJ'crimouto do requcrimeuto em 

que o deputado Celestino Soares da Cruz, 
pode nova liconç,t pelo tempo dus trabalho,; 
parlamentares, visto ter provado com attes-
tado medico achar-se doente. 

220 Ohrn!'i J•nhlic~n,.., Viuç~iH)·I'ct•t•cn, 
'l'cle;,;;••nt)bos, NnYc~·nçno de lHo~, 
J•ontcs e Cannc"' .... , ................ . 

'Nl Ohr•ns Pnhlicnl"!, Vinçào-fet•t•cn, 
~~ Telc~·t•n})hos, Nu.Yegnçào clclUo~, 

J•or•tcs e Cat•ncs ........ .... , ........ , 

Opi!la l!e:a 1liscuss:io o approvaçfto de uwa in-
lhcaçao do sr. deputado Lindolpl10 Campos, 
afim de que o govemo do K;t:1do rcpt·cs<•Jlte 
ao governo Federal no son tido de s<;r estaho-
locüla uma linha telcgraphica entre as eida-
des de lllarüuma e illanhuass,·J, pa,;sando pc-
las de Ponte Nova, Ahre Campo, Cara Jinga c 
arraial de Bicudos. 

Opi!la ['ela remessa ao go\ erno dv p1 ojocto u. 
l;Jl, hem como do; r<;querimcntos do Carlos 
Andrade o .Toso' Luciano Coelho do Morao~, o 
da Camara :\Iunicipal do Trc0 Pontas; o o de 
An~o.nio Soares do Azevedo Sol)J·in]Jo, todos 
sohc~tando privilegio pam dinr.ms estrada-; 
do l<lrro, vtstq comtar :'t commiss:io que o 
governo ela hora um plano geral de Viação do 
Esü\do. 

222 Ju!-ltJ•ucçi'•o I•nl•llcu c Colonlznc.~ào 
ele ltulio~. · • · • • · · · · · · · · • • · · · · · · · · • · · ···. Jl~mo~to ao governo ]>,na rc,;o!ver como for dn 

JUstiça ~s. S<)f"tlintc~ rcprcscn1a<.~õcs: <la Cama-
ra ~ltunctpa da Clnistina pe<litHlo a rcstau. 
ração de 2 cadeiras do i;1strueç:io primaria 
no---: Dai no dos Pintos, no districto do D. Vi-
~~os~; do ]H'Csidontc da Camara i\Iunicipal do 
Alv~nopolis, pedindo a crcayão da:!." cadeira 
<lo 1:1s.trucção primaria na cidade; da Camara 
Mun~ctpal do l'énÚ, pedindo a erca<,~üo do 3.• 
c~vJena na cidade; de e!Jefe,; de fmnilia,- rc-
SI<Icntes em R. Antonio do Lishoa, districio da 
c.acliocira 1lo llrmnado, no munieipio de ~Ia
nanna, pcdmdo uma cadeira do instrucçiio nal 
povoação; de c!Jefes de família do Calafatc, 
r•lelamando ~ estahclccirnento de uma cadeira 
de cnsmo nnxto na localidatlc; do morado-
res na fahrica de Borihorv requerendo a res-
tauN\ÇilO das dua,; cadeiril~ que existiam alli; 
de moradores do bairro do St·ng<), do Pouso 
A I ~o, requerendo a r os tauração <la cadeira quo 
a! h existiu, idem <lo Piedade do Boa Espcr;m-
ça, pcrlindo a crcar;ão de mais uma cadeira ; 
do paes <lo l:nnilia do Cocho d'Anua, do mn-
n~dpio de Villa );ova de Lima, p~tlindo crca-
çao de uma eadcira; de hahitantcs 11a fabrica 
do ~'orpotuo, de Diamantina, fazendo idontico 
pcdtdo; do numerosos ftmceionurios puhlicúH 
dcsl.a capital, m<>stranrlo a insnllieicncia da~ 
e:-:eoh1s aqui existentes. 

I 
l 
I 
I 

' 

í. 

Détht da apresentação 

12 do se lembro 

U de Pctembro 

U de Hetcmhro 

lt. c. :).! 
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Data da approvação 

U rle setembro 

15 de setembro 

21 <lo sciem bro 

17 de se tem hro 

Observações 

A1n•c:o;enüulo cml2 <lo solemllro, teve segunda 
leitura em 1:3. 

Etn~:~Usc>n:o;!!'!ào em H, foi approvado, tendo-se 
commuuicado ao requerente por ollicio n. liJl do 
dia 15. 

Atn'CI'l«'lltndo um 1:3 do setembro, teve segunda 
leitura em 14. 

E1u cU~eu:o;l"!ào em Hí foi approvado. 

Vidc~a indicação n. ·t. 

At)~·c~>~enüulo em] H do setembro, teve scgund<~ 
101 tu r a om 17. 

En1 tlil"lctu!são om 21 de :>etcmhro, foi approva-
do, sendo as peças remcthdas ao dr. Secretario 
do Interior, por offlcio n .. 327 do dia 24. 

Ain'c!"Oenüulo em U 1lo setembro, teve segunda 
leitura em 17. 

1~1tt cli!!!CUSI"!ào ne:>ta data, foi approvatlo; sendo 
rcmcttidas as representações ao sr. dr. Secretario 
•lo Interior por offlcio n, :36G, do dia 20. 



::.,, . 
Ir•" 
''~'. 

l.; 
t:. 

;· 

-266-

Commissõps Transumptos 

223 H.crn•escntnt.!Õcf!!, nccfucr•hncnto~>~ c 
l•ctlçc~cs ......... · .... · .. · ....... · ...... Opina pelo deferimento do requerimento em 

que o deputado Cas~iano lt: d'A!l'onseca c 
Silva, pede :l rnez<•s do licença por s<' achar 
doente. 

22·1 lu!i!tr•ncção J•nhllcn c Colonização 
tlc lncUos .... · .... · · · · • • · · · · · · · · ..... · ... Rer1uer quo sejaiH arcl!ivadas as representações 

em quo as auctoridados <' habitantes <lo dis-
tricto de SS. Coração do Jesus de Barreiras, 
do município de S. João Baptista, ped<•m a 
crcação de uma escola primaria nos~a loca-
lidade, visto ter sido iá attcndido o pedido 
pelo Doc. n.l.HJ!, de G dP setembro de 1üOG. 

225 Orçnrncuto c Contas.·· • · · · · ·· · · · · • · ·. • ltequer que soja arcltivada por J'l ter sido at-
tcn~ida no orçamento, uma rcprcscJ~tação de 
ll<tbitantcs do Tabolciro Grande, pPdmdo sub-
Yenção para a Casa do Caridade daquclle Jogar. 

22G lnsü•ncf,~ào .. nhllcn c Coloniznc.~ào 
tlt.• hulios ·" "·" "· """ ..... "· • · .... ltcmctto ao sr. dr. Secretario do Interior para 

quo tomo na devida consideração, de confor-
midade com a lei que vao ser prom;Jlgada, 
reformando o ensino primario c normal do 
Estado, os seguiu tos pa pois : 

a) Parecer da com missão do Orçamento e Contas 
sobre uma representação de rcspeitavcise pres-
timosos cidadãos do Juiz de Fóra,:pcdindo o ros-
t;;helecimonto dl Escola Normal daquolln 
cidade; 

/,) Parecer da mesma commissão sobro represen-
tações do povo de Ouro Prciv o da Camarn 
Municipal de S. João d'El-Hci, em quo podem 
a ro;~t.anração das referidas Escolas N?t:macs; 

c) OlltciO do Presidente da Camara Mnmc1pal de 
Juiz de Fóra remcttendo a esta Camara a in-
dicnção em q'ue a corporação que preside, re-
presenta a convoniencia t' vantagem de ser 
reorganizada a Escob Normal <laquolla cida<lc; 

â) Oflicio da congregação d~s lentes d_a }~scola 
Normal da Campanha onvmndo a pcüçao em 
que numerosos e distinctos habitanto,s ~o nm-
nicipio solicitam restauração da relenda es-
cola. 

Data da apresentação 

17 <lo sdembro 

l'i <le setembro 

18 de setembro 

1\J do setembro 
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Data da approvação 

;20 de setembro 

lü de setembro 

2-1 de selem hro 

N de sotemhro 

Ohseroaçües 

j\.rn•c~.:euüulo em l7 de setembro, teve segunda 
leitura em lü. 

1~111 tll!!cnssão ern 20, foi approvado, tendo-se 
communica<lo ao I'l'quorentc por officio n .. 10·1, 
desta data. 

,\ fU't.•scntatlo em l7 de sctomhro, teve segunda 
leitnra om HJ. 

Ent tllscnssão nosta~.<lata foi approvado. 

Areltivaram-so. 

AtJrescntaclo em1l8 de setembro, teve segunda 
leitura em 10. 

Bnt tlist.,nssão nesta <lata foi approvado. 

Archivou-so. 

Ain'e!-lentnclo em 1\) de setembro, teve segumla 
leitura em 21. 

Eau discussão em 21, foi approvado, semlo de 
mettidas nesta data ns representações ao sr. ro-
Socreütrio do Interior o r ofJicio n. 371. 
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Com missões Transumptos 

---------------- ---------- -····-----

227 Con!-!tltnlção, J .. e~l!-!lação e J•otle-
J.'es ....... ................ , ............. · · ·. · ··· Opina quo soja archivada uma ropresont<v,~ão do 

d. João Nery, bispo do Pouso· Alegre, como 
presidente da Assoeiação de Caridade da mes-
ma cidade, em a qual solicita a promnlgação 
do uma lei que auctorizo :íetnella associação a 
extrahir 25 lotoria.s segundo o plano da lei n. 
:3.77\J,de 18 de agosto do 188\J, determinando-
se o beneficio liquido do lO'" ., do cada loteria, 
a constituir um patrimonio em favor do hos-
pital do curidade alli exist.on to, por ir do en-
contro ao art. 107 ela Constituicfto do Estado 
qne prohihe a concessão do loterias. 

228 Constltnlt.!ào, 1.-e,:;·islnção e l•ode-
t•cs ........ , ...................... .... , .. Opina que soja ai'Chivada mn<e J·epresonlaçüo da 

Camara 1\Iunicipal do S. Gonçalo do Sapuca-
hy, pedindo a transferoncia do respectivo ter· 
mo da comarca do Santa lUta do Sapucaiiy, 
a que pertence, para a ela Campaniia, por nüo 
se poder alterar a divisão jutliciaria senão no 
fim de cada docennio. 

22\J Insü•ncf.!ào'[Pnbll<~n c Civilização 
de hullos ....................... , . ..... . 

230 Instl'ucção t•nbllen c Clvllb.:uçilo 
de hullos. . .......................... , . , . 

ltequor que sejam remottidas ao sr. dr. Secre-
tario do Interior, afim clo serem do novo exa-
minadas o, si estiverem em condiçõos de 
ser adoptados entro um aceimlo com o nu· 
cíor e herdeiros do auctor afim do ützol-os 
puhlicar na Imprensa Offleial do Estado, os li-
vros didactieos-l'rimoiros l'rincipios do 
Educação o Instrueção Civicas do professor 
Jose Polycarpo de Figueiredo c Silva o Ari-
thmctica l'ra tica o Theorica do professor Pe-
dro do Amaral Bambirra, j:'t Jüllocido, por 
con~petir ao governo, do accórclo com o pro-
jecto sobre reforma do ensino, atloptar ou 
fazer organizar livros didacticos. 

ltomoííc 1 ao sr. dr. Secretario elo Interior para 
rcsol ver o IJUO mais conveniente f01·, uma pe-
tição em quo os professores pnblieos tla ci-
dade da Januaria podem a crcação de ou-
tras cadeiras na referida cidade>. 

231 lnst••nct,~i'wJPnbllen~ c Clvlllznçi'w 
ele hullos, .. ......... , .................... ltcrtuer quo seja archivatla, por já ter si(lo atten-

tlicJo pelo governo. uma representação da Ca-
mara Municipal do S. João Baptista, pedin-
do a c reação de uma cadeira do ensino pl'i-
mario no districto do S. S. Cor:v,~ão do Jesus 
do Barreiras. 

I 

I ;· 

Ila ta da apresentação 

1\J de ~C'tem bro 

1!.1 d<· setembro 

20 de setembro 

21 do sPtomhro 

21 do sctemhro 

-209-

Data da approyação 

21 (]e setembro 

21 de set(•mbro 

21 elo setembro 

22 dl' setembro 

2~ elo setembro 

Atn'e!'>ientnclo em W do setembro, teve segunda 
leitnra om 20. 

l~n1 c11!-!1Hrs!c!ào cn1 21, !'oi approvado. 

Arcll ivou-sl'. 

Atn'e!'lentuclo em 1\J de setembro teve segun-
da lei tnrn em 20. 

I~nl cUscnssão om 21 foi approvatlo. 

Are h i von-se 

AtU'escntnclo em 20 ele sotemhro teve segunda 
leitura em 21. 

En• cli!-!cnssão nesta data !Oi approvado sondo 
rcmottidos as obras por ofilcio n. 371 da mesma 
dada ao sr. dr. Secretario do Interior. 

Atn•esenüulo em 21 de sotemliro teve segunda 
leitura em 22. 

1~111 clisenssão nesta daht foi approvado o re-
mottido ao sr. tlr. Secretario do Interior por 
oftlcio n. :173 do dht 2!. 

Atwesentnclo em 21 do setembro teve segunda 
leitura em 22. 

En1 cllsen~»l!ào nesta data foi approvado. 

Arcltivou-se 
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Cornmissõcs 

2:32 In~trncçà.o J•nbllcn e CiYlllznçào 
ch~ lnclioi"! ......... .............. . 

23:3 i\A·t•lcnltnt•n, llllnnl!l, Colonlznt,~ào, 
'J'el.'l'U!ol e UO)oif(UCS, , .. , , , . , ,., , , , , . , , 

Transumptos 

Itcmctto ao sr. dr. Secretario do In tcrior para 
resolver a respeito, uma rcproscn tação em que 
o inspcctor escolar do districto do Santa Isa-
hcl, município de S. Gonçalo do Sapucahy, 
pede 3:500$1\00 para a construcção de uma 
casa para as escolas pnhlicas. 

Opina para que soja ouvido o governo sobre a 
auctorizaçrio ro<tuorida pelo cidadão Jose An-
toniC! do Almoi<la, para oxplo,rar ouro, pc<I;~ls 
preciOsas c ontJ·os mineraes a margem do h10 
Grande. 

;?~li Itern·e~eutnçõcs~ Ih~crnet•hnentos e 
I Pcllçcies . ............................... lte<tuer que soja remettida ao governo uma re-

presentação em quo o ll"Ciltc executivo mu-
I nicipal do I~io Novo, lH~'dc o pagamcnt~ das 

verbas corlSignadas anteriormente nas lc1s _or-
çamentarias em auxilio do hospital, manhtlo 
por aquella munieipalidade. 

235 AA·r•lenltnrn, lUlnns, Coloniznt,~ão, 
'l'('l'I'ns e Uo!>!ttnei"! .. · ··· ............... Pede informações ao governo afim de resolver 

sobre uma petição do diversos habitantes da 
colonia S . .João d'El-Rei, requerendo a rolo-
vação do pagamento de seus lotes. 

23G AA·t•lcnltnt•u, lUlnns, Colonização, ltcmotto ao governo para tomar na considet:a; 
'l'et•rn!'4 e Uo)oitfncs .. · ·........ . . . . . . ção que merecer, uma petição em <[Ue Toüla 

237 Cnuuu·a~ 1\lnnlc.'IIlttcs,, .... , . .... 

I 
Frederico ?IIuzcr requer auctorização pa_ra 
fundar mna colonia agrieola em sua proprw-
dadc. 

· ..... !Opina quo seja arcltivada a rcproscnfu<,~ão em 
quo diver,;os cidadãos residentes em Pedro 
Leopoldo, município do Santa Lmia _do .ruo 
das Velhas, pedem a installa<,~ão do dtstncto 
alli crendo pela Camara l\Iunicipal, visto já ter 
sido o mesmo installa<lo a 1 do setembro dos-
te anuo. 

! 

Data lb aprowntaçM 

21 de setembro 

21 de setembro 

22 de se tom hro 

22 de setembro 

22 de sctemhro 

22 de seiemhro 
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Date da approvação 

22 de setembro 

2·1 de setembro 

2·1 llc setembro 

Ohsorvaçi,cs 

I 
IAtn•csenütdo em 21 de setembro tl'Yc scgumla i leitnrlt em 22. 

I 

l l~an dl!oicnssào nesta data foi approvado c l'l'-
mettido ao sr. dr. Secretario do Interior, por ot'fl-l cio n. 373 do dia 21. 

i\tn·t~senüulo em 21 do setembro teve segunda 
leitura em 22. 

Ban cliscn"'sào em 2·1· foiapprovado e rcmcttido 

I ao sr. dr. Sccrl'hll'io das Finanças por por officio 
n. 378 do dia 25. 

I 

.;\ rn•esentndo em 22 de setembro tevp segunda 
leitura em 2L 

1~111 dlscnsl'olào nesta data, foi approvado e re-
mettido ao sr. dr. Secretario das Finanças por 
ofllcio n. 378 do dia 25. 

Atn.'!olccn~.ntlo em 22 de setembro, teve segunda 
leitma em 21. 

Pende de discussão, 

Arn·escnüulo em 22 de setembro, toYo scgnndn 
I leitura em 24. 

Pende de discussão. 

Atn•esenüulo em 22 do setembro, teve segnmla 
leitura em 2!. 

Pende do discussão. 
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Commissôes 

- 238\Cauuu•as l\lnnleipae'" ................ . 

I Tramumpto 

I 
I ,_ 
:Opina p•Jlo arcllivamonto lb represou taçflo em 
I f[UO divor,os fazendeiros do município do 

Alto ltio Doce reclamam contra o imposto 
nnmi~ipal. do indnstrias e l'roflssõcs, como 
propl'letarw~ do carros, moinl10s e engenhos 
1laquelle município, allegando ser tal im]'osto 
da. exclusiva compotcncia do Estado em face 
das dispo;~içücs da lei !L G addicional a Com;(. 
do 27 do .JUlho de 1\JOG c da lei n •. fUi, do "27 do 
setembro e Itog. n. 1.85•3, vistr> nflo icr ah-
solutmncnte. fundamento tal allcgação7 nm.a 
voz quo a cltada lei n. 6, estabc!Pcou taxati-
vamente, a compotcncia cumult1tivn do Estado 
o rlo nnmicipio para a decroü\l;flo o arrcca!la-
çflo do rc!'erido imposto, referindo-se, por-
tanto, a ler .U8 o Itcg. citado apenas a co-
lmmça do referido il!lposto na parto relativa 
ao Estado. 

2:3\J lustrncçào Publica c Colonização 
tlc IauUol"l ... · ....... • "· · · · .. · · ........ •. R01:_10tto ú com missão de Constituiç:lo, Logbl~t

~~ao c.Podcrcs, por se tratar de intcrpretaçao 
de lcrs, o requerimento em ',luc os profc~sores 
da ~s:~?la ~ormal de Sahara, postos em dis-
pomlnhdado pela n. :3\JG, do 2:l de dczemhro 
de lUO·i, reclamam <t justiça de serem os seu~ 
vencimentos C![Uiparados aos rios que ficaram 
em disponihilidado por força do art. G.'' da lei 
n. :ns, do lG do setomhro do l~JfJl. 

2,10 Iustl•ncçào"~"Pnbllcn c Coloulzac;i'u) 
tlc lrullol"l .......... , "· """" "· .. " .. • .. ltcquer que s<:jam archivados os rO<[HOrimcnto.s 

em 1[110 o crdadão Aniccto Alcino do :\Iodül· 
ros per!o a validade do algum exames . rtu.c 
prestou em concurso para uma cadcrra tl!strr-
ctal o as oxmas. sras. d. :'\ila Cavalcante 
M?nção e d. :'\ina Clar:t }.louç:lo, alumnas ma-
triculadas no primeiro armo do curso da Es-
coht ~ormal de Montes Claro,;, solicitam li-
cença do prestarem exames do todo o curso 
norm:tl perante uma commiss:<o do profc,;so-
:cs da rcfcrid:t escola, po1· Liso ![UC os altos 
mtcrcs,;os do ensino reclamam no mestre uma 
educação pcdagogica, completa, quo só lho 
pódrJ dar uma htià Escola Normal. 

241 lnl-!4tl•tu·:ão l"nhlicn c ClyJitzn:ào 
tle lrullo!"l, .. , ..... ........ , ...... , ...... ltomcttc ao cxmo. sr. d1·. Secretario do Interior 

as petiçües em rtuc os professores do Our·o 
l•'ino, S. João Nepornncono o colonias agrico-
las circumvisinhas dosüt Capital f::olicitam me-
didas I[UC reputam neccssarias para que os 
mcmh1·os do magistorio primario possam curn-
prir os sons deveres. 

I 
I 
\ ., 

I 
! 

f 

i 

Data da apresentação 

22 de setembro 

22 de setembro 

12 do setembro 

21 de setembro 
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Data da approvaç:lo 

2·1 de setembro 

"21 do setembro 

2r, uc setcmhro 

Obscrvaçücs 

Aru•eseutndo em 22 de sotcmbro, teve S()gund~t 
leitura em 2-L 

Pende de discussão. 

Aru•c!!~entndo em 22 do setembro, teve segunda 
leitura em 21. 

l~•n t~l"'c~a""são. n~sta dat.a, roi approvado 0 ro·· 
methdo a comrmssao de Constituição, Le<>islação 
e Poderes. "' 

Arn•escntutlo em 22 de setembro teve ~cgunda 
leitura em 2-1. 

Archivaram-so 

Atn•c!O!cutnclo em 24 de setembro teve scgund;\ 
leitura em 25. 

En1 t~iscn!O!,.;ào nes!tt data foi approvado o rc .. 
mcttldo ao s:r. dr. Sccrettuio do Interior por om .. 
cio n. :389 do dht 27. 
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Conunissues Transumpto 

2·12 ln!-iü'ncçào t•nhllca c CIYiliznc.~i•o 
tle hulio!-1 ...... ........... · ..... · · .. · · · · · Reqnct· <Jnc soja renwttiua a<J ~..:-<>Vet·no, para 

1[118 tome em CO!Llidcra•,,ão qtFJ merecer a rc-
prcsentaçiío em que a Can1ara ?IIunidpal <lo 
Uhorab:.t pode o resüthelol'imcnto <lo Instiln-
to A;.:Ticoln o Zootcchnico qnn exbtiu na-
qncltt eíilalk. 

2-rJ Jn~i.I'H4.'C.~ào t•nbliea e Clvllizac;ào , . . _ 
ele Jnclios .. ......... · .. •. · · · · · • · · ....... · · I,equct· ljlll) s<J)<t archtva!l:t :1 rc]JJ'I'S':Il1:t<,':t!J em 

que o dir<•dor d" In.-;titnto l;ramhcn· c os 
roJtorc.-; ua.-; Esr:ola.~ <le Odontologia n <lo l'IJar-
macia, ele Juiz de Fúra, pedem •/ gamntias Ie-
gacs po1· parl.t~ do Estado para os prolissiona<·s 
quo nollas ~o fornutretll », Yisto quo :'ts referi-
das e.-;c?l:ts j(t fora!Jl com'e<líclas pc•lo Congres-
so Nacwnal a:; prerogativas d<> cquiparaçilo 
de n;-;tn b(•lechnen 1 o:-:; eong;(~nr\I'('~. 

2-14 ln~irncc.,i•o .. nhliea e {~lYIIizac;uo 
cJc, lntlio~ ...... · ... · · ... · · · · · · · · · · · · · · · · · Itequet• que seja arcltivadrJ o ro<ttteriJuerllo em 

quo seu -auctor pede ~~•tniparaç;1o de venci-
mentos aos do.~ ins]•Odores extraordinarios 
por tet· siclo e~sa clas.,o de inspoctores suppri-
mida pelo art. l:! da lei n. 3lt;, de !G do se-
tembro de HJOI. 

2-!5 Ju,;iJ•ucc,~:.o:;:t•nbli4.•n e CIYillznc;;·,o 
de Jncllo,;. · • • • • · •" ... • • • • • · · • • • · · .... • • • • nel]U<;r quo 'ejam archivndo, 03 documento:; 

juntos, quo se achavmn na ~ua pasta som quo 
lho fossem remettidos pela fúmut rpgimental. 

2-!6 ln!o!tr•ncc,~ào ~l"nblka c (.'iYillznc;uo 
dt• huUos ... · .. · · .. ·. · · ... ·. · ... • ....... · · lto'luer ljUe :;tJja arcltivado o parce<;r da Cülil· 

mts~ilo do Conselho Superior 1lo Jpsirucçi\o 
l'ul,lica sobro o rolat.orio apresentado ao go-
verno pelo sr. nwjor Estovmu do Oliveira, o 
qual foi a clla remottído como subsidiaria da 
fot:mulaçilo do pro.!'ecto ele reforma do nnsino 
pmnario o norma do I~stado ele ~linas Ge-
rac~. 

Da 1a da apresPntaçilo 

2. 1lo sotomhro 

2·1 de sotomhro 

21 do setembro 

2·1 do setomhro 

21 de sotcmhro 

J 
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DaUt da approvaçiio 

z;; de sote!llhro 

2'> de setembro 

25 de sotem hro 

2G elo setembro 

Observações 

,\.tn•cst_•ntado em li dn s<'temhro tovc segunda 
lei tnr<t em 2:-í. 

Etn tli~cnssuo ne~ta tia ta i'oi approvado n ro-
mettido ao sr. dr. Seerotario do Interior por offi-
eio 11. !l()O do 1li:1. 27. 

i\\.tn•el"ienüulo em 2·1 t.cvn ._ ,;eguntln lcitnra <'!ll 
25. 

Ent tlil"icnl"i!OUO nesta data Joi approvatla. 

Arcltivou-~e 

i\tn•e!><entaclo em ;2.J <ll' se1cmht·o teve segunda 
lei tu r a em 25. 

Arcltivou-;;l' 

Atn•c!'<ôcnüulo mn 2! de setembro teve scg;uula 
!oi t ura em 25. 

A reli i varam-se 

Atn•c~-ócn(.ado om 2·1 ele sotcmhro tovP ~eg1111da 
lcitnr:~ om 2G. 

Jl~nt tH"'elll'ó!-iào nesta data foi appt·ovada. 

Arclt ivou-:::e 
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Com missões 

2-17 Ot•çntnento e Contas ..... ............. . 

Transumpto 

lndoforo um requerimento dét Camara Munici-
pal de Mar d<l !Ic,;panha, pedindo abono por 
parto do K;tado para um cmprcsiimo do 
200:000$000 destinados a consiruc<,)ilO do uma 
linha de honds daquella cidade á csÜI<,)ão de 
S. Pedro e á illuminaçi:to electl'ica ela referida 
cidade. 

248 Uct,rcsenüu;(';es, Uef{tU~I·hnnntor-4 e . . _ . 
J»ctfçõcs .. ............................... Opma ,quo a reprosenüv;ao do agente oxocuhvo 

2-!9 Orf.!tunento c.~ Con~:us . ............. , ....• 

250 Constltnlc,~iio, J .. eg'islnçào e t•o,le-
... es ........................................ . 

25IIcanuu•nl'!l l\lnnieit,nes., .• , ............. . 

da Camara J\Iunicipal de Itajuha, pedindo au-
xilio aflm de desenvolver o campo pratico do 
experiencias agricola.-;, seja remettid<t ao l're· 
idente do Estado, para tomal-a na considera· 
ção que for justa. 

ltcquor quo sr~a archivado o oJiicio do dr. Se-
cretario lias Finanças, acompanhado de uma 
representação da Camara Muo.icipal ele Cata-
guazes, pedindo iscn<;ão do imposto do indus-
trias o proflss<ies, pelo prazo do lO armos, para 
a fabrica do «Fiação o Tocclngern >> daqucllo 
município. 

Opina quo seja arcl1iVada a ropro:wnütçf\o do 
prcsidcnto da Camara Municipal de Santa Qui-
teria, contra a croação do districto do Vor:t 
Cruz, pola Camara Municipal do Sabarú, fun-
dando a sua reclamação no facto do ter sido 
incluido no mesmo elistricto tcrritorio elo dis-
tricto do Santa Quiteria. 

Uanda arol!ivar um ollicio do presidente da Ca-
nutra Municipal do Marianna de 27 do novem-
bro de 1\JO:J, communicando tnr sido suppri 
mido o districto do S. Gonçalo do Ub:'t e:~:-vi 
da lte:-\Olução n. 82, do 2G dr• julho llo referi-
do armo, o uma indicação sob n. 4, ela Cama-
ra, do 2ti do agosto de IS!Jg, sobre interpreta-
ção do Doc. n. 5.581, de 187-!, quo regula a arre-
cadação do imposto municipal do transmis~ão 
ele propriedade ,, in tor-vivos » mt parto rofe· 
rente ao pagamento do imposto pelas permu-
tas do immovcis por terem por<lido a oppor-
tunidadl'. 

Data da apl'OSCllÍaÇãO 

24 de sotombt·o 

24 de setembro 

2-1 do sotontlno 

21 do sotomhro 

2G do setemhro 
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Data ela approvaçiío ObscrvaçõPs 

- A1u.•esmat:ulo-om 21 de-setembro 
lei! nra em 25. - -

t.ove segunda 

Pondn de :discussão 

25 do setembro AJn•ei!Oeutac.lo em 2-l do setembro tovn scgnnd;1 
leitura em 25. 

E1n ,usen!-l"'ào nesta daüt roi approvado e rc-
n10ttülo por officio n. :lUO elo 27, ao sr. dr. Secro-
ta rio das Finanças. 

25 do sdembro .1\ pt•esentnc.lo om 2~ rio setcmb ro i ovo :-.:cgunda 
leitura em 25. 

Ean tli!oic.~nssào nesta data foi approvado. 

Archivou-so 

- A1n•esentn~lo em 2-1 de setembro teve seguntla 
leitura em 2:> . 

Pende dP discussão 

- Atn•eseutndo em 25 elo setembro. 

!'onde do segunda leitura 

.. 
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Commissües 

---:----------------
2:í2,Canuu•us 1\lunicittnc~ ... ... ··· ........ . 

TrU!lôllllljltO 

-------------------· 
~!anda archivar Uilia rcpresenla<,úo firmada 

POl' diversos cidadüos residentes em S.' .José dos 
llo(elhos <) om qno pndom a annullação do 
art. 2. · da lei ll. 56, elo 23 de sniemhro de 1901, 
da Calllant lllnnicipal dn Cabo Ver<lo, quo dC's-
nwmbJ•ou daqnollo districto o encorporou ao 
da cidade a,; fazendas donominat!as, !.imeit•as, 
S. ~Ii!!;1w! e C mujas. 
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!Jala da UJ•l'Pseniação Data da approvação 

--------
Apr~·!'icn1 aclo em 25 de sctem hro. 

Pende d1! seg-nnda ]pitura 

1 



PARECERES 
DE 

COMMISSOES PERMANENTES 
.\PI\ESI~NTADO.' 

EM ANNOS ANtrERIORES 

E QUE TIVERAM ANDAMENTO EM 1906 

R. C.-:36 



'I 

Pareeeres de Cül11missões arjresentados mn 

Cornmisslle3 · Transumpto 

.W lte(n•es_entnçc1e,.., ltei{Uer•huentos e 
I•etlçoes .. · .............................. ltemetto á com missão de Orçamento o Contas 

para attendor como fór do justiça, uma re-
presentação da mesa administrativa da Santa 
Casa do i\Iisoriconlia da cidade do Oliveira, 
pPdindo um auxilio do 3:000SOOO annuaos 0111 
favor do Asvlo, além dos 2:000B000 dados á 
Santa Casa." 

53 Itept•esentações, Itectuerhuentos e 
I•etl\!Õc~o~, ... ............ ,. · · ....... · · • · ... ltcllletto ú commissilo do Orçamento c Contas 

para ser attcndida como for de justiça, uma 
representação do hospital do Nossa Senhora 
da Saudo, da cidade de Diamantina, pedindo 
um pequeno auxilio para construcçito de um 
pavilhão para tratamento de tuberculosos. 

127 Ohrn~ J•uhllens, Vlaçào-tert•ea, 
Telegrnr,bos,Nnve~;·n\~ào ele IUos, 
I•ontc!'l c Cannc!ol. · · · · · ... · · ... ·. · ...... Opina para que seja archivada .t commissilo de 

Orçamento e Contas, af!m de resol>:e: sobre 
um requerimento da Camara Mumcl[ml de 
Ayuruoca, pedindo auxil_io para a reconstru· 
cção de uma ponte no riO Ayuruoca. 

1903 e que tiverarn andarnento ern '1 9013 

Da ta da a p rcscn tação Data da approvação Observações 

lnlcinclo e1n 1903. 

Em,~O de jul!to de lDOG foi apr~sentado o parco er n 
lli;,, onde se aclta incluída a representação opi-
nando pelo ~eu archivamento. ' 

Vide o parecer n. lSG. 

Jnichulo eu1. tH03. 

Em :lO ,~lo julho de l\J06 to_i ap1:esentado o parecer 
n. 18;), onde se acha mclmda a representação 
constante deste parecer·, opinando pelo seu archi· 
vamento. 

Vide o parecer n. 185 

Iniciado cn1 'I HOr.. 

Resolvido pelo parecer n, 177 de 1\IOfi 

Vide o parecer 1!. 111 
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Comnüssõcg Transump1o 

141 Obt•ns I•nbllcn!'ol, Vlnc,!iio-fet•t•en, 
Teleg;t•ntJho!'o!,Nnvegnc,~ãotle Itlo!'!l, 
I•ont(~!'i e CnJuu•!'!l .......... .. , ........ ·. Hctrucr <[Ue seja rcmettida :i commissflo de Or-

ç0mcnto c Contas uma representação do lm-
lntantes da cidade de Diamantina, pedindo 
m:m vct·ha especial de dez ou dor.o contos de 
réts, para concertos na estrada de rodagem 
entre aquella cidadt' o a serra do Gavi<'to, no 
município do iSeno. 

148 Or•çnntento e Contn!'l. · · · · · · · · · · · · · · · · · Opina pela discussão e rejeição da emcncla n. 
18, ao projecto n. 118. · 

155 J'tllxtn BS}Jecinl . ....... , ................. D{, os motiVO$ pelos quacs nUo lhe foi possi vcl 
apresentar o projccto de reforma da divisão 
administrativa do Estado na presente sessão. 

Data da apresentação 
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Data da approvação Ohsorvaçõcs 

Inidntlo en1 i90:i. 

ltosol v ido )o lo parecer m. 177 do lDOG. 

Vide o parecer n. 177 

lnichulo mn 190:i. 

Em 21 de jullto de 1\JOG entrou om discussão sendo 
elb encerrada c adiada a votação por falta de nu-
moro. 

Em 26 f~i r~jeit,~do_ OJla1·ecor c remottida a emenda 
n. 18 a conumssao o Orçamento o Contas a re-
querimento do sr. Senna Figueiredo. 

Pondo de parecer da cornmissão elo Orçamento 
o Contas 

2G do julho ds lDOG lnichulo ent 190:-.. 

Em 21 de julho de lDOG, entm em discussão senllo 
clla encerrada o adiadtt a votação por faÜa do 
numero. 

Em 26 foi :tpprovatlo o parecer. 

Archiyou~se 



' ' i 
·' 

INOICA~ÃO ArRESENTAOA EM 190~ 

., ' 
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,, .. 
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Indicação apresen 

Auctor Transumpto 

----------------- -·-------------
Lhulolt•ho CnJUilOS, ................... . Indica que o Congrcs;,;o ;llineiro, por intormedio 

elo governo elo Estado, represente ao governo 
Fecl0r;.ü no sentido elo ser estabelecida uma 
linha do tcle~rapho Nacional, entre as ci-
dades de J.\Iarianna o J.\lanhuassu passando pe-
los do Ponto Nova, Abre Campo, Caratinga o 
pelo arraial de Nossa Senhora da Conceição 
elo Ca~ca (Dicudos) municipio do Ponto Nova. 

tada. em 190f) 

Data da :'lprescntação Dah\ da approvaçüo Observações 

-------- ---------- -·--·-----------------------

1; elo agosto 15 de setembro 

R, C.-37. 

AtJI'esentntln em G de ago$tO foi remottid<t á 
commissão de Obras Publicas afim do <:Juitlir o 
seu parecer. 

Em 13 de setcnilJro foi apresentado o parecer n. 
220 opinando pela sua approvação. 

Enl discnssi.o em 15 foi approvada, levando-se 
ao conhecimento do exmo. sr. dr. Presidente doEs-
tado, para os devidos eH'eitos, por ofllcio n. 3Gü 
rl e 17 do mesmo mez. 



. " . l 

I 

MO~AO APRESENTADA EM 1906 

f: 
r 
r. 



:Nloç.ão apresen 

Auctor 'l'runsumpto 

5I•cdJ•o I:.Onlz ................................ Declara 'l1lf' a Cmmna dos lloput:lllos, intol·pr,J-
taudo os sentimentos do povo mineiro con-
gratula-se C'llll o oxmo. s1·. tlr. Fr;meiseo An-
tonio do Salles, pelo feliz termino do quatri-
onnio prosideneial a findar, periotlo esse em 
s. exc. prestou ao Estado serviços da maH 
alta valia, pondo em cvideneia '' mais acen-
clraclo patriotismo a hem (h c;ms:\ puhlica. 

Soeretaria da Cam~tra dos Deputados do Estado do Minas Geraes, ~~m Bollo llol'izonto, aos :n d1• 

tada em 1906 

?\ do soimnbe<' 

dozembJ'O rk l~Hj(j, 

D:ti:1 da approYaçiio Ohservorvaçl)os 

1

•'\IH.'«"scntntlo em 5 de se!Pml>ro pelo s1·. Pcd1·o 
Lmz. 

' 
lo sr. !leitor de SO\lZcl rOlj\101'()\\ fosso IJ()ll\('adu. \ll!Ja 
. eommissão pspoeial para emittir o sou par"ccr. 

I Em diseussão esse requerimento foi approvarlo seu-
i do nomeado para a referida commissão o-; st·s. 
! .José Alves, .Juvcnal Penna, Heitor de Souza, Seu-

\ 

na l<'io·ueircdo c Afl'onso Penna .Junior. 

, Em G d1~ sei.eml>ro foi apresentado o parPCIW 11. 2l(i 
1 opinando pela sua approvação. 

llisponsadas as forlllalidados reginwntaes a req ul'i-
mcnto do sr. Heitor do Souza, entrou em cliscus-
são sondo approvados o parecer c a mo9ilO o sus-
pensa a sossiío afl111 do levar a Cannra dos Dopn-
tados ao cxmo. sr. dr. Fnmeiseo Antonio do Sal-
los Wo ox1•rcssiva demonsi.ra<,~ilo de solidariedade, 
apoio e reconhecimento. 

O Iliroelor d<t SI',: rola ria, 
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-RECAPITULACAO 
JJOS 'l'ltABALHOS DA 

Camara dos Deputados 

DO 

Congresso Mineiro 

DE 

1903 A 1906 
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PROJECTOS INICIADOS 

NA 

CAMARA DOS DEPUTADOS 
DUI~AWrE A 4.a LEGISLATURA 

])() 

Congresso Mineiro 

H. C.-:Js 



Projec tos inieiados na Oamara dos Deputados em H)03 

HI03 

Andores Transnmpto Decisão 1inal 

nos !'!1'!'!. .Jo;to Hl'nnlio I 
e OUÜ'Ol'lo ............. .... Anctoriza o governo a auqui- RPjeitauo pelo Senado 

rir com nrgencia, para uis- 20 do agosto dr l!Jil:l. 
trihuir pelos mnuicipios do 
Estado, a quantidade necos-
saria dos soros anti-cJ·oiali· 
co, anti-hothropico o anti- Archivado 
ophidico de invenção do dr. 
Vihd Brasil. 

em 

1!J03 ;2 Uo!'! sr!'!. _;\h•nnlo de 

l!JO:l 3 

l\lello J~•·nnco ,e ou-
~ t•os ...................... 1toorganiza a instrucção pu-

hlica primaria o normal •lo Snhstitniuo pelo ue n. 119 
Estauo. ue 1!J05 

Dos l'!ll'l'l• . ..\nJet•leo ·'tle 
J\lnt.•etlo e ontt•os ... : ... Mo•litíca as leis ns. 271 o 343, 

sobro imposto territorial, 
ua parto roferen~o ús _decla-
rações dos proprwtanos on 
occupantes de terras para o Lei n. 
lançamento do referido im-
po~to. 

,.:,\NCCION.\DO 

:372, do 17 de setem-
bro do 1!)03 

1!JO:l ·Í J)n cOJHJnissào ele l~ot•-
c;n Pnbllcu .............. Organiza ~~ _força pnhlicct para Auiau? no Sen!'uo por tom-

1!JO!J J)n 4.'0iutnissào lle l~ot•-

o nxrreJCJO do l!JO·I. po muotormmado, 20 do 
agosto ue 190:1, 

\~U I•uh114'l\ .............. Fixa a desposa a !'azor-~o com sANCt'IOX.\Do 
a força publica no exercicio 
de l!lO·!. Lei n. ~lGO, de 27 do 

do l!JO!J 
agosto 



l!JO:l 6 

1903 7 

1903 8 

1903 

1003 10 
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Auctores Transumpto Decisão final 

Da eoinnd~são dt.~ For-
ça l"uhlh~a .............. Auctoriza o Governo a conce- Pende de parecer para se-

der a Antonio Eulalio de gunda discussão 
Sousa o outros, ou á empre-
za que 9rganizarem ou. a 
quem mms vantagens ofle-
recer, privilegio por f,f) an-
nos para constrncçi'lo, uso e 
goso de uma estrada de for-
ro de Cmvello a Diamsn-
tina. 

))ol'! Hl'i'ó• I~. Vnlltuhn•el'l 
e outro"" ................. Supprimo 0s conselhos distri- ltejeitado em segunda tlis-

ctaes, pas,ando para as ca- cuss:w em 20 de julho do 
maras respeetivas as attri- 190-1. 
huições o compromissos dos 
conselhos supprimidos. Archivado 

I 
Do"' l!lrl'!o .João U••nnlio I 

e outt•os .. · · ·. ··· · ....... Auctoriza o 13overno a encam-~Itejeitado em terceira discus-
par a «Empresa do Af?uas são em 11 de julho do 1901. 
l\Iineraos do Lamhary o Cam-
buquira >>, mediante accordol 
COJtl a mesma Empresa. Archivaclo 

I 
I 

Doi'! sr•s.I~. Valhulnt•es I 
e outros.··· .. · ...... · ... Declara <[ue os e:;croveatcsju-'!Pendo do parecer ~a commis-

ramontados podorão cscre-. são do .Jushça 
ver todos os autos o tor-j 
mos, mesmos os quo exigem; 
presença do juiz, dentro oui 
fr'mt do cartorio, snhscre-j 
vendo-os o tahollião on os-! 
crivi'lo. I 

I 

Uol'! Sl'l'!l• Aznt•lnl'l de 
Arulrnfle e outro!!! .... Reduz a 2 •/. a taxa do im-

1 
pos_to sobro. a exportação do 
tec1dos, m01as o camisas do 

'

meia do al,odão, movois, 
sola, artefactos do forro o Lei 
cerveja, o declara abolido o 
imposto de oxportação so-
hro pontas do Paris, tahri-
cados no Estado. 

SAN<XJ!Ol'ó .\!lO 

n. :362, de lCJ de sotcm-
lm> do 1DO:l 
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1Auctorcs Transumpto Deci~ão final 

o 
§ 
~ _ ___:_ _ __:__ ________ -;---------- ----~-------···-

1903 11 

1903 12 

13 

1903 11 

1903 15 

I 

I 

Do!'! HI'S. Cns"'lano ll'.ttf-
lc)U!oie(•a e ont••o!oõ ...... r\uctoriz~t o Governo a conco- s.\Nt;r;wNADO 

der :'t Companhia E. F. Mo-
"Yamt, ou a quem mais van-
t:lgcns ofl"crocer, privilegio 
por :lo annos para constru- Lei n.p21, de 27 do setembro 
eção, uso o goso do uma os- do l!)():í 
tradatb de ferro, que par-
tindo do Conquista ou do 
outro ponto mais convenien-
te no município do Sacra-
mento, vá tormimtr:na so'do 
desse município. 

I 

I 
~ c I Da eonuui!>ii!oino tle n-

tnnrn!'i l\lnnieipncs ... Annnlla o art. 72 da lei n. 
292, de 25 de sotem hro de 
1DIJ1, da Camnra Mnnicipnl 

8ANI"ClON.\l>O 

de Lavras. Lei u. 377, de 10 de ao·osto <1<' 
1!!01 "' 

l 

ino!'i !'11'1'1. ,João Yelloso 
Divido o ~stado em 8 circmn- Rejeitado pelo Senado 

scripçoes, crcand? em ca~a do agosto de 190!3. 
nma tlellas uma mspectorw, 

e ontt•o!-4 .. .............. . em 12 

commercial. 

J)os íl!oii'S• .~tnu•t•leo •le . . '· , . . 
l\lecello •~ onü•os ..... , Auctonza o )?re~Jd?nte do ~s- Snbsütmdo pelo de n, 3:3 dt> 

Estado ·a mstl tmr prenuos 1903. 
aos cultivadores de algodão 1 
o arroz. • 

I
J)os Sl'!>ii. Atnerlco de 

!Uaeello e ontt•os ..... , Auctoriza o Presidente doEs- Substituído 
tado a instituir premias aos de 190!3. 
particulares ou em )resas 

pelo do n. !l:l de 

quo fnndarem no Estado ta-
noarias o fabricas de vasi-
lhas tle madeira nacional 
para o transporto do queijos 
o de ontTO:i prodnctos ,lo 
Estado. 
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1003 

l!lO:J 

]!)03 

l!JO:J 

Auctores Transumpto Decisão final 

IG Dos HJ.'!>i. Senna I~Jg·ucJ-1 
••etlo c otltt•o,.., ... ...... Rognla o exorcJCIO da profls- Substituído pelos do ns. 3/3 c 

fissão do pharmaccn ti co, ai- !l!J dP ]!)():). 

17 Da eon••nl!>i!!!Õo dcA~·rJ
cnltn••a, ~linn!>i c Co-

torando disposições da lei 
n. IH o do regulamento, 
qno baixou com o Dcc n. 
SíG J!ara execução dessa lei, 
o croa annexo a Escola de 
Pha.rmacia do Estado nm 
curso do odontologia. 

Ionlznfjào .. ·. · · · · ........ Auctoriza o Governo a fazer Vetada a preposição e depois 
concessões gratuitas do ter- do modificada pelo Con-
ras devolutas, ou de c1uaes- grosso foi convertida na 
quer outras que possua ou lei n. :ns, de 11 de agosto 
venha a possuir ús empresas de 1!!01. 
que se proponham a estabe-
leoer no Estado colonias 
agrícolas. 

18 ))a~ COIDIIliH!>IÔO de Ca-
lllUrUto-1 1\lun~cJr•acJ'ol .. , Annulb a lei de orçamento Rejeitado em primeira dis-

v!gento da Camara 1\Iunici- cussão, em ()de agosto de 
Clpal do Machado, na parte l!JOt. 
em c\uo concede a suhven-
ção to !l:OOc)!:;ooo ao colle,io 
« Guilherme Dias>>. ,... Archivudo 

IV UoH,SJ•s •• Joi'to U••auUo c 
outros,·· • • · • · · • • · · · · · · · · Crc<l _o montepio dos l'unccio- Devolvido pelo Senado com 

!1ar1_os. puhlicos do Estado, emendas. 

20 Oo ~o~a•. As!Oils J .. Inut., .... 

u!s!Jtmdo. pela lei n. -!, ad-
diCIOilal a Constituição. 

Pende doJaprescn tação o dis-

1 

cussão das emendas do Se-
nado. 

I 
Auc1~riza o Governo a trans-lltojeitado em 2!J do julho de 

fcnr Jmra esta Capital a Es- lVO:l. 
cola o Pharmacia de Ouro' 
Preto. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Archivado 

l 

1003 

1\>03 

1!)03 

1!!0! 
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Auctorl's Trausumpto Decisão final 

21 nos srl"'• Ctn•los Peixo-
to ,. outro !'I •.. .••••..•••• Auetoriza o Governo a pro mo- ,_,ANC<.'IONAIJO 

ver e realizar aecorclo com 
as municipalidades qne te-
nham concedido on contra- Lei n. ~lGl, de 10 de se1em 

1

1 ctado loterias pormittidas hro de 1D03. 
pela antiga Assemblea Pro-
vincial,aJint de recehet· de lias 

I 
a transferencia para o I<~stado 
das respectivas concPssõt's 
ou con tractos. 

I 
22 nos "' .. "'. ('arlos t•cixo I 

to c ontt·o ........ : ....... Dc.clara: que ~ó aprove!tam aos Pende de deliberação do St·-
ltmccJonnrws puhhcos do nado 
Estado os f"voros estahe-~ 
leeidos na lei n. !33-1 ele 28 
de agosto ele H)02. 

I 

23 Da coantul!olsiio tlt• ('n-
nuu•nH ~luniciiU\C!'I ... AnnulLt a Ü1hella de impos- Arehivado no Senado 

los votada pola Camara 1\Iu- 2G do agosto de l\104. ' 
nicipal de Santa lUta ele 
Cassia na parto em que tri-
buta em um conto e qui-
nhentos mil reis as casas de 
molltados o em tres contos 
do reis as de 1hz ondas si tua-
das fóra das sedes das po-
voaçüos e dos districtos. 

em 

21 Oo 1'11'. Aza••las de Au-
tl••ntlc ................. , .. Dos:nemhra do município ~lo Pondo de primeira discussão. 

R10 Preto o annexa ao dls-
tricto de Porto das Flo1·es, 
município de Juiz Je Fúra; 
a fazenda de S. Bento, de 
propriedade do major Jose 
Dias Tavares. 

25 Dn contnai.s!"liio tlt• Uc-
scnfaçÕ•~!ol. UCtlnc••i-
Ulcnto!ol c J•t•Ht,~tit•s .... Aucf.oriza o Governo a man-.Rojoitado pelo Senado ou 

dar imprimir na Imprensa 18 de agosto de l!)OI. ' 
Oflicinl 2. 000 volumes da 
obra" L 'o r A Minas Geraes ,,, 
do dr. Paul Ferrand, cor- Archivado 
rend por conta da vi uva 
Forrand as despesas dos cli-~ 
cltés necessarios á impres-
são das graYnras. 



19!XJ 

1!)03 

190:3 

1903 

1903 

Anctores 

i6 J)o ,.. •.• .. ~·th•o l ... nlz .. ... ·. 
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'l'ransnm pto Decisão final 

Declara pertencente ao muni- Pende <lo parecer das com-
cipio da Conceição elo Serro missões J\lixtas ú que 1foi 
o districto de ltiacho Fundo, romettida em lO <le julho 
desmembrado daquello mu- do 190G. 
nicipio o annexado ao de 
Santa Luzia do Rio elas Ve-
lha;; pela lei n. 3UJ, de 10 de 
setembro de 1!!01. 

·>7 Da conuni!"l!o!UO dtl t•e- . 
~ 1,rcsen1nçc1el!l .•.....•.. Anctorrr.a o g_overno a pror'!- s.INCCIONADO 

gar por murs nm armo a li-
cença conccdi.:a a professo-
ra de Pitangny, d. Itosa Lei n. 369, de lG 
Faustina de Azevedo Lo- hro do 1903. 
hato. 

do setom-

;:ANC<:!ONAilO 

elo sotem-

92 Dos SJ:'!"I. Senna l~ignel- . _ 
~ retlo e outro!!!., ......... O aclara em vrgor o art .. ,;• da Pende de parecer para so-

30 f 1 • o o o o I I O 0 I f f. 0 0 O I f f ••••• f f l 

lei n. 177, que concede o gunda discus~ão 
abatimento do 20 'f, aos paos, 
tutores c educadores IJnO 
matricularem no Internato 
do Gyrnnasio Mineiro, dons 
ou mais llllros e o do 25 •)., 
I[Uando se tratar do matri-
cula de fllhos de runcciona-
rios do Estado. 

Anctorir.a o Presidente do Es- ~.INCIJONAOD 
tado a conceder dons armos 
de licença ao professor da 
segunda cadeira de instru- Lei n. :lGG, do 12 sotemhro 
cçãO primaria ela eidade de ele IDO:), 
de Alfonas - cidadão Carlos 
Alherlo Ferreira Lopes. 

!31 J)a coJnJnho~~ai.o de lte-
I,resen1.nçoe!'l t~ lte-
•tnerlmc~n1.ol'!l . .......... Anctoriza o l'residcute doEs- ~.IN• <:IONA!>O 

tado a conceder a d. :IIaria 
Clotilde Ferreira Lopes, pro-
fessora da segunda cadeira Lei n. :JG5, de l:Z de sotem-
rla cidade do Alfonas, dons bro do 1\JQ:l. 
annos de licença para trata-
monto ele sua saneie. 

' ,, 
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Transnmpto Decisão final 

--------~-----;..._ --------'----------
1 I 

UJ03 

1903 

:);Z Uo!» l-Ol'S .• ::Joào I~niz ,\J- j 
vt·~• e onü•os .. .......... Doe la!" a IJUe con,;tiiuirão pro- Rqjciiado pelo Senado. en 

pnedade _perpetua dos eon- iO <ln agosto do HJO.t.-
cessronarws, as estradas de 
forro concedidas, da lht ta da 
presunto lei em deante e quo Aroltivado 
nlío gosarem de favores pe-
cuniarios do Estado. 

:J3 J)os SI'~'!. /'lt'IIIU~ l~ig·nc i-
I'et10 e onü•os ......... Suh:;t.il.ue o:o projectos ns. H o SANC<;ION,\!JO 

l:J, quo estahclecem l•remios 
:\I,!I·ieolas e1past.oris. 

Lei n. :36:3, elo 12 de setom 
l>l'O de 1\Jill. 

;J! ])a t_~OIIlllli!>oóm-,0 ele (~a-
nnu•as i\htnieiiHH'S ... Duelara rmlb a rcsoluçfio pela ~ANCC!ONADo 

qual a Camara l\lunicipal rle 

:)5 Jl)a ~·oUUUi!oó!oóclO de He-

1.\udnz creou o distrido do 
Bon!tor Dom Jesus do Ma tio- Lei 11. :3G8, do 15 do setcm-
zinhos de Congonhas <lo,üun- hro de HJ03. 
po. 

}U'C!'.;eHtn«,~ÚeS ~· n.e- . . . 
11net•hncn1.o!"l ............ Auct.Orzra o governo a drspen-

sar a Santa Casa de Caridade 
SANC<:ro:-uno 

de Dom Despacho, município 
do Santo Antonio do Monte, Lei n. :nõ de 30 de junho do 
do pagamento do todos os l!J0-1. ' • 
impostos ostadoaes sobro a 
compra quo pretendo fazer 
do um prodio para hospital. 

1003 :y; Da c o 1n tn .i s s à o ele 

: I 
R. C.- :J~J 

Obt•ns t•nbHen!"l, .•..... Auctoriz:t o governo a contra- Pendo de para cor dessct com-
atar com l•'rancit;co Escobar, missão para segunda dis· 
ou com <1nom mais vanta- cussi\o. 
gons oJI'orecor, a construcçilo 
do unut estrada do forro que, 
partindo de Pouso Alegre 
ou de um ponto mais conve-
niente dtt Estrarht de Ferro 
Sa1•ucahy, vú ús divisas do 
lllrnas com S. Paulo, no mn-
nicipio de Sauia lUta da Ex-
trema. 
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H7 J)u •~onnni!'lsà.o de .Jus- l'ord<ia a Carlos Terra Pereira S,\1\1:< 'IONAIJO 
tlçn Civil •• Cr•huinnl a pena quo lhe roi imposta 

em processo do responsabili-
dade como delegado de poli- Lei n. 3G7, do 15 
cia do districto de Paula hro de l91Y:l. 
Lima. 

de sctem 

38 na eonunl!'!são tle Snn-

Archivado 

de I•nhllcn ..... ......... Substituo o prQjccto n. 16, na ltojeitado pelo Senado, em 
parte referente ao exercício ~;, de agosto de 1\JOl. 
do pharmacia e ao con•mer· 
cio de drogas. 

39 J)a COillillil'ISUO de !oian-
tle J>nhllca .............. Substitue o projecto n. 16, na 1'1\I))!CLt;AllA 

40 ()os !o!l'S• Afr•nnlo de 
l\lello J?••nneo e ou-

parto referente ao exercício 
da arte dentaria. 

Lei n. ·103, de 1G do sotcm 
hro de 1()05. 

tro'"' .................. , ... Altera a lei n. :li I, que I'egula HANCCIONAI•O 

41 Da cornrnisl'!iio tle ,Jul'!-

a conecssão de privilcgios, 
mandando vigorar nesses ca-
sos, no que for applicavel, o Lei n. 387, do 13 de sctom-
disposto na !oi n. 285 quo re- bro do 1\JO·l. 
gula a alienação das minas. 

Hçn ClYII e Ct•hulnal Trata da reorganizaçi1o judi-
ciaria do Estado. 

42 Dn connnissão de Es-

Lei n. :n5. de 1() do setem-
bro de 1()03. 

tntl!o!tlcn ....... ........... Estahcleee a,s divisas do mu- Pondo de parecer da com-
nicipio da Yi!la Brasilia com missão:Mixta do Estatística 
o do S. Francisco. a <JUO foi remottido em 10 

de julho do 1D05. 

43 Itlena ........ ................. Estaholeec as divisas do mu- Pendo de parecer da com-
nicipio de villa l'lantina eom missão l\lixtada Estatística 
o do 2\Ion 1.t• Alegre. a que foi remei tido em lO 

· <lo julho de 1()05. 

I 
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.U Umo~ "'''"'· Al"rnuio de ;u. 
l~r•nn••o e outr•o,.; ....... Determina que os títulos pas- ~ANI 'CIONAJJO 

sados com as prcscrijJÇôes do 
art. 2.• do Dec. n. 7(), do 26 
de agosto de 18U2, são aecio- Lei n. 391, de 28 dB sotcm-
naveis pelo processo estahe- hro do IDO!. 
lecido nos arts. 2•16 e seguin-

. 15 J)os !'!t'!oi. 
lll'IUUià.o 

tes do regulamento n. 737, 
de 25 de novembro do li:i50, 
independente de reeonheci-
men to previa da assignatura 
c ohrignção; o que as con-
tas jüdicialmcntc e:xtrahi-
das dos livros do commer-
ciantc com as formalidades 
prescriptas pelo art. 2.•, let-
trn h,§(, 1." e 2." do decre-
to n. 8:>9, serão accionadas 
pelo processo estabelecido 
nos mesmos artigos do rPgu-
lamcnto citado. 

La lby e~, te . 
e outr•o ..... Auctonza o governo a rcorga- :-:,IN• 'CIONAJJO 

nizar a (<~scola de Pharmacia 
do Ouro Preto, de accordo 
com a presente lei o com o Lei n. 370, de 17 de 
cocligo vigente de ensino su- bro de 1()03. 
porior. 

•16 Da eonuuissão de Cu- , 
runras 1\lnnh•iilUes ... Declar<l nulb a tahella- G- ~.1:\< CIO:\ADO 

da resolução n. Dl, do 20 do 

se tem-

sotemhro do HJ02, que orçou 
a rPcoi ta e fl:xou a despesa Lei n. :361, de U de setem-
cLtCalHdr<-tl\Iunicipal do Ouro hro de 100:3. 
Preto para o e:xercicio de 
lUO:l. 

n na conunlssiio de Con-
s~ ltnição e I~t·p.·i!'lla- , 
çiio ........... , ........... Considera em com missão o o!'- Rejeitado pdo S~nado, em 

Jicial dtl Brig:uhl Policial que de ago>to <lo UO·l. 
for encarregado d:1 dirccção 
do qualquer serviço puhlico 
de uaturezn policial. Archivado 
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UJ03 48 Uos !oil'S• Aft•nnlo clc! 
l\lello l~t.•n.neo c_• on-
lft'O!"I ...... ................. Auc1oriza o governo a conce- Itojoitado pelo Senado em 

deJ·mn anxilio do trinta con- sessão <lo 12 sotomhro do 
ios dn ro'is, pagos em dons 1Uirl. 
oxcrcieios, a <[Uüm se propn-
zer a puhlicar uma obra de 
propaganda sobre o Est:alo 
de i\Iinas. 

•!!) na connnls!»>ào cle Ca-nuu•as 1\innlcipacl'! ... l>cel:ua nnlhl a rosoluçi'lo n. Sli ltejeitado cn' 2G de jullio <le 
da Camara Mnnicipai do Trcs 1!)1)6. 
Coi·açilcs do Itio Verde, na 
parto em IJlW crcou o impos-
to de com ro'i.-; por calH)l/l\ Arclüvado 
de gado vaccnm vendirJo na 
feira daquollc lllUJiicipio, c 
ua parte em quo estalJt)leccu 
os impostos elevados sobre 
a;;encias elo loterias c sobro 
venda do bilhetes de loteria. 

1003 50 Da coJnnll"''"ào de Ue-

HJ03 

tn•c•sentnc,!ÕeM e lte- . . .. c1uc1·hncnto;.J ........... Auctor11.a o governo a Jazer lte.JC!Ütdo pelo Senado, em 
reverter ao serviço da Bri- l!) de agosto da l!JO.t. 
gada Policial, para o qmttlro 
de aggrcgados, ate ser apro-
veitado dcJinitivamcnto, o Archivado 
alferes .João Baptisü\ .. Tei-
xeira. 

51 na coaunlis!"ino tle He· 
tn•c!oientnçÕc!"l e lte-
CJncJ.•huento:>; ..... , ...... Aue!oriza o governo lt abonar ~,tNGCIONAJJo 

ao continuo da Scei·ctaria 
das Finanças, Antonio .fn-
vencio Balhino de :\'oronha, Lei n. ~lflG, de 1:3 do setom-
a diJl'cren\~a entre os venci- bro do 1!)01. 
mantos quo pc·rccbc e os que 
percebia na cxtincta Secre-
taria da Agricullura. 

I 
I 

I 

• 

PRDJECTOS INICIAD~S NA CÀMA~A DOS DEPUTADOS EM 1~04 



• 
Projectos iniciados na Camara dos Depn tados em H)0'1 

1!10 I 

l!JOI 

lUO! 

IDO! 

1!)()1 

Vi o .... 
"' s 
~ 

Auetot'<'S Trnnsnmpto llPdsão final 

il2 ()o !oi Sl'l'i. J.a tlty ct, i c 
Urnnclã.o •~ ontt•os., .. Fixa o prazo maximo de tl-es Rt~joitado t•m senunda (lts-

rlias para a entrega dos dis- cussão em 1:? elo julho r!P 
cursos já revistos pelos st·s. IDO!. 
deputados. 

Arehivado 

5~3 na c.•onnni ... s;ào clt• l<'or-
çn Pnhlicn ....... ....... Fixa li força publica para o 

exercício dp l!l05. 

Lei n, 31!0, de Hl ele setom-
hro ele 1004. 

Gt ()o sr. Senna I<'J~·nt•l-
t•c.~tlo .. ..................... Trata da vüv;ão geral do Es- Pende de deliberação do Se-

tado. nado 

55 ()os st•s. Atnt•t•ico tle 
JUacctlo c.• ont.I'O!ol .. .... Concede o auxilio de :lO coa- ltojeitado em terceira dis-

tos, pago em dous exerci- cnssão em 2 do se tom hro 
cios, ao cidadão Francisco do IDO L 
Soucausaux, para a publica-
ção da obra << Allmm de 
l\Iinas Goraos •· Archivado 

5G ))o st•. Sennn l<'l;;·nel-
••etlo ............ ........... Regula o oxcrcicio da arte Pendo do discussão a prei'e-

t·oncia entrl' o projocto e o 
snhstitutivo apresentado 
em 11 do agosto de 1\lOI. 

<lentaria. 
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l()() 1 

l!J0-1 

WOI 

57 ))os st•s .. João Velloso 
(' out.t•os .... ............. Institue o regiu10il J]OJ'C~tal Pende de sc~·l.lllll:\ disCllSS:to 

do gst:tr.lo. I 
58 Da connui!oll"lào de t'u-

1

1 
1nnra~" 1\lnnicJtnte~ ... ?1lanto'm os districtos creadoo 

ato' a promulp;ação 1la lr~i 
n. 5, de 1:3 de agosto do 
liJ03, nddicional ú Conslitni- Lei 11. -llG, do 2•i de sot<·Ju· 
ção do Esta<lo. ln·o de 1\HJ;,. 

59 lia coJnnti!-i!><fi'to tle Ue-
Jn·c~•·n(açue!'l, Hettue-
r•iluento~ •~ l•cHç.-.c~ Auetoriz:\ o l'rcsident.o doEs- ltojeit:ulo em 2!! do agosto, 

ta do a conceder d'Jils annos Jlgurando a ma teria no 
do licença ao cidadüo P<•dro projedo n. l:Jfl do Senado. 
'r(~iX(;ira do Vasconcello~, e:--;-
crivão do 2.· oJ!icio do ju-
dicial o 110ht, <la comarca 
do Piuml!~·· Archivado 

60 na COlllJHi~i"oi'to de He· 
I••·c~cnta•.~Õe~,net)ne; Auetoriz:t o Prc•.,iclent.e doEs- Jtejeit.ado em 2!J de agosto, 
••hnentos e J•et.lc,•ocs lado a conecder r1uatro an- iio·urando a rna!oi·ia no 

nos de liennça ao cidadão p;ojoeto u. 1:38 <lo Senado. 
Nanool Cassiano do Oliveira 
França, c;:;t;rivão rlc orphãos Archivado 
do comarca do Saermncnto. 

61 na COIHJili~!oôi'~o tlc 01•-

1 
•:nntt.~nto e Conta~ .... Approva a,; eou tas do exerci-

cicio <1 o 1!.102. 

Lei n. 381, de l:Jde KetenJ-
hro do lU0-1. 

62 na COIDJUI~!oitlO tlc I~OJ•-
. çn t•nhUt~a .............. Cr6a no Estado a IJuarda Cí-

vica destinada ao polieia-
mcnto <las ciilarlcs o villas. 

Lei n. :;so, de 28 do ago.,to 
de l!JOI. 

1):3 Do ~··· loienaut l~i~·nel-
retlo ...................... Aucíoriza o governo a dos- ~A:\Cr:I<,::--1.\J>O 

pendor annuahncnto, duran-
t.o quatro aunos a quantia 
neccssaria para a constr11- Lei n. 3D1, do lD de ~otem
eção do uma penitenciaria hro de !D0-1. 
na Capital ou no i [lO !I to do 
Estado <jUO julgar mais con-
venien lo. 
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190-1 

Hl01 

l!JOI 

1!!04 

1!101 

1901 

Gl ))a couuul~si•o de Ot•- , 
-.~n•nen1o e Contnl!l ..... Crea o imposto de 1 1;2 "lo 

sobre o valor das transacçõcs 
'IANCC!ONADO 

connncrciaes. 
Lei n. 3D2, de l!J de sotem 

bro do l!J0-1. 

G5 nos ~rs. OlyutJ)iO tle 
..<\.t•nuJo e otüro~ .. ..... Crca Jogares 

plcntes nos 
nexos aos 
l'ios. 

de Jll!Zcs sup- ltojoitado om 2D de agosto 
municípios an-
!.ermos judicia-

Arcltivado 

6G nos ~rs. llli••nutla .J n-1 . . ,· ,· . , , ,. . ulor c ontt•os .......... Eleva a alçada dos .JUIZOS nm- Rcu01 t •. tdo Cill 2-1 de a;, os to. 
nicipaes. 

Archivado 

m na eounuls)olào tle Or-
ça•nen1o •~ Contas ... Auctoriza 0 o·ovemo a adtjni- ltojcitado cm2D de ~tgosto fi 

rir o resta~ lo da totalida- gur!lndo a r;1aterra em o 
do dos debonturcs de ;,oo prOJccton. b8 (Orçamento) 
francos da Companhia E. F. 
llahia c i\Iinas, ainda em 
circulação. 

IJS ))a coJnntbosito tlt.~ Or-
çnntento c Contas ... •. Orça a receita c fixa a dos-
. pesa do Estado para o cxcr-

cicio de do 1!!05. 

Archivado 

SANCCIONADO 

Lei n. 803, de 1\J de setem-
hro do liJ0-1. 

6!.! na c o Jll ual"" s à o tle . , Obras Jl'nhiJens •...... Auctoriza o governo a con- Pendo de dchbcn\ção do Se• 
tractar com Francisco IU- nado. 
beiro da Fonseca, ou com 
quem mais vantagens o1Ic-
rcccr, a cons!.rucção uso o 
goso do urna E. F. das raias 
do Estado do i\linas a cicia-
do Passos. 

ll. C.- -10 
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70 Du t.•otntui!!l~ào tle lte· 
rn'e!!lent.uçÕe!!il e Ue-
f(nea•hnento ... ......... Auctoriza o governo a dispOII- f'.\~c··ro:>;.\DO 

sar as Casas do Caridade do 
Piumhy o Dores do lndayA 
do pagamento de impostos Lei n. :JDK, de 2 de se tem hro 
cstadoaes sobre a compra do do Hl05. 
predios para o funcciona-
nH'JJto dos rcspectiYos lws-
pitaes. 

71 Dos ~•·s. lUello Vluunn 
e outt•o!ol ............ · .... Altera a lei n. :nl, sohr·o re- ltejeitado pelo Senado eml~ 

g-imon eleitoral, na parto 1le julho de HJ05. 
referente a prova do edade 
para os alistamentos. 

Archivado 

12 nos srs. F. 'Tnllndaa·c~ Auctoriza o governo a wan- SANCCII)~.\DO 
e ontt'O!ol, .... ·.... ... . . . . tlar imprimir gratuitamente 

: Ita Imprensa 011icial a ohra 
•• llistorüt Antiga das :\linas Lei n. :382, do 13 de setcm-
Geracs "· do dr. Diogo L. diJ hro de lD0-1. 
Almeida P. de Vasconcel-
los. 

1:l Dol'l st•s .. i\. l't•nulo e on-
tJ.•o!ol. · · · • · · · · · · · · · · • · · · · · · Auctoriza o governo a con- Rejeitado pelo Senado em lO 

ceder gratuitamente ate' do agosto de 1V05. 
dous lotes de terreno nesta 
Capital a cada um dos func-
c:ionarios da Gniilo, que os- Arcltivado 
tavam em oxorcicio de seus 
eargos, on para olles nomea-
do~ ou legalmente licencia-
dos ao tempo da transfercn-
cia das respectivas reparti-
ções para esta Capital. 

7-! Do~ sJ•s .• Jouo Oulntlno 
e outros ....... ......... Anctoriza o governo a contra- :'A~Ct'IO:-<AI>O 

dar com o dr. Jose' <.!o Oli-
veira Ferreira ou com quem 
mais vantagens oll'oreccr a Lei n. :388, do Hí ele :-:etem· 
construcção, uso o goso de hro do 190-!. 
uma K de F. quo, partindo 
du E. F. Oeste de 1\linas em 
S. Pedro de Alcantara, vá á 
cidade de Uheraha, passando 
pela de Arnxá. 

I; 

1.' 
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lDOt 

IDO! 

l!.l01 

l!HH 

I !.lO! 

7;, na eounui"''"ão de In- . . 
~tr•H'çào J>nblit.•a ..... Constdora validos para as Es- lt(~joit.ndo polo Senado em G 

colas Normaos os exames dH setembro de l!lO I. 
prcs1ados no Uynmasio ~Ii-
noit·o, das mater·ias com-
mnns aos dous1cnrso~. 

7G Da conunis!oluo de Oa•-
çaunento e Coul.n!!! ..... ApprOVél as contas tio exerci-

cio de l!JOl. 
".l;>;t_:< 'IOX.\<) 

Lei n. :3S3, de l:l do soiombro 
do l!lll·!. 

77 na counnissuo tle l\li· I ua!ol . ....... , ............. Cre.t a tnatric1lla das minas l' Pendo do sPgunda cliscussão 
icrr·enos mineraes. 

18 Ua conuni!oi!o!UO de Con-
"'tltniçào (~ J .. c~·i!>iiU· •:no .. ................ _ ...... Coni:t ao major Joüo glnac;io Pende de 

tia Cosia Santos para sua 
reJbrma o tempo em q no es-
teve fora do sl)rviço da po-, 
li c ia. 

s0gunda tliscnssão 

7!J Dof'l 
ia 

Sl'!ol• Shne;ào ~tyli-
e ontrol'i .. .... ' ..... Auct.ori~ct o goYcrno, a ceder "ANl'('IOXAl>O 

a titulo gratuito, a Camara 
J\Innicipal do Santa Hiia da 
Extrema um lote de toneno Lei n. :38!J, de I:í de setembro 
destinado a um campo pra- (\c 190·!. 
tico do agricultura que alli 
será eshtlJOiocido ]lO I' aquol-~ 
la r•amara. 

I 
80 nn COIHilli!O>~i·o dt.• Or- I 

f!Ulltento t.• Conl.a!oi .... !tele v a o Jiscal do renda,; Fran- ,:.1:-;' uoX.ID'' 
> eisco Soares Alvim i\lachado, 

do pagamento do desfalque 
wrillcado om suas contas. Lei 11. IIJG, de l!l üe soiomhro 

de l!JO;). 

81 na e o au tu 1 ~ s :i1. o de 
Oht•ns l"nhlicn!-1 .... , ... Fixa prazo ptna a apresenia- 1Pemle tk 

çií.o dos estudos definitivos 
da E. F. do .Jagmti',V á Cam· 
panlra. 

doliheraçi\o (]o Se-
nado 
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82 J)oif!i "'1'1'1• lgnnelo l'Uni'• 
ta e outt•('"'· .... ........ Auctoriza o governo a suhvcn- t:ANCCIONAIJO 

cionar, com a rtuantia l!UC 
for consignada na lei do or-
çamento, aos Institutos ex- Lei 11.415, de 23 do setomhro 
i~tentes no Estado ou que de IVO<>. 

l
nellc se fundarem para o 
ensino de agronomia, wote-
ehnia, artes e oflieins. 

I 
8~3,J)a COillJIIl!'l!oõi•o de Ue-

JU'C~entnçÕes e Ue 
lfUCI'lnwnto!ol ... ........ Auctoriza o governo a proro- Rejeitado pelo Senado em ll 

gar, por dons annos, sem de setembro 
vencimentos, a licença con- • 
cedida a d. Maria Victoria 
do Valle Carvalho, professo- Arcltivado 
ra puhlica em Patrocinio elo 
Muriahé. 

I , 

8!1
1 

Dos si'!'I• Anlei•ieo de l . 
l\lacedo c ontl•os .... ,. Declar<t que, os sonadore;,; o de-ltotirado pelos auctoros após 

p~1 t.ldos ~o receberão snb~i-j a segunda lo i tura. 
d10 nos tl!as em que estive-, 
rem pre,;cntcs ú spssão. 

I -85fDa co•n•nl!ols~•o de Con-
1 s!ltuiçào c Le>;·lsln- , . . I c.~ao . ......................... l<_qmpara os vencrmcrltos elos I SANIJCIONAIJO 

sccroün·ios do In torna to c doi 
Externato 110 Gynmasio Mi-
neiro, fixa os vencimontos'Lci n. ·l·iG de·! de outubro do 
do reitor do Externato oi l()(Jij. 
c•!uipara os vencimentos dos 
funccionarios da Secretaria 
da Policia aos dos funceiona-' 
rios de cgual catc<>ot•üt da 
Secretaria do InterkJt·. 

86 Oa co•nnliM"''il.o de .Ju~o~-
tlça Civil e Ct•lullnnl Pcrdóa ao cidadão Ant(Jnio de :-;.\N<.:cro:<~ADO 

Mattos, cx·cscrivão do dis-
tricto da cidade de S .. João 
:\'epornuceno, a pena quo lhe Lei n. 381, de 10 de setembro 
foi imposta em virtude do de lüOi. 
processo de responsahilidadc 
a que foi snbmcttitlo. 
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IVO! 

lVIJ-1 

lVOt 

1\JIJ-1 

lüOI 

I __ I 

87 Dos srs. As!oiis J.,iutn e 
outo!!l . ..................... Andoriza o governo a man- ~A:>~c•·to:\.\IJO 

dar imprimir c publicar um 
livro de assumpto gennir.a-
mcntc mineiro par-a ser aclo- Lei n. 391, de i do setcmht·o 
ptado nas escolas publicas do de lü05. 
Estado, como compendio de 
leitura. 

88 l)n c o 111 n1 1 !"i"';, o de 
Oht•as Pnbllt•ns .... .... Audoriza o governo a contra- ~Al'\CCIOl'\AilO 

ctar com os drs. Thomaz Pi-
mentel do Ulhôct e outro on 
com IJnem mais vantagens Lei n . .Ul, de 2~ de sotemht·o 
oíl'crccor a construcçiio, uso do HJO<i. 
c goso do uma K l<', quo, 
partindo da cidade do Araxú, 
vá ao porto do DurH.Y, pas-
sando por Paracatu. 

89 no s•·· Ct'lcst.ino !olotu•cs Fixa vencimentos aos adjnn- n.ejcitaclo pelo Senado em ü 
ctos dos promotores do jus-~ de agosto de 1\lO<i. 
tiça das sedes tlos termos 
annexos. 

00 na C'OIIIIIli~sào de Con-
!oi~ltuiçi~o c Le>;·b;ln· 
c:no ....... ................. Auctoriza o governo a rcyertcr Pende de delihontçfío do Se-

ao serviço da Drigad:t Poli- nado. 

I 
ül,Do !"11'. l"edt•o l~nlz 

eial o ex-tonen Lé Antonio 
Carla:; Carneiro Viriato Ca-
tão. 

Transfere para o patrimonio ltcúm~ido 1:0 projecto 1~. 113, 
da Camara i\Iunicipal lht ei- de 21 tlt'Jlllho de IDO:>. 
dado de Itallira de ll!atio 
Dentro o prodio c mais do-
pendcncias em que fnnccio-
nou o Instituto Agrononlico. 

\!2 ))n c.•onnnis!oii•o de 101'· 
-.~:u•u•nt.o c• Contns .... Itolova o collector das rewléts Pendo do' parecer para se-

ostado<tcs do município de gnmht di!cus,'lfto 
l\Ianlmassú, cidadfío Leopol-
do Nogueira da Gama, do 
pagamento da quantia em 
cnjo dchito se aclta com 03 
corres do Estado. 
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Sessão ex traordinaria do Congresso :Mineiro em 
dezembro de 190.~J 

Aue1ore:; 'l'ransump1o DeciAITo flm~l 
'f> 
o 
'""' o s 

§ ;:; I ~ ~ 

------:------------~----------------- ... _____ _ 
100! ~~3]n.a couanah;são ele o .. -

•~anu..~n1o t.~ Contns •.•• i\Iodilica a lei n. :3U:3, de lU de >'AN<)G!ONAD<> 
• setembro de l\11).1 o crôa o 

imposto so hre os vencimen-
tos do funccionalismo pu h li- Lei n, !305, de 23 do dezembro 
00 do !Mado. do lDO-J. 

190-1 !H Da t.•onnul!'ois;io de I•o-

1901 

Jlela .......... , ........... Auctoriza a lllesa 1\<1 Camara PUBLICADA 
a. reorganizar a Secretaria, 

!lií Uos !!!I',..., .Af••nnlo ele 
iUello F1•nnco c ou· 

com o fim de reduzir despe-
sas. Resolução n. ll, de 17 de 

de:r,emhro do lü0-1 

ü•os ......................... Crê~t o imposto do 3 '/o sobro Rojeiü~do om 10 de ao·osto de 
a renda líquida dos com- 190G. o 
morciantcs, c define renda 
lirtuida a porcentagem de 
20 °/o whrc as vendas an-
nuaos. 

lüOI !lli Un connuls!!lào tle Nc• 

It. C.-.Jl 

p;·oelos In t c •··l~stu-
donel'! ............. , ....•.. Approva a cunvençf\o colohra- ~ANCOIONADo 

da pelo Presiden to do Esta-
do com o n·overno do Esta-
do do !Uo Se Janeiro, com o Lei n •. t,~(), de.22 do agosto 
tlm de llôr termo i1s IJHOS- do lllOI.l. 
tõos 1\o imiks entro os dons 
Estados. 
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Auc!ore~ Teansump1o Dcei~fw 11nal 

!U04 U7 Ho1'1 1!11'•• .João Urnnllo 

1!104 
I 

e ontt•o!o4 .... .............. Reduz a :Jü o numero de de- l't>tH.le úo parc<;er para ><O· 
putaúos ao Congre:;so Mí- : .. nm<la di~onssã:o 
neiro. 

IJ.S no~ st'!'!l• Shucào ~~.yll-
1 tn e on~ros ... .....•... Auctoriza o govot'JJO a conce- RPjeitado <•m;tl th' a!!;ost.o d~ 

I dor (t professora da cadeira 190tl. 
do sexo masculino da eidndl' 
da Clnistina, um nnno do 
licença, com nwtade de Ycn-
cimentos, em prorogaçi\o, 
para tratar !l<' salHh'. PilOJI~UTO INICIADO 

Camara dos Deputados 
Em t905 



Projectcs in:ciaclos na Oamara dos Deputados em 1905 

Auc!or<>s Transmnpto Decisão final 

1\)()5 VD Dos Ioii'S• iUh·ntuln .Ju-
nior e ontt•os ........... Crêa os cargos de juizes mu- :-:A:'-/('CION.\DO 

lllC!pacs nos termos sedes 
de eomarca de 1." cntran-
cia. Lei n. ·!07, do l!l do setembro 

do l!J05. 
HJIJ'"i 100 nos sr'!'l• ;\ssis J ... hun e 

ontr•o!"i, .. , ...... ,,,,. , .. Manda romotter gratuitamen- PendC' de lll'imeir<t discus~ão 
te ás auctoridadcs não remu-
neradas o Orgão O!Iicial do 
Estado. 

lV05 101 Dos sr•s. Ln fay et it_• 
Hr•nnditoe onü•o<!! ..... Crêa os mumclp!OS do Cam- Pondo do deliberação do Se-

1VOG 

postrc c Elo~· l\fcndrs. nado 

102 Da cointnlssão tle l~ot•· 
çn I•ubllcn ........... , ... Fixa a !'orça publica do Esta-

do para o exercício dt> 190G. 
"~\NCCION ADfl 

Lei n. ·111, de 22 de setembro 
'lü 1D05. 

l!J05 103 nos sr'l'l• J•ellr•o I ... nlz e 
ontr•o~o~ •.. , .. ,, ... ,.,,,, ... Concedo o auxilio de dez con- Pendo do primeira discussão 

i os pam o,; concertos dtt 
Matriz dn, Doa Viagem, desta 

I Capital. 

HHJ3 lO·i Dn cmnml!'lsào tle lte· 
JH'(_~l»it~ll ÜU,~Ões, ltt~IJUC• 
rhnentos e I•etlc.~õcs .. Concedo um anno do licença ltefundido no projocto n. 115, 

pttra tratamento do saudo do 28 de julho. 
ao dr. Francis~o IIonorio 
Ferreira Brandão, professor 
c diroctor da Escola Normal 
da Campanha c ú d. Emilia-
na Candida lUhciro Cesarino, 
professora da segunda cadci-~ 
ra do sexo masculino da 
m0sma cidade. 

I 
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105 Ua COIUIUiSSUO th~ Jtc-
1

1 

JH'CSCJIÍlU,~f~C!ol, ltCtJHCo 

-- 321i-

T!'<liJSlll!JjJ!O llecisão fi11al 

t•hncnf.o~ t~ Pt.•tlt:ot•!oõ .. AlicÜH·iza o g•JYerno a conce- It d'tmdido no pro.iodo n. lF> 
dor tres annos do' licença ;10 
cidadão Francisco de Paula 

IIJG na connnis,..iio tle He-
Jtrcscntnt,~ÕPs, ICt~tJne-

Santos, I.• tabcllião, escJ·i-
viio do cível e oilicial do re-
gi:-;tro Torrens e geral dn 
hypothocas da coniarca de 
~Ianhuass11 1 p<lrii trat:ll' de 
sua ~ande. 

l'inu~nlos t~ Peth;t~cs. Auctoriza o governo a COJJce- Refundido no pl'(~jocto 11.11:>. 
der ~ons annos de licença 
ao c11Iadão Antonio Pereira 

107 na t.~onnni!ol!oiào tle ltc-
tn•esentnçé'iel'l, ltCt(nt•-

f\amos, 2.• tabelliiio e oftl-
cwl do registro geral dn In·-
pothecas do tPrmo do P<·çi.t-
nha. 

r•hncntos t• J•cfit,~t.es. Aucioriza o governo a con<?c- lt"l'lllldida no p1·ojecto n.ll:i. 
dor .tres annos de Jicon~,~a 
ao Cidadão Francisco J os o • 
<lo 1!onezr)s, eseriviio do 2:' 
ofllcw do judicial c nota:; 
do termo do Bocay11 v:1. 

]()8 J)u COJilllll!o4!>jt~lO tlt• ofU~I-
tfça Civil t• Ct•huiunl Perdoa ao;réo .Jo.só Antonio do 1-!.\:\I'''IO:\,\IJO 

L~ce~rla, escrivão do paz do 
dts!rtcto. 1le lnda~·ú, a pena 
quo lhe loi impo,;(a por sen- Ld n. !o8, de lU de setembro 
tença do .inir. de direito da ele l!JOG. 
comarca de Itapecct·ka. 

IW no~ s•'~"~• llt,ftot• de 1-ion-
zn e outro!oj,. • · · .... · ... Audoriza ,o govemo a fazer 

doação a Camara illnnieipal 
do Leopoldina do proprio 
c~~<Hloal denominado 1,, Sitio 
o~tstent.c tJaquello mnnid: 
Jl!O, 

110 Oo!oõ "~'"'• llcifOI' de ~on-

lteJ'undidos no projecto n. 
u:l de 1()05. 

zn e onll•os. · ....... · · .. A1)Ct.?riza o governo a cedet· ltelundido 110 projcdo n. 
a C unat·a Municipal de Ca- 11:1, do l!lll:i. 
1?n!io.Ja O Jll'etlio Ol\l qll<' 
lunceJOnava a cadeia puhli-
1?<1 da<Jilclle município. 
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I 
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Auctort>s Transumpto llccisão ti na! 

lll Do!oi Sl'!oi• llt,ltOI' de 1-ion-~ . , , . . . 
zn e ontt•os .......... , .. Anctonza o governo a doat· h.ott;nthdo;' }lO projeeto n 

ao nmnicipio do lllucllad? o lLl, tiP l.JQ.,. 
prcdio c ll•rt·onos da <u.ll ~~a, I cadeia da<tnellP mnmctplo. 

I 

112 nos !!'11'!>!. lltnJornto Al-I vc"" e ontt•o!Oõ ... · .. · · · · · · ~A~I 'I 'lü:\.\!10 Anctoriza o l'residon te do l~s
tatlo a conceder ao cidadflo 
Aun·u:i!O Vianna do Cast.ello, 
ou "'a quem molh.or_es vania- Lei n. 410, de 22 de setembro 
gons qft'orccer, prrvllc~:ro por dn l!JO:i. 
t.O annos para consirncção, 
uso e goso de uma est.J:a~la 
de !'erro do systClmt ,,Cai~-
Ici 's ~Ionoraih>,<m outro mats 
conveniente, a juizo do go-
verno, que, partim)o do «Por-
to do Faria••, no Rw das ,V~-
lhas, on outro ponto prelcn-
vcl ela E. F. Central do !3ra-
sil, 1 ú 1 e r á cidade de ~lon-
1 t•s Claros, passando pelo 
arraial do Jeqmtah~'· 

113 na connnl!!!~iio tlc ltt'· 
ru•csentnt,!t"te", ltc~nc· ltci'nnde os projcdos ns. lt~U, ~.\!\<J<'IOX.\1.0 
l'hncnto!<>i e l"et.h.~ocs. 0 111 '"1 solJr·o ceso·to lJ () ;; . •o< 

gn{tui üt de proprios. d~ Es- . 
tado :\s camaras mnmcipa,cs Ler n. -11~, de :!7 dt· : cteml. ro 
do Leopoldina,. Machado, Ca- tle UJO;:,. 
rangola c Italma. 

lUIIln conunll!l!'ltto de l~ot•· Cr<;a ,em onns para o Estado, HQjciiado pelo Seundo em G 
'1 çn I•nbllcn. · '' · ... ·'' ·' · 1;n;~ caixa honcficente em do setcmhro. 

cad<e um dos lmlalhõ?s de 
quo so compõe a Brrgada 

I Policial do Estado. Arcllivado 

l 
l)lnn conunls~àu tle llc-

JH'e!>lcllÜlÇoc~, ~~~~~~~c- ltofundc os projccto~ ns. 10·1, cl.\NC< 'lúN.\L<> 
rhncntos (' 1 ef t;u ·" 10" 11lG '0 101 sobro conces 

;>, . , d' são de licença a . 1 verso:; . 
funcciomll'ios puhhcos do Letn. 40\l, do lU de Eetomb-o 
Estado. de l\J05. 
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Auctores Transumpto Decis<'lo final 

116 Do ~··· l•'t•eclerico Schu-
lnnnu .............. , ..... Auctoriza o noverno a contra- ,.;A:o;c<;._·I<JXAJ,o 

ctar eom cí'ualquet· partku-
lur ou em preza que maiores 
vantag1ms ofl'erecer, a con- Lei n. ·112, de :22 de sotembr< 
strucção, uso e goso de uma do 1005. 
estrada do ferro que, Jl<ll'· 
tindo da cidade de CamlJU!ty, 
va ao l'orlto mais convenien-
t o das divisas deste Estado 
com o de S. Panlo. 

117 Da colllllllssào de ln-
!'!lil•ucçào I•nbllcu,., .. Eleva a taxa do matricula no 

Externato do nvmnasio Mi-
neiro, rodm a de inscl'iJ,çilo 

118 ))a t_'OilllUif"I!O!UO de 01•-

para exames c contem ou- Lei n. 
tras providencias sobre ~~sse 
estahelecimouto de nnsino. 

ÇlllllCIIÜ) e Coutn~o~ .... Orça a receita e lixa a despesa 
do Estado para o nxercicio 

:--'A ~tJ'IQ); .\])C) 

128, de 30 de ngo,to 
de 1\JOG 

do lUOG. Lei n. 1·122, do 2() de sotomhro 

llU J)a COIIllUl!oi!O!àO I tle ln-
"'tJ.•ncçi'\o J•nldlca, .... Suhstituo o de 11. :2, do luo:J, 

quo trata ·da reorganiza\~ão 
da Instrucçilo Publica. 

l\JIJ5 

:'.I~V-'lONAl>O 

Lei n. ·130, do 28 do setembro 
IU/JG 

120 Da c o lU lU I 1"1 1"1 ii o de 
Obras l"nhllt~O!!I ........ Auctqriza o governo a concc- :-'ANU.'IONAJJO 

der ao major Francisco Go-
mos do Oliveira, a em preza Lei Jl, .u:J, elo 2:3 do setembro 
que o mesmo oJ·ganizar ou a de 1\JOG 
IJUOm mais vantagens ofrero-
ccr, privilegio por 25 armos, 
para <t coustrueção, nso e 
go~o de uma linha de auto-
moveis quo, pa1·tinclo do pon-
to mais con venien to do m n-
nicipio do Carmo do Hio Cla-
ro, vá á Santa lUta do Cassia, 
passando por S. Sebastião da 
Ven ümitt e pela cidade <h> 
Passos. 

121 Dn. coiUUll!!!!'!!ào de Iu-
strucçào I•nbllcn ..... Substituo o do n. llU, que ro- Prr.judica,Jo pelo do n. ll\J 1lP 

organiza a instrucção pn- 1\lO:í 
blica. 

Archivado 

I 
~ 

\ 

10(!5 

l\)05 

]()()5 

J\)1);} 
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Andores 'fransnmpto Decisão fmal 

]')2 ))o sr,;\f"t•an lo tlc JUcllo . , 
~ ~~;. ·utco . . . . . . . . ........ J\Ianda quo sqp oxor~td~tno Es- S.t:-iG<;ION.IDO 

& tado a p1·at19a rolm:1da .;~~s 
arts. \J.t o \Jo, da IOI n .. , 1:>, 
do 1\J de setembro do HJ03 o Lei n. 
contem disposições relativas 
:1 nome~v:ão dos pt·omot.m Ps 
do justiça. 

117, de 2G do ;;otomhro 
do 1\J05 

J ;23 ()a c o 111 lU il'l ~ ai O th• 
Obra1-1 t•nhliens ... .... AIH5toJ·iza o ;;o1·eruo a contnt-

ct:.tt' COlll 'JUCJ!l lll<IÍS 'Vanta-
"'OllS ofl'erecor a constrncção. 

121 

1.~5 

~;:;o e go:::o do Hl!la via J'oJ'rPa Lei 
do lracçfio olccüka quo, 
pal'tin<lo cht est<,.çfio de San-
1a Lnzia do Carmw,ola ou do 
ponto tuaís conveniente d:t 
·The Lcopoldina ltailway 
Co1n pany ,, v;'t ú c i dado (lo 
Carautiga, pnssnmlo pelo val-
le do ?>Imdl11·ts:>1•'· 

Ua COllllUh;~.;;~lO tlc 0I'· 
f,'.HIH~Hl0 e Couta!'l .. ,. Avdoriz<t o governo a prOI.no-
·• ver a creaçfio on orgamza-

11. ·WJ, d•.' 2i' de ~otemhl'o 
de ]~IO:í 

çilo ,]e um ],;mco para opc- . 
rnr :;ohl'(' o ercrl!lo agrJcola. Lc1n. 100, do l:l de sotomhro 

de 1D05 

ll)t) ,, .. , Vallatlnrcs c ou- . 
.,~ Jtoconhece vahdo,; os cursos :<A~rxJOK\D<l 

tros. · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · das escolas normacs que hou-
verclll l'nnccionado regular-
monto durante o rcgimon do Lei n. :l!)D, do G d~ setembro 
:msp<m~ilo. do 1\JO:) 

l2G Uos !>H'~J. Aft•nuio tle 
~Iello ll•'•••uH•o •• on- Cont,~w übpo•<içõcs rcferOI.t!.os Pendo do 

ns licenças para posqmzas 
deliberação do so. 

nado tl ... ()S, .... ,.,., .......• , . , ... 

127 nos srl'!l· l~•·c de ri e.o 
í-iclnnunnu •~ ouü•os ... 

do C[UO lraütm os arts. 2 o :l 
da lei n. 2·S5, do ll:l do setom-
hro do I8a\J c ao arrenda-
monto de mÍnus o jazidas m-
rwraos llHJL\IIiJ'cl'ns. 

:-'A:\C< '!0:\".\ DO l>och\l'a do domínio da ,camarn 
.:'llunicipal 1lo Jtajuh;t os ter-
renos dovoluto,; do bairro da 
, Bi<Jninha» o outros oxist.on- Lei n. ·133, do l~ <l? setembro 
t,,,s tlentro lb :'l!'<•a nrhnna. do I.JIJG 

n. c.- 42 



~~~~ 5 

i ~ I 11:; 

1!105 

HWí 

1!1115 

-330-

Auc1or••.< Decisão final 

l2S Bo ~:-. l.afh;ve• te lh•tua-
t1ill, ..................... ltevoga a rr~solnção n. ll, d•; Pende dt• parcr;er da com 

l7 tlr- d•·zernhro de J!lil!, qur; missão rl" Orçamento par< 
rednziu os vcncinH•rJtos dos continuar em sr•gur1da di< 
empr<'gados da Secrotaria rl:l cussfto. 
Camara <los Deputado~. 

J·(l n~~'l ('>'f"';.D)!UhJ!:w!ilo dt": Cou-
1 ·d1úu~•;i'n, ~ .. (•;:_·l~hu,~ão 
j t• Pol!~·t·P~... . . . . ... , .. Conta ao capitiío Vit·gilio Au-

gusto Simcdo, para os nlfei-
~.IN<'( '10:\AilO 

I 

t<.ls da lei n. ii, dr• 30 de sc-
tcmhw do lS!I!, o período de Lei n. 
tolllpo _do Jll do janeiro do 
lil~O a 21 do novomhr·o do 
1888, <'111 'Jlil' süi'Yiu ·no cs-
qnadl'iio rle cavallm·ia rlo ex-
ercito. est<Jr:ionado em Otn·r, 

lll:í, de 18 de setetnhl'O 
do 1!10:-i 

j·•:·.l.;) "''~~llHi,.;~:\o th~ Ot•· 

l'relo. 

1 '.''l~)l:'"a(o e Contas .... Crca o il11posto rll' indnslt·ias I o profl's'"'$. 
S. IN< '<;IONAilO 

Lei n. -118, de 27 d!' sdemhl'< 
de HIOS 

! 81 ~)1:··; ~ ;~·:;, C:w~lnuo cl' Al'-
~·oll::ee::: ü ontl'os ....... Crea uma feira de !!J\rlo no lo-

gnJ' denOlltinrvlo' •(Bn()'rC>>, 
município do Sacramento. 

s.\NI.'<'IOC\.\1>0 

Lei n. -1t3, do 2~1 de sdet11 h r r 
ch• 1!J05 

l:J:2 H•;:-; ~1!'!1. Hciton• tle Son-
z:• ej011tJYOS .. I ••• ' •••••• Eleya ú c:t tegoria de 2. n nn tt·an- Pendo do prhuei l'a discu-.;;'3;(( 

em as cotnarr·as ri<: Lcopol-
dina, l\Iar de llespanlm, Uh(t, 
S. .Joiío N•;pomuccno, IUo 
Novo, Pot•lha, Carangola, 
Cnrvello, Qtwluz o 'I'hephilo 
Ot.toni. 

133 Dos !'ll'S• ,JnYennl Pen· 

I 
131 

na ~~ ouü·o~ ............ • Estabelece o processo tla di-
visiTo <' d<'Ina I'Caç:lo do to r-
l'l\S. 

Uos l'll'l'l• 1Uh•auuh~ .Ju-

L<Ji n. ·151J, do I dP ouluhrt 
dn l~I(Jij 

SANC<'ION.IDO nior e ou i r•os .... · · .... · Auetoriz:t o govor·no :\ eedor· 
graluiÜlliiCnto(tC:unara Mu-
nicipal de Ouro Fino o pre-
iliç em que fnnccionon a ca- Lei 
rima rlaqu<'Il<l município. 11. 111, de 2 de outubro 

de 1\!0G 

]!105 

1!105 

1!105 

l!JOG 
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Transnmp1.o neeisfto tina! 

13:\ nos,. •. "". <~n!"isinno tl'.i\ r: . . 
l'ouHt'('n •• ontt'O!'i, ..... Anetonza o gor;:rno a doal' a l'endo de s··~.rnnda disr;nssão 

Jrmandadn do Sag.,.adiJ Com-
ção de Jesns, desta Capital, 
o harmOJJinm pertencente c\0 
Estado, quo estava no Exter-
nato do n.1 nmasio i\1ilWil'O 

J:JDO!'ól'•·\l't•nnio •I e .lldlo
1 

. 
Fa•:uu•o.,, .... , ..... , ..... lletormma <jUO as ostra~as <le l'PJHin do deliben1çito <lo Se 

ferro que IO!'('ll1 concellld:t;' a nn<lo 
partir da data desta lo1 e 
que não gosarom de favores 
peenni<ll'ios do E:-;~a.tlo, niio 
l'Overlorão ao domuno deste 
p consl.itnil·ão propriedade 
perpetna <los conc<'ssiona-
t·ios. 

127 Uo l'ót'. l..alityect•·lh•nn-
thio . ...... ········ · · Rel1~va o í'"·collcdur das J·on-' Pende de parecc1· para so-

da~ esüHhtats do municipio'
1 

gunrla disenss.1o 
de Tres Coraç<Je.> do ltJO · 
Verde, cidadiío Ildei'onsoj 
.lü:)C 1 Teixeira, do pag . .uncn~ 
to 1la rptantia do :J:501J:3001J 
ew cujo dohito se acha pan\ 
com às cofres do J•:s tadq. 

r:l8 (') .......••....... ·. • ·. · · · • · · · 

=-=-.1.--=-~-----.;;..;;-·-=-=--=· =-------=====·--=-=-=-=--~--====-'---"' ___ ______ 

(', Os projecto~ do ns. l:l/l <t 11'<5 constam da presente s~·nopse. 



PROJEGTOS INIGIAOOS 
NA 

CAMARPt DOS DEPUTADOS 
DUH.AN'l'.D: A 1." LEGISLA'l'URA 

QUE TIVERAI\ll AIIDAMEIITO HA 4/ LEGISLATURA 



:I 
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ij 
) 

.( 
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Projec tos iniciados 
a Ll legisla t n r a 
legislatura. 

na Ühma1·a dos Deputado'_; durante 
o que tiverarn andamento na ~La 

'" o s s 
~ 

'f'l'llSIIllljll'l 

------- ···-----~-· _ .. __ ___:. __ 
lR~J i 

IR! I·! 

18!>1 

•.":r 

) _~-~J~.J.,~

·~-~~ "·"' ü!:J4 f.'Ü. j, .• ' •.••••.•• 

Auctoríza o l'residenü· dll Es- lltcj<•itado em segunda dh-
tado a despen_dnr JH•Ia Ynba enssão em 2:l do ag<,sio "" 

I -Obras l'uhh·~as- a tjnan- l!IOL -
1;., ,] .. 111:ilfllt:~ para ahort ma 
rk 11111:\ csti·ada c!J: l'<Hlag·cm 
c·nln• o anaial d<' S. Mi.~n··l AreltiYon-s•· 
do .JcquitinlJOnlH1 c <1 cirlarl•• 
d<' Tllcoplrilr) Otioni. 

,\uctol'iza o gOYPrltO a despen-
<ler p<•ln verba,- Obra.'> ['n· 
hlic:ts -·a quantia nccessa-
ria para a constrncçrr.o dt> 
umn ponto sobre o rio-
Sali1H1s- na cidark <lo ntcs-
mo notJtC . 

l~Pn1ofJido ao govel'!JO eiJJ n <lo agosto de l!lfJC,, 

78 no ..,,., f;ouwr-; da Sllva L\ucioriza o l'resHlcnie do Es-. I tndo a innovar o contraeio ltPjeiiado t'lli scnnnda dh-

87 l)n (~o 111 111 i s si\ o d(• 
OIWU!ol .. nhll('ao.; ·,., ·· • 

eelchrado com n Companhia cussão <'lll 2!l d~ anosto d1· 
E. F. Mnzamhinlto afim de l!lOt "' 
incluir no capital gar:mtido 

I 
a quantia 1wcessaria para a 
construeçfio de nma linlt<1 
<JlH'. J,>artiwl? d.\ linlta ~1'01~
co. V<l tcrmm;u na 1•., I• • 
nlo,Q·\'~Uln~ outro ~Tag-u~u·a e 
T!b(!i·aha. 

Archivado 

Auctol'iza o Prcsidcnh> <Jq Es- Rejeitado em segunda dh-
iadc n renovar o coniraclo cu;;sfi.o ao;; lli d(• jnllto (],, 
celebrado com o Banco lni- l!JO:l. 
eiador de i\lelhot·amerltos. 
cessionario da E. F. Rio 
lloce, elevando a qmll'enia e ArchiYado 
cinco contos de rei>; por ki-
lotlldro o capital garantido. 



PROJECTOS INICIADOS 

NA 

CAMARA DOS DEPUTADOS 
DURAflTE A 2." LEGISLATURA 

E QUE TIVERAM ANDAMENTO NA 4.a LEGISLATURA 

lt. c.-n. 
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Projectos iniciados na CamarH. Jos Deputados durante 
a 2.a legisla t ur·a e que ti verarn andamento na La le-
gislatura. 

AIICÍOI'I'S T1·ansumpto 

12:-\ no !oll'o .JuYl'lll\1 r•t•nnn Decl:tl';l IJlll' o jniz suhsl.it111.0 Rcjcita<!O Clll 10 de agosto 
p1·e;.;idira a lodas as dilignn- de 1\Jilli. 
cias que ,;o tenham dP rcali-
sar fóra da sede da eomarca 
em invontarios. arrecada- Arohivado 
çües ou quasip1or outras 
causas, e con tom mais dis-
posi•;.õ<'~ a respeito. 

1897 ::Cil5 Dus c•onunl,.;sc,c!!l a•c-
uultlns de Obt•us t•u-
hllcus t' UClftiCI'hncn-
to,.; .. , ...... , .............. Auctoriza o governo a pro r o- Rqjeiíatlo em segunda dis-

gar o prazo concedido ao cussfio em lil de julho de 
concPssionario da K F. de W03. 
Tlli'VO a I'mdos, pura o ini-
do dos trabalhos de con-
st.ru<'çfio dcs~a via-I'P.rrc:1. Archivado 

18!)8 ·13:l nu. c.oJnntlss;\o dt' Cu-nuu•n!!!l\lnnlcltnl.es.,, Declara nnlla a rt•so1Lv,1itO n. Rejeitado pelo Senado em 
15 da Camara Municipal do 5 <lo agosto dt• l!JO:l. 
llomllm, que dividiu o nm-
nicipio t•m quatro distridos 
espneiacs ,. 1ix011 em onze o Arcldvado 
!llllllCI'O do rert•adorcs da 
nlPSJna C:unara. 

18\:il 377 no~ !oit'~· Unnl J•tmido c 
outt•ol"l.,, .. , .. ,. ~ .. , .. ,,. Der·.lnl':t 1[110 nflü são I'Xtensi- Itcjoitn<lo Plll 22 <le jnlho de 

· nls aos I on ies n profcs~oros l!lO:í. 
<los estaholoeimcn tos rle en-
sino superior as incompa-
tibilidades estatni<las no art. Archivado 
l!J8 da lei n. 20 e no :ui, 
;,;, ~ 2. • do do<1ro i o n. G!JG. 
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PROJECTOS INICIADOS 

Camara dos Deputados 

QUE TIVERAM ANDAMENTO NA 4: LEGISLATURA 



I 
I 
I 

Pr·ojec tos iniciados na Camara dos Deputados durante 
a :J,a legislatura e que tiveram andamento na •La le-
gislatura. 

lR\J!I 

]!100' 

1\100 

I 
l!J00 1 

l!HJII 

Transumpto llecisiio li n;d 

I 
I :-; ,~~' n~·. ''nl••t•io tlt• ltt•- I 

:.;<c•nth' ................... Itcstabelece o,; const'lh(>s dis-!H.cjci1ado em segunda db· 

"!"' ") "'~: Ct·':;J j ~ ... ,~o I o . ' ....... . 

tridacs das cidades ou vil- cussiio em :!!I tk agosto de 
Ia~-sét1e' das camat•as mtmi- l!IOL 
cipaes. 

Archivado 

Ct·c;a uma csc~oht nocturna, Pende de 
mixta, em cada fabrica ele 
lccidos on de outra qual-
'fUe!' manufactura e jnnto 
elos estabclecilllentos indn:>· 
triacs que distarem mais de 
tres kilometro.~ das súdes 
dos districtos c'scolares. 

1)8 llo!'l Sl'!oó. H:tJW!'lo ele A 1-
nu,ldn ~· onfl'O!oó .... ... Crc;a HllHt Escola Normal na Pende de segunda cli,-cussJo 

Capital do Estado o suppri-
mo diversas Escolas Normaes 
jú C' X isten tes. 

6\1 Uo!oó Ml'l!h Vnst•o .\zeYt•-
tlo t• on h•o~o~ . ......... , .. ltestaura clispo:>içôos das leis Hejeitado em segunda dis-

ns. 18 o '72 na parto rcfcwen- cussi'ío em !li rlc j11lho de 
te n provisfiPs de advog·ados. 1!103. 

Archivado 

i:l l)o~ !oll'!oó• UI'UIIIlilu li lho 
e onü•os .. , .. ........... Anctor·i;m o governo a contra- ftpjt'itado pelo :->cnado 

dar, com quc'rn mais vania- 21 de ,iull1o de l!tiJ:l. 
gcns ofl'erocor, a constrncçi\o 
de uma estrada elo ferro qtll' 
ligue Poços de Caldas a Silo, Ar·chiYado 
Sosú dos Botelhos. 1 

I 

Clll 



.. 

- 3-1-l-
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l>ecbã o J i JH\1 Tr·ansnmpto Auctores I 

------------ I 
1()()1) 

lOIJl 

' 

10011 

lDOl 

1!!01 

1001 

H!Ol 

I 
! 
! 

101 na connnl~sào clt.' nc-
«l!•c~·inaeuto!OI c (•ct.l-

---·--·----------------

Archivado 

çoes ....... ......... , .. ,, ,. 11 •t . ' !C Or!Z<\ O "0\ <'I' !lO'\ ' • 1' d,. . ,., • 'once- d'J<'ll.tdo l'lll :oe<>und.t dJs-
• '~ 1 ~ll~l .umo de lJeonça ao ,;u,<;\o <·m 1 d~ .JUlho <li' 
e:ocnvao do orphãos da '.'0- l.!JIJ:J. 
marca do l'ínmhy. 

Arehívado 108 J)a counnil'll'>!àO de Uc~
tJ~It~r·h•u•uiol'! e l•ct.l-
~oe!"l ...... ....... " .. · .... · Auctoriza o "'OY<', , , , . . . doi· um ·umS ~Ino •1 '-Ol!Cü- J,eJmlado om sogund:t diS· 

IO!J na. c·onunisl"lào de Ue-
«JUCt'hnenios c Pell-
~õe~ ........................ . 

110 J)n t.~onnni!"õl"lào de Cn-
nanra!"l lllnuit.•it•ael'! ... 

111 Dos i"il'!oi• UnflO!'Io th' Al-
uielcln e ontt•os ....... . 

121 nu coninlh•s;'t.o de Ue-
Jil'CSenta-,~ões e Ite-
Cfll«~rbncnto!'l, ......... , 

mehdP' ,
1

h do 110 '!1H~a, eon1 .eu:;srto em .[ <lo julho do 
~ • · u vcnemwntos ú l!Jif' · 

Pl'Oiessflra I>uhliea do 1Ji8 _ '· 
t,rtcto do SanJo Antorlio <h 
Ca~a Branca. ·' 

Audoriza o .,.0 v,. . , .. d 'l' , "' '~I ~lO ,\ COJII;e- JtO)CJiado Olll 
j
1 
O, ~nn. <~nno do heença, eom ,;ussiío om .J 

l ~d,t<lo d~J VCllCHllClli.Os, ao }!}i):J. 

;-)('gunda dis~ 
do jnllio elo 

ente do Jrancoz do Interna-
to do Gynmasio Minniro. Arcliívado 

Annulla os arts. 1.• ,, 2 , 1, re·ol • · · ''1 
, s _uçao n, :)6,1 <in 'J do 
. )anct_r? do 1001, \:hÍ Ca;l:lra 
.:\IUJIIG!pal do Pomba. 

ncjeitaclo pnlo :Senado <'lll 
l\1 <In junho do l!liJ:l . 

Areliini<IO 

Crôa Júro na~ .,.-d , , 1 , l 1 .. ·u·. · .. '' <s '"OU\~ l'cndo<lo parecer pat•a 
ds VI ,\S CXJS]<•ll[P~ !lO ]t'sh I' ]ll'l.lllOJ.I','\ do. · _, · d ~· ,(- Jnuar e1n 

cuss:lo. 

COII· 
dis-

AU0IOI'l· • ., ~ ''" o "0\ Prno a ('()IJnp. I' •. . t I dor ",. "' ~ ·~ · •DJOJ a( o S<'n .,us m.,zes do heonça, wo:l. 
on1 ·I <lo julho do 

• . 1 V<'ncnncnlos, ao juiz <lo 
<
1
1.nm to da connnca d'o I'ra-
,1. .\rchivado 

J 

"' o 

Anctorcs 

-345-

Transnmpto DecisD:o final 

.... 
o s I ~ l::l 
~ ;=j 

--~~Z-·~-------------------------------------~----------------
1001 

1002 

1002 

1002 

1\!02 

1\!02 

1002 

12·1 Do ~~·. Julio 'l'avat•cs e outro ................... Elovt\ á cathegoria de villa Pende de parecer )..>ara con-
os districtos de llotolhos, do tinuar em primoim discus-
municipio do Cabo Verde, e são. 
Conquista, do município do 
Sacramento. 

128 J)o ~r. .\S'OI'!i.lnbo t•e-t•eh•a c ontl•ol'! ... , .... Manda denominar-se cidade Rejeitado pelo Senado em 13 
de- Santos Dumont a cidtt- do agosto de 1001. 
de de i\Iar de Uespanlta. 

Archivado 

120 l)o 1!!1'. Astol(lbO Uu-tra c outros ............. Crea em cada comarca doEs- Rejeitado pelo Senado em 
tado Ires aYaliadores puhli- 24 de julho de 1003. 
cos. 

Archivado 

I:H Do sr• ,João Luiz e outros ...................... J\Iodifica a Constituição doEs- Lein. 5, do 13 do anosto do 
do mt parto ret'orente á o r- 1003, addiccional "'a Con-
ganização judiciaria o mu- slituição do Estado. 
nicipal. 

137 na cotn1nlssão tle Ca-Jnaras l\lunlcitJaes .. Annulla o disposto no art. 12 Rejeitado pelo Senado em 29 
da lei n. 11 da Camara Mu- de julho do 1903. 
nicipal do Machado. Arohivado 

H2 Do I'! I'• Arílnn•J•hueuta Croa uma cadeira de instru- Ptndc do parecer da com-
cção primt\l'ia em S. Caetano missão de 1nstrncção Pu-
do Japure, mnnicipiio de .Ja- blica para segunda discus~ 
nuaria. sito 

155 na COJllllliSJlolàO tle Ue-
Jil'CSCJdaçÕel'l C lte• c1uc•t•intcucofiJ .. ,, ....... Concede ao cx-colloctor do Ja- lt0jeiütdo pelo Senado em 19 

nuaria, cidadão Vicente Do- de julho do 1\!03. 
mingos Martins, moratoria 
por cinco annos para paga-
monto do alcance que for 
verificado em suas contas. 

1t, C.-44 



l\)02 

1902 

l!JU2 
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Anctot·es Tmnsnmpto Dedsão final 

lGl na co •n•nl s loj ;, o ele Auctoriza o governo a cow~o- ltcjeitado pelo Senaclo em :W 
Ohrnloj l'nhllcns....... der a Albedo Carlos da lto- t'le agosto de 1~1113. 

cha, ou a quem mais vanta-
gens o11crcccr. privilPgio 
para a construcção do uma Arcllivado 
estrada de feno do svstema 
«Cailet's Illonorail» entl-e a 
cidade da Campanha e as 
mm·gens do rio Snpncah~·. 

16-1 ))a COIUIIll!oiSUO de ,Jus-
tiça Ch·ll c C••hnlnnl. Perdúa o réo Bel miro Ucta-

viano Gomes, ex-snhdclc~a
do dt> Policia do districto 
?e Bicas, a pena que lhe foi Lei n. 
Imposta pelo juiz do direi to 

16::í ))o sr. Hllwlro .Jnn-

da comarca de Illar <1'-' Iles-
panha. 

«Jnclt•tt l'e 1 · ·t · <lo l'"It<le elo se'-'·tmda di~cnssãv .. •.• .. · · · ..... ·..... ' gu n o servtço sam al'lo , ~ 
Estado. 

l!J02 lGO na c•onunls!ó!i\o de Uc-

l!l02 

tn•escn1nções c Hc- ·>~ 
CJUCI•hneuíos ........ ... Auctoriza o governo a conce· Rejeitado pelo Spnado l'lll ~· 

170 nn connnls!>!!no de 0••-

der dons annos de licença ao ele julho d<' 1\)():3, 
escrivão do 1." offlcio do ju-
dicial e notas da comarca da 
Viçosa. Archivoc-;.;<' 

çnlnento e Conínl'! .... Approva as contas do Pxcrci-
cio flnanceir" de tJoo. 

>'.1:-;CI'!Ol\ADO 

Lei n. :l58, de 5 dP agosto~~~ 
[ wn:l 

PROJECFOS INICIADOS 

KO 

I 
I GAMARA DOS DEPUTADOS 

E !tK\I!~'J'TIDOS A' 

DURANTE A 4." LEGISLATURA 

I 



Projectos iniciados no Senado e remettidos á Oa1nara 
dos Deputados durante a 4.a legislatura 

1VfX3 

1903 

1903 

"' o .... 
C; s z 

Procedencia Transumpto Decisão flmtl 

133 ..... , .............. , .......... E(jUipara os vencimCI!tos dos Pen~e de parecer da com-
chefe, de secção da Secreta- missão de Orçamento e 
ria da Policia o ao do por· Contas para segunda dis-
teiro c continuo do Extor- cussão. 
nato do Gynmnio Mineiro, 
aos dos demais funccionarios 
do e"tu\CS catorrorias das Se-
cret~rias do Esfado e ettnipa-
ra egualmento aos do Secre-
tario do Internato do Gymna-
sio os vencimentos do Secre-
tario do Externato do mesmo 
Gymnasio c os dos amanuon-
sos das Secretarias do Estado 
aos dos mesmosfunccionarios 
das Secretarias da Policia e 
da Relação. 

131 ......... , ................ , .. , .. Manda compredonder nas dis- Pen~o de parecer da com-
posições do § l.' do art 21, missão do Orçamento o 
da lei n. 318, do 16 de se tem- Contas para f:>egunda dis. 
bro do 1\JOl, c independc!lte cussão. 
de tempo, todos os lentes da 
Escola do Phnrmncia do Ou-
ro Preto, cujas cadeiras fo· 
ram snpprimidas. 

135 • , ....... , , .... , , , ,. , , , ...... , , Declara ser da compotoncia i!ANCCIONADAS 
exclusiva do Congresso a 
croação, suppressrro e dos-
menihramonto do districtos, Leis ns. 371 e 313, de 17 de 
assim como a mudança do setembro de 1903 
séde, c altera a lei n. 20, do 
26 do novembro de 1891, o 
respocti vo regulamento, so-
bro alistamento eleitoral. 



J!íül 

1!101 

1!104 

1!1111 

1!1(1( 

1 !li)( 

!!101 
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Procetlcncia Transumpto Decisão línai 
"' o ... 
"' s ;; I f'; 

I:l6 Senntlo .. · · .... · · .......... Alt.Pra as leis ns. :ra e :n5, so- ~AX<"ciONADo 
hrc rcorganizaç:io iudiciaria 
e eleitoral elo Estaclo. 

1 .e i 11. :nu, de 22 de agosto 
de 1901 

I:l7 Sen:ulo .. ... · · ...... • ....... Declat·a ter<'lll cxistencia !c- Pende de parecer tla com-
gal <1s tlistrictos <IP Varas, missão de Camaras l\1uni· 
IJnintla c Tabna, tlo munici- cipacs, para segunda dis-

138 Senntlo 

13!1 Senado. 

1 
pio de Diamantina, crcados cnssão. 
anteriormente a lei n. llO, 
de 2-1 de julho de 1894. 

• • · ··•· '· · · • • • • • · • •. Concetle ires annos dtJ licença 
ao escrivão tlo I.· oflicio da 
comarca da Capital, Manoel 
Yictor dn Mnntlonça. ... Lei n. :JSG, de 13 de setem-

bro de 1901 

..................... Auctorizaa matricula o-ratui1a l'endt> de de<f.<~o 
na Escola de l'harrmrcia e no 
Internato do Gnnnasio a 
determinado nm:wro do:~lu-
nmos po brcs. 

do Senado 

1 H),Seuntlo .. • . •' ... • . ISollre ··········· pal. 
rPorganizaçi\o mnnici- Pende de parecer para ter-

ceira discu>:stío. 

I 
1-H Senndo ......... ...... , ...... ~1ollt'flc,·• C t·t · I " , a on-; 1 UJção c n 

Estado. 

( ' . · "· .. · ·· .... · ... "I .rc!a o Conselho 
P1·efei 1UI'a~. I . 

ekctiYO nas 

1 
I 

I 
' 
I 
I 
i 

I'HO)IIJI.ILIIIA 

Lei n G, do 27 do jnllto dtl 
1!105, addiccional à Con-
stitniçi\o do Estado. 

Lei 

>'.\:'>l'l'IO:\,\DO 

n. :l!Jii, de 2:1 de dezen:-
bro tiO 1001 

',. -

1905 

1!105 

1!105 

l!J05 

Ul05 

190() 

., 
o .... 
"' 8 
;J z 
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Procedencin Assumpto Decisão Hnal 

l1:l Seauulo ........ , ........... . /Concede os í\lvores c auxilios Pendo de seg·unda discuss::to 
de que trata a lei de lU de · 
setembro de HHXJ ús Asso-
ciações de Credito Agrícola, 
sob a fôrma de mutualidade 
sem capital social c sem 
emissõe~ do acçõcs. 

l-H Senado ............ , .... . , . Auct.oriza a concessão grat.uit.a Pendo de decisão 1lo Senatlo 
do terras devolutas aos ex-
11'angeiros que const.ituircm 
J'amilia no Estaclo, tiverem 
nelle residencia por mai,.; de 
sete annos e sejam de mora· 
lidado com provada. 

145 Senado ......... , ........ , .. Refonna o RC'giment.o de Cus- Vetada cn1 5 de outubro de 
tas. l!JOci. 

HG Senntlo ..... ............... Altera a lei eleitoral c divido 
o territorio do Estado cm 

>i.\NCCION.\1>0 

doze circumscripçõcs. Lei n. 't3G, de 2-1 de sctemlJro 
de l!JOG 

147 Senutlo .. , , ...... , . , . . ... Concedo um mmo de licença >:.\Nn:lONAno 

148 Senado . .... , ............. , 

ao dr. l\lario Augusto Bran-
dão de Amorlm, juiz muni-
cipal em excrcicio do termo Lei_n. -101, do 18 de sctemhro 
de Bello Horizonte. de 1U05 . 

Concede privilegio de zona de 
dez ldlometros para cada 
lado da estradn de ferro que 
liga a cidade de En1re !tios Lei n. 
ú E. F. Central. 

SASCt:lON.\1>0 

'102, do IG de setem-
bro ele l!l05 

lSenatlo 
140 

.•...••. , ..... , • , . , , Tornam oxt.cn,ivas a todos os 

I 
Jnnccionarios pnblicos do 
E;;tado as disposições do 

K\NI~'!IIN.\Illl 

art. 2'•6 da lei n. 37S, de 1\J Lei 
de se tem hro ele Ul03. 

150 ............................. ('). 

11. -123, do 17 de an·osto 
de 1\JilG "' 

==================~=====-===-==·============== 
(•) As proposições sob ns. 151' a 15:)-Jl- constan~ da presente synopse. 



PROJ[CTOS INICIADOS NO SENADO MINEIRO 
E REME'l"l'IDOS A' 

CAMARA DOS DEPUTADOS 
EM LEGISLArruRAS ANTERIORES 

QUE TlVEllt\M A~DAliENTO NA 4." LEGISLATURA 

n. c.- -~.:, 



'' 
I 

. ' 
' ~ ' 
i' ~ 
I ,•· 

I 

Proje c tos in ieiados no Sonaclo e rem et tidos ú CanHJ.ra 
dos De pu tados em legisla t uroas anteriores e q UB 
tivoram andament<> na 4.a legislatura 

l:-1\J.j 

li>~JS 

l!JOO 

I\)() I) 

l 'rOi'<'Ut'l!Cia Transnn1pio llecisfto linal 

, , ...... , .... , ..... I Estabelece o concurso para os Rejeitado em scgnllila.dis-
cargos de jniz<'s de direito cussão em 0 de agos1o r!P 

· üe colllarcas rio primeira in- 1005. 
1raneia. 

Archivado 

108 S4'1UUIO ........... . ........ , Crea nm institnio Agronomi- Itejeitado em :n do agosto 
co em S .. losil ti' Alem Para- do 1!JOG. 

110 !!it'IIIUIO ......... • ......... ,. 

I 
h~·J,a. 

Arehivado 

I 
l'roro<>a por nn1 anno a liccn- ltcjeitado em terceir~L dis-

ça ~n cujo goso se acha o cussão em ·l do julho de 
;!,0 ollieial da Secretaria das 1!!03. 
Finanças, cidadão Avclino 
Francisco I~Iaximo de .Jp-
~11S, ,\rchivado 

1:20 Scunclo ...... ............... Concede liceJI<;a :'t prol'esso- Rejeitado em toreciratliscus-
ra tle Cat·:uH.lali~·, d. Caro- ~ilo Pm ·I do jul!to de HHl~l. 
linn l\Iaria d'.\sceill{fiO Lima. 

Archiv:Hio 
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190() 121 Senntlo ...................... Auctoriza o governo a concc- ltqjeitado em terceira dis-
der um anno de licença com cussão em li d <' julho de 
metade do,; vencimon tos ao wo:J. 
2." confercn te da ltocchedo-
ria de l\linas, Guilherme Pa-
IIHtres IUhciro, c ú professo- Archivado 
ra d:t aula pratica anncxa á 
Escola Normal do .Tuiz lio 

PAl(ECERES 
F<~ru, d. Alex,mdrina do San-
ta Cecilia. 

1902 129 SeJlt"ltlt) .. , . ... ~ .. , ••. : ..• , .•... Crea cadeiras primarias nos Pondo <lo scgundn discussão 
municípios do Peçanha, Sa-
crmnento, Palma o Alto IUo 

DE 

Doce. 

COMRHSSOES PERMANENTES 
API\ESENTADOs 

UU~~NTE A 4.~ LEGISLATU~A 
j 
J 



:i 
. I 

: ~:5:: 

: i;• 
':·t 
~ 1:. : ; 
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! 
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J 

Parec~::n·es de Commissões lJermanen tes 
durante a ta legislatura 

apr·esentaclrJS 

l'ror;cdt•nciil Transnmpto Ot•ci:iilo llnnl 

--------~--------------------------------------------------------

1903 

i!J03 

1 na "w;.;·naula t•onnnl!oõ-
!oõâO ele \'erlfieac•ão de 
J•cuh~re~ ......... .' ........ ltcconhcco o proclama depu- Approvado 

tatlos os membros tia l." com- do HHXl. 
missão veritlcatlora os srs. : 
coronel .Juvcnn l Coelho de 
OliYcira Pcnna, 0\~·mpio Ro-
tlrigucs de Arcwjo, concgo 
Francisco Xavier de Almei-1 
da Itolim, coronel Jayme G o-
mos do Sonsa Lemos c d r ·1 
João llraulio Moinhos tlc Vi-
\hcna Junior. 

21 na ·an•inu•h•n conuni!'>-
!oõào ele Vc.•rllic.•ac:ão ch• 
J•eHlet·e~• .... ............. ltccunhccc c proclama depu- ApproYatlo 

lados pela 5." circumscri- do l!!O:l. 
pção os srs. : dr. Allonso 
Pcnna Junior, coronel Schas-
tião J,ugusio de Lima, t!r. 
Luiz Cassiano l\Iartins Pe-
reira, cor..;ncl Julio de Vas-
concellos Teixeira da Moita, 
dr. Jose' Alves Ferreira c 
l\Icllo, dr. Pedro Luiz de qli-
veira c major Modesüno 
nonça\yes. 

3 ))a (H'iUU~ia·n ('OJHilli!oó-
~ào tlc Podf.'l'f.'"' ..... ... ltcconhccc o proçlama depu- Approvado 

ta dos JWla 1." circumRcri- de l!lO:l. 
pçfíü os srs.: plmrmaccuti-
co Bernardino de Senna Fi-
gueiredo, dr. João Baptista 
Fcrrcir~t Velloso, dr .. Jose' 
'l'twarcs do Il!cllo, dr. Lin-
dolpho de Almeida Campos, 
dr .. Joaquim Domingucs Lei-
te de Castro, dr. Abeilard 
ltodrigues Pereira, dr. Car-
los da Silva Fortes e An1o-
Wclcrson. 

em ll dt• junh() 

<'lll 11 de junho 

• 
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]\)03 

1008 

1903 

Proccdcncia Transumpto Decbão fln;\1 

4 na tn•hneh•a connnis-
são de t•otlm•es .. ...... Itceon!teee e p1·oclallla depu- Approv:~~lo 

tado.~ pel:t 2." cireumscr~- do 100->. 
pção os srs: : dr. Ca rios Pei-
xoto do l\Icllo Filho, dr. 
Azarias .Jose' Monteiro do 
An!lrado, dr. Frandsco do 
Camelos Valladarcs, 1lr. Fer-
nando do .\Iollo Vianna, dr. 
Pericles Vieira do Mendon-
ça o dr. .Joso' FolipJ>O do 
Freitas Castro. 

5 Dn r•rhneh•a eonnnll'l-
são tle t•otlea•cl'!, ........ Itecon!Jece o proclama depu ta- Approvado 

ta1!os peh~ :J." circumscri· de l!JO:J. 
pçilo os srs. : pltarmacou ti co 
Francisco Lcrayoto Silviano 
Brandão, coronel Manoel Al-
vos do Lemos, dr. Jose' IU-
heiro de l\Iiranda .Junior, 
coronel Sitw;iio St.ylita Car-
doso, dr. LuL-: Itenwi, dr. 
Francisco Ilonorio Ferreira 
Brandão Filho c .Jose' Pe-
reira de Seixas. 

6 Da~ prhueh•u eoutntll'!-
sao tle t•otlcres . ........ Itcconheec o proclawn depu- Appt·ovado 

lados poht ·L" circmnscri- do 1!.103. 
}J';il:o os srs. : coronel .João 
Quintino Teixeira, dr. Fran-
klin Botelho, dr. Afranio de 
.Mello Franco, dr. Americo 
de Macedo, Cassiano lta-
phael d 'Atlonseca o Silva, 
M<ljor .Jose' Galdino Hios o 
dr .. Jose' Augusto de Assis 
Lima. 

om 12 de junho 

<)!ll 12 do junho 

em 12 do junho 

7 nu I•rhneh•n connnl,;~-
[ojào de l"otlct•cs •. ,.,,,. Heconheco 0 proclama do pu- Approvado em 12 de junho 

tados pela 6." circnm,;cri- de 100:J. 
pção os srs: Pedro Labor-
no, coronel gdmundo Blum, 
dr, Epaminondas Estovos 
üttoni, dr. HC>Iwrato Jose' 
Alves, Arílmr Quoiroga, co-
ronel Celestino Soares da 
Cruz, coronel Arthur .Jose' 
Pimenta o corond Ignacio 
Carlos Moreira Murta. 

[\J():l 

I 
1003 

I 

\ 
W03 

l 

~: 
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Trausmnpto I Dccisfio final 
Proee•.lencia 

\ 
I ,')l))a t.•ontntl!OO!Oi:'io tle Ut.•-

.. " •nt;.•c~t.-e~,ItctJUC- . . . , i ~~: e!"l: t . • , J>et l<,~c"iel'l Opina para que sop ouvtda a Appt ova~o em 
• • lll{.n O!"ó c commi~~ão do Instrucçiio Pn- dt' 1\JI).), 

22 do junho 

~ hlica, sohre o requerimento 
I do cidttdrto Antonio ~Iarti-
• !liano Fendra, pedindo pa-

aamcnto de ordenado sim-
ples como professor de gy-
nmastica da Escola Normal 
do Ouro Preto desdo quo l'oi 
dispen:mdo do sua cn•leira 
ato' quo seja aprovei!atlo. 

!I na eonnui!OO~ito ele Jtc-
t v•1c,.. U.Ntnc· prcst.•n : ,._c ·1: tl<,•õe,..; Opin·t pelo arcltivantento •las Approvado 

rhueutos e l' ' · potiçüc:; da:.; pt·ofe:;soras t~o 
Carantlahy o Santo Anjomo 
tla Casa Brauca, não w por 
terem perdido a opportuni-
datlo, como por!JUll tom o 
pot!Pr exccuhvo <~ faeuldadc 
par<t conceder lr~c_nças _re-
queridas pelas pehcronarras-

1 
I 

t•m ·i de julho. 

li! Un t•onnni!OO!"i.,_iu• de ltc- I 
tn•esentn<,•ociz~!~'~'Õ~~~ Opimt para ((UC scj;.t ou~id<l aiApprovado em ·1 de julho do 
l'hncntos e c <; coHuniss<lo de Instrucçao Pu- 1\!03. 

blica sobro as pcliçües do 
.Joso''Nicodemos da Silv<t o 
.Joi'to Hiheiro Ursini, ex-pro-
soros do musica dns ~scolas 
Normacs de Ouro 1 reto c 
Diamantina, pedindo paga-
mont.o de sons ordcnad?s 
simples dostlll ~tue forat~I ~~rs
pcnsados ato quo seJMll 
aproveitadus. 

11 nn. ~.~onnuls!"Oito th>. Ih'.· 
JH'el'!entn.çõci=!~~~l!~c~ Opina para quo soja romotti- Approvado om ·1 do julho de 
ri llll'HÜ)S e .() . da á comrnissão de Indu:;· wo:J. 

trias c Artes ptlt'a tomal-a 
naconsidcraçi:to que merecer, 
uma petição de Grachlno 
Gomes Caicaclo, pedindo um 
auxilio para construeção do 
um apparellto motor do sou 
invento. 

-··-· 
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1!!113 

l!!Oil 

1903 

12 Dn. connni~o~ .. ào ele Ue-
JWC'I'ICHtaçõc•s, UC'I!I(~- . 
t•hucnto:-~ c J>c•tlc.•ol'S Ind<:J<'l't' as re[>I'e,.;cn!ações ele Approvado C I li 7 de j11lhn de 

Vicente IUI>oiro do Couto e 190~3. 
Joaq nim Gaspari11o 1'. do .\la-
galltilr.~s, este OX·pl'OICSSOI' 
do tlescnho tia K N, de Che-
rnha, c queiJo l'studanto da 
E. :i, de Il<'Jlas Artes da Da-
hiu o IH\Íill'ul <lo Diamantina 
o primeiro ~oliei1anclo nn; 
whsitlio para eonclnir s~>us 
estudos artísticos no paiz, e 
o segundo uma snbvPnçilo 
par<~ se trampodar ú Italia 

I <' J:'t so <I]HJJ'feiçoar em pin t n-
ra tlurante um anuo. 

IU'l'Seu t;u:oel"l, ltect~•e- , 
l~l~J)n c•onnnl"'"!.ào ele Hc-

a•hncuíos c J•ütlc:oel"l l\Ian.da 'Jlll' 'l l'CJIIOUa a <'om- Approvado tm x dt> .in lho de 
Jnls,f[o tll' Or<;amonto para l!J():l. 

· t[UO <~lll t.cmpo a despache I como fOI' <ln,iustiça, uma ro-
prc:<cntação do conselho dis-
trictal do Sauto Antonio da 
Tapera, pedindo JJm auxilio 
p:11·a desohsi J·nq'iio do nm 
riacl10 qnn hnnlm nquell:t lo-
cali<la<l<'. 

H nu connnls,.;ào ele Hc-
1n•cscnü•ç c ... , ltüttnc-
J.'hii(IHtns t' Pctlc;õl•s l\bnda 'tlle sn ar .. ldvcm as t·e- Appro\·ado em 8 de julho <I, 

prcscntaçfies do Luiz Balbi- 1\J()!l. · ' 
no do Noronlitt Ahnoida c 
outros soli<'itnndo augmen-
to do vcnciltll'llÜJ.-<, visto 
como no project.o do r<·or-
ganizaçi'lo da instrncçfío Jlll-
hlica ter·-sc-{t do rnvnr-so a 
talwlla <los vencimentos do 
professoi'Udo, de aceordo 
•·on1 as convnnieneías orça-
mt·nt:ni:ls t: intorl's.ws jnsti-
flca n~is <la cla'sn. 

15 J)u eoannlls!;àu ele He-
JU'C!'!Cil Í m:c)c~~, Jtc:cJ! R'-
l'iiiiCilÍOI>õ c Pctu;uc~>~ Manda t[Ut: :ie ]H·t;alll informa- ApproYado 0m !I tlu jullio de 

\~fies ás Secrotnrias do In te- HH)!l. 
l'ÍOI' e da I'olieia sobre as sc-
gnintes pr><;a~: 

r 

~' i" 

í 
J 

1\J():l 

l(JI)j 

rn 
o .... 
~ :::: 
r. 
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151 na eouuni,..l'úu dt• lU C- r r) T:uu represou taçiío dL> Approva<lo em D do .iulho dP 
tH'e"'euíaçc;e~, IC(•ttut•- ,\driano Ajhmondi, poril'iro 1!11)3. 
a•hnc•ncos 1• Pt•H•;éjcs rlo Inkrnato do GymJJ:tsio 

:\Iinciro, pcdmdo q ne seus 
voncimcn tos sejam pag·os 
pela talJCJla annPxa ao de-
erdo 11. Gll, do G de mar<,>O 
do lS9~l, •·omo pram ant<'ri-
ormentc A execução da Jroi 
n. ~ll8, do 16 de setembro 
de l!JOO; 

/!) Uma representação de Am~
rico Vieira de Brito, porlm-
ro da Imprensa OffleiJl, nn-
tes continuo da mesma ro-
parti<,>flo, pedindo uma ld 
que habilite o governo a pa-
o·ar-lho o <JHC de menos llwl 
foi pao·o 110 pci·iodo (jll<' tl<>-
''0l'l'C "'de 31 do dezembro d•·1 
18:!8 a janeiro de 11103 ; I 

c) Uma n'tn·cst:ntaçflo do ~a
pitiío Aureliano CaldeH·a 
llrant, pedindo a coni~tg\'lll 
de :3 annos, 7 mezes P 1:> thas 
para sn~t reforma. 

16 Hn t• o 111 111 I s s i'• 0 de ~hmh <[UC se arcliive uma rc- .\ppron1do em \1 de julho dP 
i\.~·r•h•niCna•n ... ·· • ··· · · · 1 ' ' t. - 1 soc1·c·ladc• lle 1'111'>' proscn açao ( a . ', , · . 

Agricultura, rclaüva as con-
clusões votadas pelo. Con-
"rcsso A nricola, rcumdo no 
fuo do Ja~JCiro, pedindo ado-
pçfio do mcdidasquc ~ne)ho-
rcr11 as condições allllctlvas 
<la lavoura, visto como em 
tempo breve o oppor.tu~o 
terá a respectiva comm~ssao 
do apresentar um prOJCCÜ> 
ucsso sentido. 

17 na t• o 1n 111 I"' s à o de 1 .. ··rchi\''tth .1 Approva<lo em \) de julho <lc 
,\~·J.•i(•taltna•a., .......... Mall< a quet st~a "1· C~I,l'tr\ 1'~1n ·. 

18 na ('4Hllllll!>!!óÜU dl' Snu-
tll' l"nhlll•n .... , ......... .. 

rcproscn açao ta, " 1 ', " • • 
:\Iunicipal de S .. Jose de Al<~lll 
P·n·thl'll1t sobro a creaç:~o 
d~ t;m 'rn~t.itnto Agrcnomico, 
nflo ,(J por já cxislil: parecer 
opinando pela J'C.Jl'lÇãO do 
projccto n. 108, do Senado, 
r obro o assnmpto, co.mo pc-
las condições precanas das 
finanças tlo Estado. ' 

Opiua pela approvaçilo <~a ,In- _\ppr?Y1uloem !I de julho de 
dica<,iiO [n. 1, sobre f?hc1ta- l\111,3. 
çi'lo ao dr. Yidal llru;al pela 
dcscohcrilt tla cnm do cnv<'-
mw~Pn t <> Ol•llitlico. 
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Proccdcncia I Transnmpto lkcisã<> 
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I 

na C O lU IH i M M à O th~ 
Ob1•ns PnhlicnM, .. .... 1\lanrla qun '" ard1ive por n~(} Approvado ()})1 

trnzor conveniencia para o rle 1\l(J:J. 
Estado no traçado indicado, 
contrario ao J>lano dn viação 
arloptado, uma repre,:enta-
ção da Camara \hmiciJ><li do 
Carmo do l'arnahyl>a mhre 
construcçilo de nina K F. 
que, partindo !la Capital, 
tocando na cidade do l'arit o 
percorrcwlo ontr:ts locali-
dades, vi terminar <)1!1 l'a-
tos. 

na c o lU lU I M "' à o de 
Ohrns I•nhllcns, ... ... Opina pela rejciç:t<J rla l>l'OJ>OS- Ap]>rovado r;m 

ta feita por Antonio Mew!Ps tk 1(11,:), 
Barreto para a constru<~çfío 
de uma !';. F. rle bitola larç:a 
entre esta Capital o Laütyr;t-
tP, por julgar a mesma eon-
traria ao~ interesses <lo Es-

(J ta do. 

na C O lU IH i M !oi à O 
Ohrns J>nbllcn~o~,, ..... , !J'.Iawla qno sr> an:hiYOIJI, pnr. Appl'OV<tdo Olll I nflo eomportar o orç:11nen to do wrn. 

as de;-;pf~S(l:S quo acearreüun 
as conec:-~srJe~ pcflidns, as 
peliÇI)os da Camara l'llunici-
pai do .'lalinas, da de Santa 
lUta do Cassia, do Alhr~rto 
llressano Lopes e ontro, do 
eonccssionario da e:-;trada. de 
ferro di• Santa Darl>ara do 
ruo Novo, do dr. Luiz do 
Souza Uonl<Jiro do Barros, 

'· d,t C.Im.tr.t l\Inmclp,\1 de 
Inl.:mmu o da Companhia K 
F. l'araopeha. 

22 J)n C O IH IH i !oi !oi it O ti C 

fi na 1 

1() ck julh o 

lO de jnlll o 

1'' •> de julh o 

Oht•ns .. ublh.•n~o~.,, ..... Indot'<•ro as pdiçt,es do l'<·dro AJ>provaclo 
1\laeli:ulo do l\lor:v;:-:, ,\do!- de 1~11n. 

em l!J do julho 

pl10 ,<:eJuuidt e Arthnr ,\u-
guslo do Nascimento, Lucas 
Julio l'l'O'JilÇ<t e .Joaquim .Ju-
lio Proença, em vist:t de in-
formaç<'lf;s prestadas pela So-
eroünia da Agricultura e JlOI' 
n:to eornportar o thesonro 
ns desposas resultan tl's dos 
pcdülos. 

1903 

l\J03 
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Procedencia 'l'ransumpto Docisflo final 

2!3 J)a_ C O IH IH i S !oi;"'~ O tle 
Oln•a"! .. nhlicas .... , .. IIHidnre o requerimento rlo Approvado 

hach:nel .lo:to l•'r:mcisco do de 1\Jll:l. 
em l~l de julho 

Alencar Lim[t, J>Or RO achar 
<lo inteiro accortlo com o pa-
recer n. ·11 o com as infor-
maç<ios prostarlits pelo Secre-
tario rln AgricJlltma. 

2-l na c·o 111 1n i s ~à o d~' . 
Oht'n!'l l"nhlicn!>',. .. , .. . IMnmla que .sr•. ê>.rchtvem as r<)- ApproYarlo om 13 1\e julho 

I J>rn>ent.:H;i>OS li? dtroctorw\ de 1\lli:l. 
polllleo do thstncto rl•l Bom-
fim, do l'omlnt o da Camara 
i\Iunici pai do i\lanlmassu, o 
bem as inl'ormaçüos pt·esta-
das pelos engcnl1eiros fiseae:-: 
das r>strad<ls rl<~ feno i\lo-

\

1 ;.:yan:I, Pnnlhla r> ~antos n 
.JÍnl<li·\h~·· \ 

I 
23 na t~ o tn 111 i '" !-i i\ o dt• . . _ . , 

Obl':t!>O i•nhliNl!'l ........ lnilet~;rc :1 pr:!.t<;:to <lo Jwlre ApproYa<lo em J:l de julho 
- .Jae \'11 lho IDYangnhsht Pt- de 1\JO'l. 

nlloiro, por eonsi'l'Jrar r;on-
1 tr:nias ao:' interesses doEs-

üt<l<> a,; tonrliçr,_.s J•I'OJ>O,tas 
pai\\ a cow;lnwçito d1; m11a 
estrada do ferro o l>cln as-
sim o traçado indicado. 

2G ()a t~OIHIHD"'!"<ào de Cn- . 
nUH'a!'ô linuicitHtt.,~ ... i\landa que sr• arclnYL' a rcela- Appr~JVado em 1:1 r lo .i ulho 

maç:'lo de eont.nh.mntes nm- 1\J(),J. 
nicipacs de Caral.luga contra 

2i nu. connui"'""ilo de ('a 
nuu•ns :\lnnici})ac"' .. , 

o orçamento (]a rccoit~t mu-
nicipal, por considera l-a pro-
jurlieada em YiJ·tnrlc da nltl-
'm:c parte do n. ;) ~ Vli nrL 
7-1 da Conslituiç:to do Estado. 

l\Ian<la qno se archiYe \llWl re- Apprü\':trlo 
clamaçiío encaminhada pela de l!JO:l. 
Asscmbh•a :\In ni ci pai <lo 
1\Ioulo All•gro, em 1." rlc fe-
vereil'O de -l!JU:l, por julgai-a 
prqjndicadn cJ:-1,[ dn ult.im:t 
parto do n. :l \.i i.• art. i5 da 
Constitui~~~o do Estado. 

em l~l t\e jullto 
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ProcP<l<'nci:l Dc<'if'ào linal 

2,~ na eouauaissào de t~n-
•nn••n"' :llnnlclru•c~ .•. opina pelo arcllivilnH·nto do ApprfiVai!O em l:l de jnllw 

~una reclamação O!Hlerc<,,a•la <lo 1\ln:L 

:2\1 nu eonauai!oõ!»iào tlc Cu-

;1 Asscmhlc'a .\!unicipal de 
Pouso Alegre, por dirnrso., 
contrihuintcs, cont!'a o im-
['osto sohr·c canos existen-
tes 110 municipio, nno s,·, 
P,or ser da eompotoncia das 
tam1:ras. c decJ•clação do 
TJfcndo llllJlOsto en1 t'ac<' da 
lei l_l. 2! por julgai-o ]p~aÍ 0 
eqmtaüvo. 

IUIH'n!ol l\lunlel11ne"' ilhnd· · · · .. • ' a •tu,, se arc!JJ\'IJ llllla Approvatlo em l:l de jnllw 
rechtma~ão de con11·ihnintes dl' l~IIJ:l. 
do COll'O mnnieipal do l'hc-
rah~:· contra o imposto de 
100~000 dc~\ctado no orça-
~nenlo llllllllClpal sobre via-
putos rc!Jrcscnbnte" de ca-
s~s .c~mmcrciaes lo r:~ do lllll-
n~c:p:o c quo transil<Jm mu--
lllC!plO o que transitem pelo 
mesmo, por ser da cxelusi-
va compctoncia das Cnma-
ras ?>lunicipacs, delibeJ·nrCJn 
s_obrc sons orçam cu tos Pm 
Jaco da lei n. 2 c II:'JO ,;er 
o ir_nposto I'Cl'crido attenla-
torJo da Constituiçi•o do Es-
ta,lo. 

:30/nu eo•n•nl"'sito th• ('n-
Inn••n"' l\lnnlclrute!'l. · · Ma~1da quo se solieito tl;J ag<'ll- Appron<lú em 

c1a executiva nnmicipal do tio 1!11):;, 

:n Du eonaual,.Nào de Cn-

Bom iSucccsso, a remPssa do 
11m exemplar da lei t rihn· 
taria de seu munkipio. alim 
de porlor resolv('r sol11·•; lltna 
reclamaçilo de mn111 ''IlH)s 
seus <)Outra a arldi<:iiO de 
~o." aos impcst.o.s conslan-
les da rcl'edda taiHdl:~. 

1:; de jull.o 

Inni·u~ :llnnh•iiiHt~!". ·. :'IL~nda quo Sl'ja areliivada, por Approvado em 1:3 dt' julho 
l:~lta de base para o p1·oeo- de Hl!J:J, 
dune11to do CongJ·esso. uma 
represcn tação de habitan f es 
do S. P~tulo do :lllll'iahn', 
sohJ'O a mconstit.ncionalirla-
rle da lei n 13-1, do ;(:l de sn-
lomhro do 1\!02 Jli'OllJU!gadn 
]I<' la mesma Carna l':t, 
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l!lO:l 

HlO:l 

~l2 Ou COIHllli"'!'àO tiC ~a-
IJUH'lt!"l Jlnnlclanu•!'l ... 1\Ianda que so ar<;bilcJn ünas App1·ovado e111 I:l do j11lho 

I'Ojli'CSCnt.açfJI)S P!Hlcrnç.adas de ]U():;_ 
ao Congrr:.:so [H'I:t Assem-
hlil:t Mnnicipal <la villa de 
S. lllanoel, em 1"i do junho 
do corrente anno, por não 
terem os signatarios das 
mesmas provado serem 1.'011-
tl'ihuin tes c por isso nãn se 
nchttl'ülll OS llll'SillOS Clll COll-
diÇÕCS de serem rccohidos 
pela As.,Pmhl<''a l\lunidpal 
o muito monos de• ''l'rcm en-
dereçadas HO Congrcs~o. 

33 ))a eOIHUll ... ~ito de ~~a.-
IIIUI'<l!'i 1\lnni(.'~BI<H.',. .. Man1Lt quo S<' arehivt•, [llll' f<tl- Approvado em lG do _jJJlllf) 

tarom-lhr• os ilHlispcnsaYeis do 1\JO:J. 
requisilos, uma I'C[Jl'<'senla-
ção dirigida :'1 Assemhlc'a 
i\lnnicipal de S .. João d'EJ-
ltei, sullscripl:t por diYer-
sos in torcssados, reclaman-
do contra disposições da lei 
11. 10\J, da respectiva Cama-
ra, o pelo l'rPsident<' desh1 
<'nvhHia no Congresso. 

31 na. eOUllllh;!<iito tle Uc-
ro;eutnçc)•~"'' ltCt(net•i-
Illento!>ol e l•c•iit.•c)t•!-i .... lndci'l'l'<~ a rl'[ll'l'Senta•:~w do Approvado em 1G do jnllw 

llyppolito Campos e outros, do l!)O:l. 
pastor c membros 1la I<;gn~a 
llletlJodisfa de:sta Capital, pe-
dindo um auxilio par:t con-
struirem um tcm!JlO pl·otes-
tant.e, visto não haver uc-
nhuma rolaçi'•O doa!liaJll,~a ou 
tlcpendencia entre a egreja o 
o Esiado, na forma <las Con-
stii ui<;<JeS FcdNal o Esta-
doai. 

~l5 na eonnnis""ào dt• a•c-
Jn''-'"'cut:u:õc!'<, Uec)tu•-
a•lnaento!>J e I•cth;-ê)cs MmHia quo Sl' remetiam ú [~m discussão, cmld dl' ju-

connnissão dn Orçamento lho de 1\JO:l, o sr. SilYa For-
para resolver de aceordo tes apresentou uma OJJI<'ll-
'~om ns fo1·ças orçnmcntarias, da, opinando pl'lo arc!Jiyn-
dua,; roprc•e.Jtt\çõcs, uma do monto das ropr<',t·Idnçõt•,,, 
munici)Jio de Jacull~· e outra scJHio e lia nppt'OI a tia em 
da Capclla ~ol'a do Bctim,\ li. 
solidt:m<lo ambas um auxi-
lio pnr:t cnmtliz<wão do no·ua Al·Cilivaram-so as l'l'[H'e:>cll-
I'Otnvel. ' "' \ taçõcs 

l 
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31j na ('OUIIUil'l;.;ií.o tle Ue-
.,~·e:-;cntnçôes, UNIIIe· 
I'HllC11~0!'4 (' )•<•" '••~ • () . · j .. · •·vO<'M [>llhl que sono a r·epresenta·'Appl'Ovado 

ção do dr. !Gduardo l\I:1<;hado! de H.IIYÍ. 
de Castro, pedindo impres-1 
são nas olfieinas do Miíltts 
Ge,·acs do duas ohras de sua 
lavra para a educação eivi-
ca da lllOcidade, Sl'ja oxhi-
hida certidão de so a<;harom 
as referidas ohras examina-
das o approvarJas pelo Coi!Se-
llto de lnstrne<;ão Publica. 

:n nn <.' o •n 1n i s s ã o de 

em l7 de julho 

Oht•n-.t J•nhll<•a"' ........ o · !>llla quo se remotta a<J go- Approvado em 17 de julho 
verno p.U'a tomal-a na devi- de IUirl. 
da consiclcr·aç:ro, a represen-
tação da Cawara 1Iuuicipal 
de Doa Ybta do Tremedal, 
referente á const.ruer,:ão de 
uma estrada de roda"Cill do 
Boa Vista do Tremt'!ual ao 
<listricto de Morrinhos, á 
margem dir<~ita do rio São 
G r·a11cisco, destinando !mr 
um on dous oxorcicios nma 
quota da VNha «Ohras l'n-
hlicas>> para esse fim. 

38 Da C O lU IH i to1 :-;à O ele 
Oht•n!'l I•nhlienr-o., ..... Indel'ere a petição de Toíila Approvado 

Frederico Unzer, propondo- de 1G(J:l. 
se a construir uma K F. da 
Estaçll.o da Bocaina ao mu-
nicípio do Bomflm, por se-
rem as eondiçiJes propostas 
contrarias aos interesses do 
Estado c não o proponente 
apresentado a analyse das 
aguas que allega existirem 
nas tcr·r·as do sua proprie-
dade. 

3() na COIUUii!'l!'>iío de Cn- I 
1nu.rus 1\lunielllt\CI'I,,. i\Ianda (jUO se remetia a com A . . d . _ d C t'' . Hll OVct O 

n~1ssa~ o ons 1 ,mção e Lo- de l!JO:J. 
g1slaçao, para tomal-a na 
consideração quo merecer, 
um a represou taçilo do Con-
selho Distrietal de Coucci-
çfio do !tio Verde, pedindo 
a c reação de uma prefeitura 
em Contendas, daqucllo dis-
h·icto. 

em 17 de julho 

om 17 de julho 

,, 

r 

., 
o .... 

o a >:1 
>:1 

~ ~ 

1003 

l!J03 

1()03 

1003 
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.j() nu. COIUIHi!'ór-oiío de Cu.- li 
nun•n!'l 1\lnniciiHH'!'i ... 11awla quo se archivo uma co- Approvado 

pia da acta da assemhlea de 1!JIJ3. 
municipal dt) Pomba d'e 1.•1 

• 

de fevereiro de 1\JOl, da qual\ 
consta a reclamação de di-! 
vorws contribuintes contrai 
leis decretadas pela respe-' 
diva Camara, per se acha-I 
rem ollas prqjndicadas cmr 
face do n. :l, § 7.•, art. 75,1 
<la Co11~tituição do Estado. i 

41 Dn. coniiUisr-oito tl<' 
Ohrn~ Pnhlieu~ . ....... J\Ianda quo se arehive uma ro- Approvado 

prcscntaç:lo da As:;ociação <lo 1\Jo:·l. 
Connnoreial o Idustrial de 
J'llinas, pedindo a decret<t-
ção de leis qtw simplifiljnem 
o proccoso para constituição 
de servidões dos caminhos 
o dcrivaçõ<)s do força hy-
(lranlica destinados aos ser-
viços do industria em gorai 
e em particular aos da mi-
neração por ter o Congresso 
de tratar dessa questão de 
accordo, com as conelus<>cs 
elo <~ongr<'sso Agricola. 

em 17 do julho 

em 23 de julho 

-12 Dn. co1n1nissiío tle Ue-
tn•esen~:u.~Õc!"l~ H.ettnc-t•huen to"' e I·e~ ições Opina sohre a petição de Tasso Approvado m 5 do julho 

Rodrigues de Souza, eseri- de HJ03. 
vão dos proccs,;os c exocu-
çiJes erimiuaes da cama r a de 
Barbacena, solicitando dons 
armos do licença para trata r 
de ucgocios, quo o suppli-
can to se dirija ao governo 
quo, se for do justiça, po~erá 
conceder <t licença em íaco 
da lei n. :!117, de :l do agosto 
do l!Hll. • 

·13 nn connnir-o!'liío de He-
Jn•er-oentnções, Hcttne-
l'hncn~or-o e t•ctlçõ<~r-o ;\landa (jUe em vista das con-

dições do erario publico SC'ja 
archivada a petição do Clo-
mcntino Luiz Pacheco, por-
teiro da Escola do Pharma-
eia, pedindo equiparação de 
seus vencimentos aos dos de-
mais porteiros das 'l'Cparti-
t,~ões do Estado. 

Approvado em 27 do julho 
do 1003. 

It. C.-47 
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lll'c-sent·••· - th, He-
i 

' ~ ,.ltH'S, U.et)IH' 
t• nleu1os (' I•tti ~ --. (;oes Opir!a D uc st>jrt ouvida 't <'OI> 

\1j:ssao de lnstrucçi'l; pL- .\ppr·omtlo 0111 2D de jnl!JO 

!~. 1C:\l. c. que, por intc!'mod~l-~ rlt• l!l():l. 
'- ,\ " esa S<' llO . . w çõcs ao dr :_,. -~~~:~ mforma-
lerior sohr·o· ecrct~nw do ln-
ral, r~meite~J~~d\d'-~?m ge-~ 
parecer elo 5 r 1 .' f''mwra 
curador do 1,. ·~..'- 11 • 'uh·Pro-·t ,S,\[01''\" 1S a, sobro ., . i ' .A so ex-t· i ,l " lll,\ 01'1'\ c <tn o üas se•qlin I ' ' . ons-,_, .<.s P<'l lÇões:' 

l.• ])p d A · 
V

.. ~ · . n toma <le 1,. 1.mna, vmv·t l · aula SO d ' '- O l'X -jlrof • r C lllllSica <h J' .·· • OS-
mal de Ouro l' ~scola ll<or-
t.ando do Conn·. ,1:oto, solici-
p<war-lhe ,.,rcsso manrlar 
sin~ples a '1~;~, t'?ncin_lm~tos 1 
por seu lilnrÍ em ~u·e1to.

1 
~ 

periodo c ' . o mar1do no omprcllr'n-'· 1 ' tro a data 1. • ull o en-
1 

· '- <l SllJ)[ll' • -~ Ca( on·a '-' 0 <1' . o,s,t() <la/ 
locou; · la 0111 qur• fal-

2.• Do .João B· . ]lOs Cunha ,q~trsta dP Cam-1 
r~.1·mnastic;, ~~·)lrOlosEor· r.!P 
lrtarcs ela Esr·livo\uçoes mi-
S .. João d'l<'l i? ~t Normal <lo 
do o Jl'\" • - •l'l, roqucren-
ça do ~~~~~l<.mt? d:t <lifl'orcn-
dosdo 0 rli·~1 ll<cnos recehen 
a l[UO s · ' ultuno do pnzo 
cortf'ortre r_oforr~ " lei n. 4 '.; , lld \dr• c 'ue da 1 · ' • ~om o ·crt 2" t, . 01 11. 2~1. de l!, I . ,>, 
em ln·o de Hl'l- t, '- e se-

do dezomhro ·,i' \ '?, ~~ dia 2G 
em que foi . o sas, data 
no do sua s:11p~nso o ensi-
ça _do dccn?t: ou·ai J}Ol' for-
mms, os V< l . 11. .231; o 
t .· •wtm<'Itto· · ' em <lnnito . t ; s ,\ 11110 
aproveitado. '1 

'' qne soja 

4J ;) nu c.~otntnllíw-t;bilU .. - no. ele 1 .,.no. , , , . , , , ... , , •e- Manda 1 !\li' . ·• ·'" quo alto~a 0 Jll'O)ecto n 'l 
do anocad~~~ parte o m~JJ A> . 
terrilorhl ç~o do imposto t1Jnovatlo 
comnli"-~' SCJfl romottido . '-o l!)O!l. ,,,,\0 r.]p o ,, 
por ser da . : rçamonto 
tomar conl~u~c_ <:ompotoncü( 
assurn pto. e .ltllüll to desse 

em ~\1 <le julho 

l\J03 

l\!03 

l\J03 
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·1ô f)n COIHllll!"ô!oóàO de lh~
J)l'C'!'jCUÍH.~~ÔcS, Jtet!UC· t•hneui.o!"ô e I"<• i içt,c!'O ~Iand<~ que se arcllive a pdi- Approvado em 31 r lo julho 

çflo de d. Christina da Sil- de 1\lil:l, 
veira Braga, Yiuvlt do ex-pro-
fessor ele lantim c francer., 
wajor Antonio da Costa Bra-
ga, pedindo ao Congresso. a 
fitulo de pensão, uma qtmu- · 
tia equivalente aos ycnci-
ment.os de seu li nado mari-
do, orn face do art. 7·1 da 
Constituição que ycda ~' con-
cessão de pensões. 

-!í J)n conuuissilo dt.' Ue-
ru·esctl i U~!c)es, llCtJUC· rhnc-tltO!"ô e J>cHçc~,e!'O Indefere, em vista das condi- Approv<tdO em :n do jull<O 

çües íleancciras do ]';siado, rle 1\JO:l, 
a representação de mn<~ com-
missão encarregada das ol>ras 
do ccmiterio de S. Domin-
gos de Marianna, pedindo um 
auxilio para a conclmão das 
mesmas. 

-ltl\Da t.!oan•nl!!!Sào llt.' Ue-
ru•e,o~enta(•oc!"ô• Hc~CJUe-

1 

a•hucut.o!-1, c J>e11c:c\t'!"ô !.\Iand~l que, por iniermedio da Approvado mesa, sej<t ouvido o sr. dr. de UJO:l. 
Seeretari'o do Interior sohrc 
a potiçfiO de Antonio Felicio 
l\la•"aldi, lente suhstituio 
pre"'para<lor da E. de Pilar-
macia pedindo abono de 
orden~clo simples, d<•pois de 
declarada a sua disponibili-
dade. 

.1\J J)a eouuui!"ô'"ào ele Hc· 
prc!'>cu üu:i,t·~· Hettne-l'hucnto~ c• Pc.•i ic:õcs :\lauda quo se romeUa á com· Approvarlo missão do Orçamento, para rio Hltl.l. 

attender como for de justi-
ça, de conformidade com as 
J'orças orçamontarias, uma 
reprosentaçflo <la mesa ad· 
minisl.rativa da Snnia Casa 

1 do ~[isericordia d~t Ciliado 

I I de Oliveira, pedindo um au· 

I 

xilio do 3:ooo::;ooo em favor 

I 
do Asvlo oxisicn\c na rei'e· 
rida cidade. 

I 
l 

em tl de agosto 

em ii de agosto 
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Proceucncia 

5311.." commt.-no I • ··~·el!lentnções c e ne. 
t•nnentos e 1;.;1~t;tttte-'.'Oes., Opin·t ' que 1-!rja , , . 

COltl!li!SS'O .J· I Clllüihll~ .'1 , • • n t f' () o, ( 
p.n:~ attendol:a rçarnento, 
JUstiça, uma r, corno for do 
do llospih! 1 cpres,mtação 
r~ da :SauZ!e \]) N,. Senho-
l.t~mantina l' ~ CHiado rio 

Xt!JO que reloCdllldo lllll au-
trnuonio e rce o scn l'\ 
strucç~10 d Pernütta 't 0

1' · 
t ' ~' u , on-

0 para ' lll Jlavim, 
tnhorcHlos~s .tra ümwnto cJ~ 

Decisão final 

l\J03 
em 6 do agosto 

em G do agosto 

em 6 do agosto 

Appt·ovado de l\JO:l. om G do agosto 1003 
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I 

5tJUa connui!';são de .Jus-

i 
tiça CiYH é Criuainnl ~Ianda qno se archivem di· Approvndo 

versas reprosen taç0es, todas de 1003. 
relativas a disposiçfícs das 
leis ns. 318 e 31\J, de setem-
bro de lUOl, por já se acha-

em 8 <lo agosto 

rem td tcmlidas umas, outras 
por n:\o o poderem ser c 
ou1 ras por :-:ó pollerem ser 
imnadas em consideração 
opporttniamonte, quando as 
finanças do Estado o pormit· 
tirom. 

5'í J)a C{.)l}')IUi!'H.;àO de Ue-1 
Jlrt11 fi';Cittnc:ol~~., lt4!fJU:u .. ~~ 

, J•hucnto;.o~ ,, R•ctic:.õt~"'IOpina pelo archivamcnto dn 
! 

1 

un1:t potiçDo " dorcnittent/Jô l do Yi;,;ia Ji:;cal diJ l'arallylm-

I~m discussão em 11 de ag·os-
to, rocohcn nnHt omondtt 
do sr. Jnvcnal Pcnna no 
:wn tido de so pedir infor-
mações ao dr. Secro la rio 
das Finanças. 

1 na, J oa1 1 uim !toe! rigncs tlo 
\'a l!P, ;o.oli,~í 1 anel o J'C.; tiiuiçilo 
do uma quantia quo lho foi 
roubada por assaltantes ar-
mados. na noite do G para 
7 de fc1·ereiro de 1\JOZ, visto Foi approvada a emenda, 
ter cntl'ac!o com a referida pelo que se pediram asin-
quaniia para o.s cofres do formações em 12, por ofll-
Esbdo, cumprimlo ordens cio n. ~r3. 
da Secretaria das Finanças. 

5fll
1
na COJ~UUI!o>!oiàO de He-I , 
I ~~.·ianeutoi'l ,~ l'et içiíe•l 1\Ianda 'lu e se romotta a oom- Appro;a;,Jo em 11 de agosto tn•e!«(~Jlt:u,~Õc!'>, UtecJUC-~ . 

missilo do Orçamento uma de;)UO.). 

I 
pctiÇflO do continuo o dos! 
servente·'" .d~t Escola ~lc Pha_r-
macia, pedindo eljUlparaçao 
de sons Yencimentos aos do;,q 
do cgual oathcgol'ia das So-l 
cretarias do Estado. I 

I 

"1 D • ~ 1 (' I ;) n eontlllnt>sno' e ,on· 1 
~~i\o,.,: ........ , .......... , Opinft que se solicitem do go- Approva,do om ll de agosto !oltituh~ào c l•t·~·islu- I 
• vcrno infonnaçõcs sohre a do 1\)03. 

oonve;Jicnch~ do ser auclori· 
zada a oncompaçitO d:t Em·· . 
presa das agnas minoraes de 
Lambar~r o Cambuqnira. 
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Transumpto 
Decisão Jlna I 

Proceo:lencia 

G.~ nu counuis!<lào de He· 
Jn•escntac,,Õe!'l, ltctJUC- . 1. 1. AJ>[>rova<IO em 17 de agosto 
••huento!'l e J•et.tçc;c•!oi Opina <JUC. por rntertnc< 10 ~ '

1 
1 I'JO'l 

?llc~a, seja ouvido. o dr. se- ' e · · · 
crdario do InteriOr sobro 0 

requerimento do ox-a!fercs 
do 2.• batalhão da .llrrg.~d!l 
Policial .Toão Dapüsta l cr-
xeira, p~dindo a dccr9tação 
de uma lei quo o JllCiua 
corno afTO'J'C"ado a uma dos 
hatalllõ~~. ate' quo seja apro-
veitado dollnitivamcnto. 

G!! Du c o 111 111 I s s à o d~~ d 
Oh•·u~ J•ttl li .'larr·'a <ttt<> se rem. etta . <V.> go · A Pdle>rolv!Ja0.3.

0 
·~ t CU,,,..,,, .I U • 

verno, para satrsfazer como 
for de justiça, uma :cprc~ 
sen tação de com!uorcn~n te,; 
e industriaes rosrdontcs ert. 
Cattas Altas do l\latto Den-
tro pedindo se solicite do 
"Overno federal e do Con-
gresso Nacional, a constru-
cção da E. F. de Ouro I'r·oto 
a Santa Barhara. 

Gil Da. couanll~oõsào de ()a•-
çnnt~·nto ....... ,., ... ,.,. lndofcro o \>cuido do Consell~o AJ:r,r·~ug,1o 

llistricta de Santo AntoniO c · · 
da Tapera do que tr11:ta 0 
parecer n. 13, da CO!'fllD 15"ão 
de Petições, em . v1sta (l~s 
condiçücs llnancou·:.ts u o },s-
tado c por ser a ohra de en-
ractor puramente local. 

em l!J do agosto 

em 17 de agosto 

Gl nn COilllll(SH~tO ele Or•-
ÇI\Ill(~llto .•.••.. -· ...•... }!anda que se pc<;am illf"orllla· Approvado em l!J do agosto 

çi'Je,.; ao <ir. Secretario da.s do l!JO:l. 
Finanças, sobro o reqncl'I· 
monto do Augwito de An-
drade, pedindo verba no or-
çalncnto pan, o pagam~nto 
de o·n tillcação por scrnço~ 
qno"'prcstou no cscricr!pto-
rio da E. F. Oeste de ~hnas, 
razondo arrolamento de va-
les. 

l!lO:l 

1\))'J 

l\)03 
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I 
G21 Bn cotnnai~'"'ito tlt• Ht•- l 

Jn·e~cn~açÕe!ó, Hecsne- I 
J r·intento'"' e t•eHc:»~·"' Opilu pelo arcli!lamen1o lLtsiApprovado cml!J de agosto 

petiçOcs do dirPctor· e do se-~ de l!JL1:l. 
cro1ario da E. do l'harmacia. 
solicitando augmento de seus 

1 
vcncimcn tos em vista das 
comliçi3cs prccarias das fi-
nanças do h:s1ado. I 

G3 na eOilllllh1!>itl0 ele• ('a- 1 

uuu·a~ 1\lnnicipne~ ... ~Ianda qn_e s.e archivo. por fal· Approvado em 21! u<' agosl<> 
ta das mdrspenmvms rcqm- de l!!O:l. 
sições, nos ter·mos do art. 7'' 
da lei n. 2, de U de setem-
h!'O do 1801. uma reclama-
ção contr~t leis decretadas 
pela Camara i\lunicipal de 
Mar de Ilospani~<> nos armos 
do 180\J a lU0-2. 

Gl Dn conuni"'!oj:.o til' Ht.•-
tn•escnü\!,'c·,~·l"õ, Hc•c1 n(~-
••lnaentol'i e •·~·lii!,'ÕNl Opina ([UC, por intcrmcdio da Approvauo em :!2 de agosto 

mesa, seja ouvido o sr. dr. de 100:l. 
Secrotarro das Finanças so-
bre a pcliçi\o de d. Anna 
Claudina Pereira, vinva ro-
sidcTltc em Baepímd~·, soli-
citando o pagamento do 
3:llU$1JOO, preço pelo <[lral 
foi arrematada em pmça ~t 
sua casa para pagamento do 
alcance de sou l)aejá ante-
riormente pago. 

6tí Dn connul~'"'~'o dt• ne-
Jtt•ese.ntuçõt~s, ltctJH('-
l'hnento!oõ (' l•ei h.~c;es Opina que se ouça o sr. <ir. Approvado em 21 de U;!Ostn 

Secretario das Finanças so- de WO:l. 
hre a petição da Camara 
:.\lunicipal do Pomha, solici-
tando indcmnização da quan-
tüt de 12:0ll$~lSil, quo des· 
ponllon com a construcção 
do nm prcdio para cadeia e 
alngnol do outro para cadcht 
provisoria. 
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l)(j Dn t_~ O lU IH 1 !oô !oi à O dt• 
Oht•as J•nhlicns.. .... . IndPfr•r, , . •V , d , · ('~ ~ ~ '' l'c IÇ<.lO o Emygdio Approvatlo em 10 de setem-

:•CI nu no, Jl'õdmdo privile••io lJro dp l'JIJ'l 
para uma K F. quo, partÍn- · · · · 
do do ponto mais eouveni-
0.1~1·1 da Ce~ltral, entro Lallt-
1 otte o 11Ignol Bmninr v:1 
a, VJ!h~. do S.allÍ<t QqitÓrü;, 
' 1~to..1a ter s1rlo concedido 0 
rel.ei'Id? privilegio a Compa· 
n,Jua h. 1<'. Congonhas do 
(am PO. p()la lei n. 3./IY:l ti , 
27 de .JUlho do lf380. ' 

0 

67 Da c o 111 1111 s s à 0 tle 
Ohra~ I•nhllcns I 1 . · · · · · • · nr e lere por 1 1 \ 

1 ' .ra ar-s;J de obn 1 pprov·trh em 10 de sotem-

IJ8 J)u Ct)JU~l11ssiio tle Jn-

~ () cara<~ter puramente loc~l hro d'P l'lQ:l ÍJ rep:es~n tação do conso- ~ , . 
10 distriotal dP ('on<>o 1 

do. ca,121Po, pedi~d~ atore~~;~: 
str ucçao da estrada de () 
Preto · ~· G uro 

, '1 ''· onçalo da Pon-
A~;I. no município de Bom-

stJ•nt•çno Pnhllcn M •., .. - a,nd:t que so remoU· . \ , 
Secretario d I t . '1 '10 dr. ' PPIOvado om 10 do sotem-
<1.o resolver gOI~~o o::oiO·r'l a.flm hro ele wo::. 
Ü<"\ l l e ]US-
d-'~: uma ropresontaçflo do 
/' :rsos professores prima-
~?~ ,?outra algumas dispo-

stç.õcs do regulamento ' 
hai:;ou com o Dec n 1 ,JUC 
do Janeiro do l!JOO.' · ·3"!8, 

60 Dn COIUUtls~no de Ue. 
rn•c,..entn\~oc~, ltcttne-
rhnento!<õ e t•eHçõe M· u· 8 an. ''-que :)e rometh ·\ , 

~~Issao de !nstrucçÚo 'p~S:n· AJllprovado em lO de se tom· 
1
" um poüção <IP ti z r - Jl'O de W03 

ta C<mncli1a T·Ív· . , '0 m- ' 
trai> professor:~s .trc~ ~ ou-
elas colonhs oxi· t Jlttl hh cas 
üt Capital' soi .~ en c~ lles-
ção de v'en' ,.n ° C<[mpara-. 1 Cllllenios v· t ,te lar-se pendente d . Is o 
da discus><'io e segun-
<lo remod~'íaçiT~ug. P:ojecto 
<::ção puhliea.'' a mstru-

1901 

190! 

1001 

l!JI)! 

190·1: 

"' o ... 
"' s 
;::l z 
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"iO ()a COillllli!ol!o!àO de lte-
tn•••sentnçÕe!'l, JteCJUe-
t•huentO!il ._~ t•eíiçõc!ol Manda quo so remetia ao Se- Em discussi\o em 6 do se 

nado, para tomal-a na con- tombro, voltou a oommis 
sidoração <[ue merecer, um são respectiva, em virtu 
requerimento do dr. Gabriel de de requerimento do SI' 
Orlando Tdxoira Junquei- Silva Fortes. 
ra, escrivão do judicial e 
notas da comarca do Uho-
raba, solicitando G annos do Vide parecer n. 85, do 1904 
licença para tmtar de ne-
goeios. 

na. c o tn •n 1 ~ s ii o de 
71 Oht•n!'! J•uhllenl"l .... .. Mantla archivat· a represen- Approvado em 16 de julho 

taçflü do Conselho Distri- de HHH. 

í2 ldeJu . ...................... .. 

7:l Icle1u ...... · .. · · .. • • ... -. · · ·. 

I 
T! ltlenl ...................... . 

dai de Itahira do Campo, 
sobro a construcção do uma 
estrada de rodagem que 
liga aq ucllii estação da estra-
da de f<•rro ao Paraopeba. 

Manda que se remolta ao go- Approvado em 1G Ido julho 
vemo, uma representação do l!JOI. 
da Camara Municipal do 
lnhauma, de 18\JS, sobro tra-
çado do prolongamento do 
ramal desta Capital para o 
interior do Estado. 

Manda archivat· uma repre- Approvado em lG de julho 
sentação t!a Cmnara :t.,luni- de 1\JO.t. 
cipal da cidade do Para, so-
hro a necessidade da con-
strucção de uma cadeia. 

i\Iandtt arcllivar uma ropro· Approvado 
sentaçãü do cidadão .En:y- de 1DO·i. 
gdio Joaquim do Ol!ve1~:a 
Quites, sobre construcçao 
de uma estrada de rodagem 
do Itabira do Campo ao Pa-
raopeba. 

em 16 de julho 

l)u C O JUIU i !!i !o! à O de 
75 lnstruc\~iio t•nhllea., Manda quo se remeHa ao go- Approvado 

vorno, para resolver como do 1DOC1. 
for de direito o requerimen-

em 20 de julho 

to do cidadito Aucrusto Soa-
res da Crm, pedindo para 
serem considerados validos 
para o curso normal os exa-
mes que prestou no Ex ter-
nato do Gymnv.sio Mineiro. 

It. C.- 18. 
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I Dn cotntnlssiio de Ot•-
76 çnntcnto,,, ... ,., .. ,,,,,. Mand· , . . .. '' que se peçam mJorma- Approvado 

77 ltlCI)l . .. o I •• I ••• f ••••••• I • •• 

78 lllelll ..... ,,, .. ,,,.,,,,,,,,, 

79 I«IClll. ' .. I : • ••• I I • ' •• '-~ •• I • f; . 

ç?cs aos srs. drs. Secreta- de 1901 
r!os das Finanças 0 lnte- • 
rwr, sobre o ror1uorimento 
gas professoras publicas ur-
an~s da Villa de Caxamhú, 

pedmdo pacramonto d" dl'f 
feron d "' " · d . ça o vencimentos <Juo 

01X?-ram de roceher depois 
~fual.nstallação da I'Cfcricla 

Manda archivar . , · 
monto do cidad~o l!:tlenl- Approvado 
Cordeiro llüd.IIld'o . ,mo_e do l\)01. de i ' 1sonçao 
de blp~sto para exportação 
n an Ja, toucinho e car 

os em salmoura llOr 'á.' 
materia atte d'd' .J ser n 208 n 1 a pela lei 
d~ lUiiG~lo lU do setemhro . 

Manda archivar 0 . , , . 
monto do cidad"' À0 '1uon- Approvatlo 
Andrade, rolati'~?tmeugtusto do lUOt. 
uma g t'Jl .. ' n r. a tu . ra I caçao <jUO solici' . 
en't~olo auxilw prestado 'l~ 
flsc~lol. engenheiro chefe d' ., 

· , 1zaçM d "' do 11·' . a rodo <<ÜCR to 
rol ' m,!s», n<J serviço do ar-
est~:dento de vales dn <lita a. 

Manda ;que se~ archivem . ropresentaçõe~ das Ca as Approvado 
l\Iuniclpacs de Sant; mt~as do 190!. 
~c Cassia, Caldas, Pi;an<~·Jta 

ontc Nova, pedindo "'.a.? 
ser rostituido em par,, 
!idade aos munici[J~~a ~ta
posto de cisa. s, o rm-

80 hlc1n .. , ...... ., ... ; , . ' ..... Manda que se onça o , , 
~ecrctario das FinanÇ~I. dr., Approvado 

r.c. a roprcsentação .~s, sdo-. do 1001. 
mmrstrador d· I uo a -
de Poçãosinh~ t~ceb,odoria 
nardino do A' . oso Der-
rola t' qumo Lei te 
tr·td;vo ao desfalque oncon: 

' em suas contas. 

em 19 de julho 

em 21J do julho 

em 2G do julho 

em 2G do julho 

em 21J do jull:o 
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81 J)u couunJssi'to de Hc-
tn·c~eutnç e,., Uettne-rhncutos c I•cdc.~õc~. Manda que se rcm?tta ao go- Approvado em 

verno o rcqncrnnento da de 190·1. 
9 de agosto 

professora do sexo feminino 
do Patrocínio do Murinhc', 
d. Maria Victoria do Valle 
Carvalho, solicitando dons 
annos do licença. 

Dn~ "cotuJni~~i'~o tle 82 Ol;t•n!'l J>nbllcns · ... ,,. Manda <jne se peçam informa- Approvado em 
ções a Secretaria da Agri- de 1\lOl. 

29 de julho 

83 ItlCJll, ..................... . 

cultura, sobre o rcrjueri-
mento em quo o dr. l\Iathias 
Valladiio, pode prorogação 
de prazo para realização dos 
estudos da <'strada do ferro 
tlue, do Jaguar~· vá á Cam-
panha. 

~!anda quo so rcmetta ao go- Approvado em 2 de 
v orno uma roprcsen tação de hro d n 19M. 
.Joaquim Ribeiro de Olivei-
ra Costa o outros, so hre 
construcção do ramal for· 
reo da Espora. (E. F. Mu-
:r.amhinho a Lavras). 

setem-

nu conunlssiío i•lc Cn-84 nuu•m; l\lnnit.•it)n~s .. Manda archivar a pctivtio do Approvado em 12 de~ngosto 
cidadão Uaymuntlo Passos, de 1!)01. 
pedindo para quo se exija do 
ancnte executivo do Villa 
N"'ova de. Lima, a remessa 
de uma reclamação apresen-
tada Ít respectiva asscmble'a 
municipal, contra a tabella 
de imvostos da<1uollc mu-
nicipio. 

nn Cotnntls!'!iio llc Uc-
ln•csentnçê,cs, Uel(UC-
1' i m c n to s (> J•ctl-çõ(•s ... ,., .... ,, ... , ...... . J\Ianrla archivar o parecer n. Approvado em 2 do selem-

70, de 1903, Yistojá ter sido hro de HHH. 
concedida pelo governo, ao 
dr. Gabriel Orlando Teixei-
ra Junqncira a licença que 
~o li c i tara. 
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86 Da cmnnlls:!o!ào tle Ue-
Jlreseutnções, Uectue-
rhnc.~utos e J•etlções 'I · " " anua arcltiv to do ciu· ar o rcquerirneu-

lino dp \,tdã? Al!gusto Ave- Apl provado em 2 de se tem-
do ll , " ranJO Luna, Jlüdin lro de 1904 

87 Da com•nissào de O 

roro"aç<l'o ·' 1. - · por mo!'s b , uO ICOn~>a 
t ~ · um anno " ' ade dos vencJ' 't com me-, mcn os. 

ÇUIIlCiltO r-• ................ 1\Iandu. t}uc se o 
no, sobre' uça o govcr- A 
d9 engenhe?ror(Wle~imcnto ~~r~(;g1o em 17 de ago'lto 
doa Rabel!o, do 1~J~Jol C~r · · 

t
o verba para 0 c · • l~Odin 
o da lei n 237 tnnprrmen 

dou constn;ir ' quo rnan 
nesüt capital. casa para si, 

88 ltlem ....... . . . . . • • . . . . • . . . . Manda archivar 
monto da c' um requeri A Muzamh· 1 ompanhia E. p- ~provado em 2 do ~sotom· 
auxilio ~~~~o~ cpedinuo um >ro do 1904. 
prolongamento ~nch~são do 
Areado a Montoa Imita do 
extensão de 38 1 }cllo, na 
na imporhnc· 0 omctros 0 
8:3t:51li!!iSSo: la de ....... 

89 lcleu1 4•••••········ Manda nrchiv· 
mentos dos arr ?5 requeri- A ) 

.3licos da 'so~~~~3~~or~s l!U- ~~~r~b~~o em 2 de sotcmhro 
o sexo fmnitiino c,tdmra · 

n?•. do Bomtln o lllasculi-
hlha 0 do da v\J sohro mo-
nool, pedindo 1 a rlo S. Ma-
monto da 'l'·tl ~I restaheleci-
mentos ann~~~ .a 1 ~o venci-a eJ IL 281. 

········· 

!JO ltle1n .. , ........... , 
Manda archinr o 

to da superÍon re(!Uerimen- A > l 
da «Immaculad dco Coller•io lll rovado em 
de Bello Ho ., a onceiçil~» lro del!JOt 
Jl~di_ndo u~17~nt~,_ de ID02: 
lllllllstrar en · UX!ho visto 
alumnos poh~-~~~ gratuito a 

2 de setom· 

o 
] 

l!l04 

1U01 

l!JOt 

1!!01 

,f 
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!Jl ()a cotuntlssào tle Or-c.~tuuento ................ i\lamh ao governo, par<t in for- Approvauo em 17 do a~osto 
formar, o requerimento do de 1!!04. 
escrivão do jur~· o o!Iicial de 
justiça da comarca de .Juiz 
de Fóra, pedindo angmonto 

I 
dtt verha destinada ao paga-
mento do cw,;tas judiciarias 
na respectiva comarca. 

U2 ldent ..... ................ · .. 

I \:13.Idena ... .................... . 

\H ltletn ....... ........... ·. ·" 

()5 ltlent, ...... ......... · · ··· · 

Indefere o rcqnerinwnto do Approvado em 2 do setom-
cidadão João Dhonn fahri- bro de HlO•l. 
canto do balas c confeitos 
om Ouro Preto, pedindo a 
croação de imposto do :300 
réis por kilo de producto 
simihr, entrado de onl ros 
Estados. 

Malllla quo se arclnvom as rc- Approvauo1em 2 de sotem-
prcsentaçõo,; dos propriota- hro.;d(J90!. 
rios da fabrica de cerveja 
Bavaria o outros o do' com-
mercian tes de La v r as, S. 
João d'El-Rei, Juiz de Fóra, 
Ouro Preto o Bello Horizon-
te, contra o imposto do con-
sumo da cerveJa qno entra 
no Estado. 

Manda archivar o parecer ~1. Appr9.va~lo :.em 2 de 
181, da commissfio do Jnsü- bro_do)ll04. 
ça Civil o Criminal, sobro o 
pedido do escrivão do crimo 
da comarca do Marianna, re· 
lativamonio ao ordenado c 
outras vantao'cns por já ser 
assumpto ro;olvido no pro-
jl'cio de reforma judici~ritt. 

se tem-

Mandtt a1·chivar o offlcio do dr. Approvad~ em 2 
Secretario das Finanças, hra 1de 190!. 
acompanhado do plano do 

de setmi1-

sr. acneral Quintino Bocay-
uva"' sobro a valorimção do 
cafd' om vi~ta das informa-
ç1les prestadas pelo ílseal 
das rondas externas o dirc-
ctor da Recehcdoria do Mi-
nas. 
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I 
D6 ltctn·e~entaçÕe!o!, ne_i 

•l!•c••hnento!ol c J•ct.J-[ 
f,!oes ... ................... ·I Concede licen a >o r t 

, indeterminadço •th 8r J~lpo Apdprovado em 25 do agosto 
i tado Casshno 'd'A, 11: pu- e l!JO,t , .. ' onscca 
! sem preJmzo das vanta"en~ 
! qu.o J:Os~a ?Osar\ conforri;_e a I pr~xe d,t Comn11Ssão de l'o-
1 lic1a. 

07 ltc}n'c!olcntaçÕe!o!, Ue-\. 
ou .. ~rhnentos c I•ctt-
çõcs .................... ·il\fanda a.chivar lO r . , 

1 achar attendida Jm prtj ~e A)provado em 2 de se tem-
i pendente do solução a ec 0 >ro do 100·!. 

I. P!Oscr: taçilo dos func~io~~: 
riOs lederaes, pedindo ce< 
são gratuita do lotes de td~~ 
renos nesta capitrrl, 1 construcção de casas. mra 

08 ltlcn:l I ............ , ........... l\Ia:!da archivar a rPpresci t· . 
çao <1:~ Assemhlo'a l\Inni/ ~i Approvado om 
de V1lla Platina Jled·'Jld,t hro de 1001. 
um ·mxil' ' m o d ' . IO para construcção 
. e pornes sobre •>s rios T' 
.)uco e Prata. · I-

90 ltlt••n 

2 de setcm· 

........... , ........... . Manda á com missão de O r , 
~ento, yara tomal-a na c6~~~ A]?rovado om :2 

f s;deraçao, mmt representa- lro de 1001. 
de sctem-

100 ltlmn ························· 

s·lÜ .da mesa administrativ·t 
~ Sant,rr Casa de Miserico;-

dia de~ ~lmyra, pedindo ( ue 
o auxiliO dispensrtdo lI 
Estado, seja c<>urtl ~o 1 [

1e 0 
tros e t 1 1 " <c ou-s a 10 eeimentos c gencres. · ou-

Manda are !ti V'lr <'lll . t 
~lform~çõos: 0 ' {equ~:~rn~ d~s App: o mdo om 
~ 

1
capltão da Brin·tda p~/) hro do l!J01. 

n
ela' Aureliano "''c·'liJ~· 1-

rant d " ~na 
tem J ' p~ mdo con tagom de 

I o Jlclra sua reforma. 

I 
I 
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?rland~t archivrtr a petição do 
d. Ilenriqucta Carrnelita de 
Almeida, vinva do funccio-
nario Octaviano de Almeida, 
pedindo construcção de casa 
nesta Capitrtl. 

Decisão final 

Approv,tdo em 8 de setem-
bro de 190·!. 

102 Constltuiçi'•o, Leg·il'lln-
·~ão e J•otlea•es ......... l\Ianda ao .e·ovorno lJara in- Ablll'OVado em 2 do 1 ~ f' u se .e:n-ormar o requerimento do ro ile Hlü-1. 

ox-collcctor do Rio das Vc 
lhas, Francisco de Assis Fer-
reira Vianna, pedindo conta-
gem de tempo de sua apo-
sentadoria e restituição de 
quantias que lhe não têm 
sido abonadas. 

103 ltlcJu ... ....... , .. , ... , ...... Manda ao governo para infor- Approvad_o em 2 de sctem-
rnar um requerimento dos hro de 100-1. 
inspectores de alurnnos do 
Extern<tio do Gymnasio Mi-
neiro. pedinuo augmento de 
vencimentos. 

lOJ Uern•est~nt.açõel'>l, ltt'-
tJuer•hucuto"' •~ I•eti-çõt•s,..................... Manda archiva1· o requeri- Approvado em 2 

monto do escrivãO de paz bro de 101).1, 
da cidade de Lima Duarte, 

IOri·"'····················'··· 

pedindo <[UO lhe sejam taxa-
dos vencimentos. 

J\Ianda archivar a petição do Approvado em 2 
provedor do Hospital do C a- hro do 1004. 
ridadc de Caote', pedindo 
auxilio . congcnere ao quo 
recebem outros hospitaes de 
caridade. 

de setem-

de sctern-

l\Ianua archivar a representa- Approvado em 
çilo da Camara Municipal do bro de 190·1. 
Cambuhy, no sentido de se-

2 de setem-
106 hlt~lll ..... < ••••••••••••••••• 

rem melhorados os venci-
mentos dos professores pu-
blicos do Estado. 
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107 ltern•cscutnçc-.c!'l, 
Cfll«'t•hnentoM l' 
ções. 
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lte- ItetJUl!l' se remetta ao govemo, Approvado em25 de ago3to 
t•ct 1- para tomal·a na comidera- <I e HJOl. 

çiio que merecer, uma re-
presentaç:-w do cidadão For-
tuna to Coelho do Magalhães, 
ex-empreiteiro da constru-
cção ua ponto sobre o rio Ta-
quarussu, pedindo pagamen-
to da diJI'orença proveniont<) 
da revisão •lo orçamento. 

11!8 lnsít•nc-,~ão I•nhllcn,, .. Manda archivar a petição do Approvado em 10 de solem-
professor publico o allvo;;ado hro do H)(H, 
provisionado Joaquim Maria 
Alvornaz, solicitando inter-
pretação da lei de modo a 
tornar claro ser ou não ve-
dado aos professores publi-
eos o exercício da advocacia. 

109 ltlctn ..................... , Manda quo se romotta ao dr. Approvado om 10 de sotcm-
Secretario do ln terior a rc- hro de 100-1. 

110 ltetn•c!olenü\t.~c)es, lte-
«I!•c••hnentos e I•etl· 

presentação de habitantes 
do districto de Santo Anto-
nio do Jose' Pedro, pedindo 
a creação de urna cadeira 
do sexo masculino o que soja 
a mixta alli existente con-
vertida em cadeira do sexo 
feminino. 

çoes ...................... Manda archivar a petição da Approvado em 10 de se tem-
professora da segunda ca- hro de l!JO,l. 

111 lte)n'csentnçc)cs, Itc-
Cf_!terhnentos e I-cti· 

deira do sexo feminino da 
cidade de Piül!l"uy, pedindo 
dous annos de hcença, visto 
ter o Poder Executivo com-
petencia para isso. 

çocs ....... ........ , ......... Manda que se remotta ao dr. A]Jprovado om 10 do set
0

m-
Pre,;idcnto do gstado, para hro de 190l. 
tornai-a na consiuoraçilo que 
merecer, uma representa-
çilo do Francisco Ferreira 
Mendes, escrivão do 2. • ofll-
cio do judicial o notas da 
comarca de S. Domingos do 
Prata, pedindo dons annos 
do licença para tratar do 
negocias. 

·' 

l~)U-1 

lDO! 

1001 

•n o .... s 
;:: 
z 
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112 Uctn'cJo;:cnt.ac.~õe~, Jh•-
tfnct•hncntos e Pcti- ?.lauda arollivar, por ser ma- Approvado em lO de solem 
çõe~-0. · · · · · • · · · · · · · · · · · · · '· ler i<< vencida, uma rop~e- bro de 1901. 

113 lnstt•nl!Çi'to J•nbllcn. · •' 

lU hlcn1. .... · "· "" " ...... ' 

115 ltlenl . ..... · · · · · .. · · · · · · · · '•' 

scntação da mesa adnnms-
tra ti v a d<t San üt Casa de 
1\liscricordia de S. Sehastião 
do Parais,J, pcdmdo consl-
gn:v;ito de verha no orça-
meu to. 

:\1aiHla arcltivar a representa- Approvado om 10 de setom• 
ção em quo o cidádão .En~y- bro do UJO.t. 
gdio .Joaquim de Oltvcir~ 
Quites, pede o reslabeloci-
mcnto dos castigos. coqw-
racs nas escolas pnmanas 
do Estado. 

~l:wtl:t quo ::co t·omet!a ao \lr. ApproYiulo em lO de setom-
Senctario do Intonor, p~na hro \IC IDO!. 
tOI;l<ll-a ua consideração q~to 
mProcer, mn:1, ropr.csentaÇ<tO 
<la Camara Mum?tpal .do 
santa Rita de Cassm, l'cd~n-
do a creaç.ão de uma ':adetra 
primaria pMlt . o so;w mas-
culino na rerenda ctdade. 

Manda que se remotitt it com- App1·ovado om 10 de sotom• 
· missão de Constituição e L e- hro de 1904. 

gisl:\ção i1 ,1mü esta ,an?cto 
0 proiedo n. lOZ, d~ Senado, 
sohro aposcntadorm, ~una 
petiçiío do profcs~or Sym· 
muco Rodrigues Pa!Va, sobre 
esse assumpto. 

116 lclcn1 .... , ... ...... · · · · ... • ·•• M· da que se remetta ao dr. Approvado cru 10 do sctom• 
' 's~c~dario do Interior, par~ bro do 1\JOI. 

resolver do acc01·do com '' 
lei n. 3-il, do 1:3 do sctemhro 
de l\J02, uma representação 
em que muitos pacs do fa-
mília residentes em :i\Iontes 
Ch\ros, pedem l: crcayão l!o 
mais :uma cad~11:a prnnarm 
para 0 sexo ,fe_mmmo, por se: 
rem insu!ltctentes as que 
alli existem. 

It. C.- .1\J 
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117 Con"'tltnlçào, LeB·hdn-
ção t• I•tnlert~s ......... :llanda que, com os rcspecti- Approvado em lO de setom 

vos documentos, SC'ja remct- bro do l!l01. 

118 O••çn1nento e Contns ... 

1111 .Jnstlf,m Clyll e C••hnl· 

tida ao Poder I~xecutivo, a 
rcpresC'niação do capitão da 
Brigada Policial, Virgilio 
Augusto Simcdo, pedindo 
seja contado para os ctleitos 
de sua reforma, o tempo do 
serviços militares do exer-
cito nacional, prestados nos-
te Estado, desde 27 <lo no-
vembro de 187G ate' 21 de 
novembro de 1888, visto es-
ta_r o~ caso resolvido pela 
lei n .. ). 

Opina que seja ~nbmcttido a Approvado em 15 de dezom 
deliberação do poder üxecn- bro de l!JIH, 
tivo o requerimento do en-
"Onheiro Gabriel Corroa Ua-
bcllo, sobre construcção de 
casa nesta Capital, visto ser 
as~umr>to já resolvido pela 
lm n. 237 de 27 do agosto 
de 18\JB. 

uni.· ..... · .. · • · ....... · · · · · · · Nega a licença pedida pelo ad- Approvado em 111 de dez em 
vogado clr. Luiz Leite para hro do 1\JOL 
processar o sr. deputado Mi-
randa Junior. 

120 Con!oõtltniçi'Lo, Lc,;;·isla-
ção c I•otleres .. ........ lteconhoce deputado eleito Approvado em 2:3 de junho 

pela 2.• circurnscripção o sr. do 1905. 
dr. Heitor do Sonsa, 

121 Con!!!tltnlçi"to, J.eB·isln· 
ção e I•ottcrc"' .......... Heconheco deptrtado pela 3.• Approvado em 23 de junho 

circumscriptação o sr. com- de 1!J05 
mcndador Frederico Schu- ' 
mann. 

122 Constltnição, Lcglsln· 
ção e I•otlcrcs., ....... Reconhece. deputa~o _ eloito Approvado em 23 do junho 

pela 5:• eJrCUIHSCri[lÇaO O sr, de 1005. 
dr. Alonso Starling. 

1905 

1\)05 

l!J05 

l!J05 

l!JOfí 

1005 

Vl o .... 
Q) s ;:; z 
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Contns . . 1il!anda que se r(•metta á com- Approvado 
missão de Instrucçã.o Puhli- de l!J05, 
ca uma representação do 
JJabitantes de Juiz do Fóra, 
pedindo o restabelecimento 
da Escola Normal daq uella 
cidade, visto transitar pela 
Camara um projecto, ([Ue 
remodela o ensino primario 
e normal do Estado. 

em lU de julho 

}'>.[ Con!oôtltnic;ão, Leglsln-
~ c i"• o e I•otle1•es,. : ....... ~htdda (jUC se arcltivo a ropro- Approvado em 25 de julho 

" sontação do directorio do de 1005, 
partido republicano Mineiro 
de San ht lU ta de Cassia, so-
licitando o restabelecimen-
to da respectiva comarca, 
em face do art, 18 da lei ad-
dicional n. 5 combinado com 
o art. 1!2 da Constituição. 

125 J~speelnl ................... Opina pela approvação da mo- Approvado em 25 de julho 
çfío n. 2. de HJ05. 

12G Con,.;titnlção, l•eêl!o!ln- . 1 
•~ào e J•ottere!'l.,., ..... Indefere o pedido da Camara Approvado em 25 de julho 
' Municipal do Palma sobre de l!J05. 

a alteração do disposto no 
art. 3\J, § \J.'' da lei n. 2, de 

127 OJn•n!'l I•nbllen"'i .... .... . 

128 lh~Jn'e!olentnc;c•es, llc-

H de setembro de 18\Jl e 
r ela ti va1n er\te á interpreta-
ção (]O art. !H § 8. • da mes-
m:t lei mt parte attinentc 
ás resoluções dos conselhos 
districtaes. 

Opina que seja onYitla a com- Approvado em 5 de agosto 
missão de Orçamento sobre de 1005. 
o requcrimenlo da Camara 
i\Iunicipal do Ayuruoca, so-
licitando auxilio para re-
construcção de uma ponte 
no rio Aynrnoca. 

1 
tJ!•crhnentos e I•et.l· 
c;oes .............. .... , .. lteqncr que sejam solicitadas Approvado E"m :n de julho 

informações da Secretaria de lQOfí. 
do Interior para poder resol-
ver a materia constante do 
re1p10rimento do Jll'Ofessor 
primario do S. Francisco 
das Cha"as, do Carmo (lo 
!'arnahy~a, cidadão Antonio 
Cae1ano da Silva. 



I 
I 

': 

1!)05 

19()5 

1!!05 

-:388-

Procodrmcia Tt·:utsumpto Decisão iinal 

129 Uern•esentac.,cie~o;, Ue- I 
CJU(.~J.·hnentos e t•ett- I 
çê;es. · · · · · · ·•· · · · · · · · ...... ltc•tnet· qne s<~ia r·emdtirh ao Approvado 

I 1.10 C:nauu•a"' 

govPl'lJO o t•equ~rimento em <Ir~ 1()1/í, 
quo o ci<l:vl<1o Franci~co Zu-
quim rle l'igneiredo Novns 
pedo rliminuição do impo.~-
~os sohro o fahrico de qn,li-. 
.J~S marca lleija-Flor- o mo-~ 
dttlr:ação das tarifas da g, 
F. S<:Jntca!J~·, attiJH:nte H'Js 1 alhululos pn1rluctos lacteos.j 

lUnnlcltn\('~ .. j:llatlila 'Jllt' "' arcltiv'· a re- Approvarlo 
1 prr•s<mtaç:\o do diverso.~ con- de l~1UG. 
I tril.mii! irls do município ri e I Ita.Juha contra o imposto dc 
I ll.xo ncado pela \fli muni-
l ctpal n. UO, de 2i de d<l· 
1 zemhro do Wlil, visto não! 
1 ter a r,~r,;rirla mmticipalida-

rle oxorlntado do suas atiri-1 
huir,:ões CJ.'-t•i do disposto 
no art. 5:) da lei n. 2 rlo H 
do solem hro de lUOI. 

1:31 Canlnt•n!'l 1\lnniclJtnes .. ~Ianda '[1IC se atehivo uma Approvado 
roprr·sentação aprnscntada it de 1\JOG. 
asscmhlc'a munieipal do Jl.b-
cltado em 1. · dc foverciro 
do corrento anno por diver-
sos eontrihuintes munici-
paes contrn a lei municipal 
n. :11, rlo 12 de janeiro findo 
que determinou o focltanwn-
to rlas casas comnwrciaes 
aos rlonlingos e dias santifi-
cados das quatro horas ua 
tarde em diante não sr'> )H)l' 
não ler a munkipalidado ox-
or·hitarlo do suas at.trihui-
çõos como por terem sirlo 
abolidas as assemblo'as mu-
nicip:ws. 

e111 ':! de ugosio 

em 5 do ngosto 

•f) 
o .. s 
§ 
%; 
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lDilG 

r32 ConMtitnl•,,:ào, IA'I,;'i!>óla-! 
c!ào e l•odere~; ........ . 11ltcquer qne sej<mt remo! tir1o~ Ap]•rovarlo 
' I ;, <:rltrlmissilo i\Iixta ~spe- HJ()~,. 

cial por versarem sr1hro ma-! tet·ia rln rJivbilo adminisira-
1 li v a as s(~~:uin in.;; PC\~as : -
1 I(} nma rcJn·osctJ taçilo da 
1 Camnra Municipal de Car-

I 
I 1:n lclcn• . ................ · ·. · · · 

I 

1 

mo do Paruah~·ha, datada 
cl<' l!IIJ:J, SO]Jl'C rediJiCa(,~ãO 
das rlh·isas ll<Htnclle muni-

\ cipio com o de Patos; '') 
rlmu 01thas: - \111ta d<c Ca-

l 
marD Mnnicip:tl de l\Ionto 
CartJH'llo c outra rlo llirc-
ctorio do l'al'tido 1tepul:li-
cano rlcste wcsmo lll\\lllCt-, 
pio, s<Jlicil:mdo :unhas que 
o col!é!;t·c:.::;o rlcr:larc cíl'ccii-
va a lPi proYincial que ele-
vou :'t catr::!ot·i:J d<• vill:t o 
di,;lrir;tn rk (~or0utandcl. 

l\IalHla qne ,~e arcltive JHll' j{t Approvar.lo 
estar atir'ntlida pcbs leis n. rle 1\JIJG. 
34\ do li rle set.emhro dc 
l!lll~, P i17G rlc lU rio setem-
bro 1k 1!HJ:1 uma represen-
tação do auctoridadcs ad-
minisüativas .indiciarias c 
polieiaes do dbtricto ria 
I'ied~Hlo do l'araopeha, 11\U-
nicipio de Villa Nova de 
Lima, pedindo transforoncia 
dPsse districto lh\ comarca 
dr' ünro Preto, para a de 
Bl'llo Ilot·izot,(<•. 

131 Ohl'U~J t•nblica!>l .......... Manda que se arclrivc uma Approvado 

I l 
reprc~cntação do eidadão dc 1\.1()5. 
Henrique rlo Sastrc' pedin-
do privilegio p<na a constrn-

. cçilo de nma cst rnda r.! c for-
ro que part.inrlo rh\ estação 
ria Conquista vú no porto 
de Burity, visto já ter tran-
sitarlo na Camara, e estar 
pendente do Senado um pro-
jr)Cto sobre o nssumpto alem 
'de outro ainlht em rliscus-
sftO n~\ Camam satisfazendo 
a m h os as zonas req ucridas 
pelo peUcionario com maio-
res ! vantagens par~\ o Es-
tado. 

em 5 tlc agosto 

em 7 de agosto 

em 21 de agosto 
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Í005 135 Con~tltulção, I.e;;·htln-
ção c l"otlct·e~ ... . -., ..... Manda quo se archiYc as re- Approvado em :21 do agost 

prcsen taçõcs das camaras <lo 1DOi>. 
municipaos de Palmyra, l'i-
r;l,nh:r, Pomh~t, Ponto .Nova, 
1do Pardo, Santn Qmtcria, 
Santn Rita de Cassia, Sete 
Lagoas, Uhá c S. Caclano 
da Vargem Grande pedindo 
não sejam privados do im-
posto do transmissão inter-

o 

vit•os o do do industl'ias o 
profissões visto como a lei 
addicional n. G apenas dou 
compotencia ao Estado para 
decretar com os municípios 
os referidos impostos o que 
em nada lhes pr~judica. 

1005 13G ltlent, ltlent, ltletn . ...... Requer <JUO seja archivado o Approyado em 11 de agost 
~C<juerunonto flrmado pelos de 1!)05. 
msroctorcs do alumnos doi 
Ex ornato do Gymnasio Mi-j 
neiro, em vista das informa-
çfics prestadas pcio dr. Se- i 
C}'ctat·io do Interior, contra-
nas aos rO<[ncrcnte~. 

1 

o 

I 
! 

1005 1:37 Co•__!stltulção, Legisla-
çao e l"odct•es ...• ..... Re•tucr que seja archiva<la A pprovado em 11 de agost uma roprescntaçito da Ca- de 1005. mara l\Iunicipal de Caxam-

hu, do ver. quo a croaçfío 
d'\ Prefeitura daquollo mu-
nicipio, o seu regular fun-
ccionamento e o empenho 
em que e~tá o governo de 
desenvolvel-a não devem ser 

o 

I 
em haruçados com a a do pçi'io 
do medidas da ordem da quo 
faz ohjecto da representa-
ÇitO. 

1005 138 Cnnuu•n!o! lUnnlelJJUc~ .. Manda quo se archivom a ro- Approvado em 
pro~cntação do contrihuin- de 1U05. 

21 do agost 
tos municipaos da Villa dn 
Santa Qnitoria o um oJTicio 
do presidente da camara da 
mcwm vil! a, por i ulgar v a-
lida a lei n. l, de 21 de mar-
ço de 1002, decretada pela 
respectiva camnra munici-
pai. 

o 

I .. 

1005 

1005 

1005 
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1:30 Oln•a"' l"nhllt~n!>! .......... Manda que se archive a roprc- Approvado em 21 de agosto 
sentaçào de Henrique Sas- de Hl03. 
troo Valentim Guerra & Ir-
mãos, pedindo pri vilcgio 
para uma estrada de ferro 
quo partindo da Colllplista 
vá ao Porto do Bnrity pelas 
mesmas razões agora oxpen-
didns sobro ma teria idcntica 
e q1w fazem ohjoeto do pa-
recer n. 1:31. 

141) Jn!-!tlc,m CiYil t• Ct•hni-
nnl ............. ............ Requer quo sejam arcltivadas Approvado em 16 de ago~to 

as Jwças protocolladas ~oh de 1905. 
IJS. fí6J, 557, fí12, 300, 3:)2, 

I
. 2\J2, 2!JCI, 27G, 217, 2Gl, 255, 

247, 24:\ 200, 2lfí e 221, refe-
r0Jltcs todas a divis[(Q judi-
ciaria do Esta do, om face do 

I art. 18 da lei addicional 
n. 5, tendo já nesse mesmo 
son tido se pronunciado a 
commissitO do Con~tituição 
em seu pat·eccr n. 12·1. 

l-11 ln~tt·ncç~io l"nbliea .... Requer que se peçam infor- Approva_do 
maçõc:> ao govcmo sobro o do l!JlP. 
podido do cidadão .Toão No-

em 21 do agosto 

1-12 Cntunrru-~ 

! pomuccno Ribeiro Ursini, 
1 professor de mmica da Es-

cola Normal do Diamantina 
relativo ao pagamento de 
ordenado simples durante o 
tempo em que estiver em 
disponibilidade. 

1\lnnlclt•nes .. l\Ianda quo se archivom as pe- Approvago em 21 do agosto 
ças protocolladas sob ns.lO, de 1\JO:), 
3D, ·16, n, si, !J7, 210, :no o 
655, apresentadas em l\l02 e 
l!J03 contra as disposições 
do leis orçamcnünias de di-
Ycrsas camaras municipacs 
por não se acharem a maior 
parto das mesmas suflicien-
tcmcnte documentadas o por 
terem perdido a opportuni-
dade, visto como se referem 
a leis annuaes. 
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1·1:l Ol)l•:t!ii t~nhlh•a!Oi . ... · ..... Manda que :;e rometta no ~o- Approva1lo om ;26 dP agosto 
vorno pam uttenrlol-<1 cOillfJ de 1!)(·5. 
for do justiça, urna repJ·esen-

144 hlean ........... ....... , . , . 

U5 hlen1 ... , ................... . 

taç:lo rl<' lH1bitantes do dis-
tric(a rle Anlotlio PerPira 
tr.tllJicipio do Ouro Preto 
solicitando um auxilio par;\ 
o~ concct·tos da estrada de 
rodag-Pm que partindo do 
Ouro Preto v a a ll ~n1<> · Ro-
drigues. -

1\Ianrh quo ;;c rewctta ;, com- Approvado 
missão de OrçamPnto uma de lü05. 
rcpt·csentação ,ic hahitantes 

em ;W do agosto 

da cidade de Diam:mtina so-
licitando a consignaçilo de 
um:t verba cspcr~ial de dez 
ou doze contos de rc'is no I 
o.rr;amcn to rio proxirno exer-
CICIO par:1 os concertos da 
estrada do rodan·em entre a 
referida ciciado "'o o ponto 
denominado <<Sorrn do Ga-
vião. no nnmicipio do Serro. 

Manda qne se relllotta ;, com- Approvado em 
missão de Orçamento para de lGO::í, 
attendcl-a como for do jus-
tiça uma represou tação' do 
moradores da Villa Brasilia 
solicitando uma vorha do 
rlous contos do ro'is para a 
construcç~o de uma ponto 
sohro o rio ~Iangahy. 

:n de agosto 

146 Orçn1nento (' Cont ]',{· d· - n~o~. · · un. a quo se rcmotta á com- Approvado em 31 de agosto 
missão do Petições, it qual do 1!)05. 
compete rc~>olvor sohro o 

I 
assmnpto,, um rcquorimonto 
das prolcsôoraól I•ritnarias 
dm; colonias suburbanas so-
licitando sejam seus venci-
mentos CI.[Uiparados aos das 
professoras da C a pita!. 

\ 
\ 
I 

1 

I 

Proccdoncia 
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Manda '!11<3 se romotta tto go- Approvado em 2 
v orno para tom,tl-o n:t con- bro de 1G05. 
sidorução quo merecer, o re-
querimento de quo trata o 
parecer n. 145 d;t commissiío 
do Obras Publicas, sohro 
vorha para a ponto sobro o 
rir) Mangahy. 

do sotom-

Opina quo sqja suhmcttidtt á Approvado om 26 do julho 
discussão o rejeitada a omon- do l!JOG. 
d:t n. 18 do proj ecto n. 118 
(Orçamento) visto já ter a 
Secretaria das Finanças llr-
mado dou trina a respeito. 

l\Ianda quo se romotta ao go- Approvndo em 18 do sotcm-
verno par:c tomal-a n:c con- lno do 1G05. 
sidcração quo merecer uma 
represou taçüo da Camara 
Municipal do Grão Mogol, 
solicitando providencias no 
sentido do sor prolongada a 
linha tolcgraphica, do Mon-
tes Claros o pe!lido vorba 
no Orçamento para a con-
strucçi'ío do pontes nos rios 
Vaccaria c Extrema o no 
logar denominado ,, I' o do 
;\Iorro ''· 

lü05 150 ldeut ... ................... .. Manda quo remotta, ao govo1·- Approvad~ e,:n 18 do sotom-
no para attonder como tor hro do HlOo. 
do justiça, um requerimen-
to dirigido ao Congresso em 
18üG pelo cidadão Emygdio 
Joaquim do Oliveira Quites, 
ex-agente executivo distri-
otal '<lo Itahira do Campo, 
solicitando reparos na es-
trmln, do rodagem que liga 
outro si os municípios do 
t.Iariannn, Bomflm, Pitan-
gny, Oliveira o outros, o cs-
pecialmouto do Hahira <W 
Pnraopeba. 

R. c.- 50. 
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Manda. ,ctue sejam arc!t_ivadas Approvado !!m Hl de 
por .Ft estarem attendrdas as hro de 100~>. 
ropresentaçüos das Calllaras 
l\Iunicipaes do S. Paulo do 
~lurialúl o de Montes Claros, 
a L· solicitando a consiru-
cção de uma cadeia c a 2. • a 
de uma estrada de rodagem\ 
entro aquclla cidade c o 
Porto do Faria no Rio das 
Velhas. / 

se tem· 

Manda que se arcltivo por jú 
ter sido attondida uma re· 
prcscntação aproson tada ao 
Congresso pela Sociedade de 
Medicina c Cirurgia dP .Juiz 

Approvado em 20 do setem-
bro de 1903. 

de Fc'>ra. · 

Manda que se romeita ao ApprovadrJ em 
exmo. sr. dr. Secrorario do bro de Hl05. 
Interior para <[UO com o zelo 
quo consagra ao dosenvol vi-
monto da instrucção prima-
ria no Estado, proponha ao 
exmo. sr. dr. Presidente do 
Estado a creaçilü de uma 
escola publica para o sexo 
masculino no districto do 
Barreiros, convNtendo em 
escola do sexo femonino a 
mixta alli existente confor-
me repres"rltação da Cama-
ra l\I uni c i p:tl de s. João Ba-
ptista. 

20 do setem· 

151 Con!o!Htulçào, l .. cg·l!dn-
ção e J•otlCl'Ci'! ....•.... l\Ianda quo se arehiver!l por Approvado em_21 

já se acharem attendidas no bro de 1DIJ5. 
do 1n1em• 

JH'Ojecto n. ll que já tran-
sitou em amhas as casas do 
Congresso as peças proto-
colladus soh ns. G82 a 5~!:2, 
507 o 508 solicitando a c rea-
ção rle uma feira do gado no 
Jogar denominado « Bu~Te » 
no município do Sacramento. 

' 
~ 

I 

=-~ 

Procedencia 

VI o .... c; 
o s <=: 
ç:j ;:o 
~ z 

1\!05 155 1\lixta E!o!tlcclnl ..... ..... 

1006 
I 1513 (')· .................... . ....... 
I 

I 
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Transumpto 

' 
Dá as razõc,.; justificativas da 

não apresentação na actual 
sessão do projecto de refor-
ma da divisão administra-
ti v a do Estado esperando 
que, na sessão vindoura pos-~ 
sa a prescn ta r um plano da 
reforma vasado nos senti-
mcntos do rigorosa JUStiça o 
quo consulte as legitimas 
aspirações c justos interes-
ses do toclas as zonas do Es-
tado. 

!') Os pareceres ns. 156 a 252 constam da presente synopse. 

Decisão final 

Approvado em 26 de julho 
de 1\JOG. 
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Pareceres de commíssôes permanente:/:; apresentados 
durante a 3.11 legislatura e que tiVf)ram andalnen-
to na 4." legislatur·a. 

HJ02 

!902 

Procedencia Transumpto Decisão flnul 
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207 na c o 1u •n l s s à o ~~~' 
Counnercio, l~stutis
tlea, lntlns ti•in!'l e 
1\ rtes .................... Manda que se arcltivo a re- Approvado em 19 de junho 

prcse hwão das auctorida- do 1003. 
dos do districto do D. Vi-
çoso, rnunicipio da C!tristi-
na, pedindo nova demarca-
ção das divisas daquollo dis-
triclo. 

208 lhl eonlnliM!'lrto tle lu-
sü•tu•ção Pnbli<.•a ..... Manda qne .c:o remottam ao Approvado 

governo as representações de 1003. 
em que os conselhos distri 
claos do Conceiçiío do ltio 
Acima, mnnicipio de Salla-
rú, o do Darrcnos, no mu-
nicipio de S .. Joiío Baptista, 
podem a creação do escolas 
para o sexo masculino, vis-
to pender de sancção nm 
projocto 11ue üansiton pela 
Cmnara no corrente anno o 
que dispfJo sohre o assnm-
pto. 

2()\J'Dn con•nli!oolsào th' Or-

em 19 de junho 

c~nnll~nto ........ , .......• Manda qno se arcltiYcm as re- Approvado em l!l do junho 
• prescnt:tçüos das Camaras do 1\JO:J. 

l\lunicipaos de Ouro Preto, 
o Catagnaze:l, lHlllindq au-
ctorizaçilo p:m\ que o Exo-
eulivu possa entrar em nc-
oordo com :< C(tin! JJ:cono-
micrt Partic1tlar• ucot·ca dos 
meios dt- liqnillar os emt res-
timos municipaes uma vez 
qno tal auctorizaç:ío já foi 
dada. 



1902 

1902 

1902 

1002 

1902 
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Procedencia Transurnpto Decisão final 
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210 nu connnb;!oolào de 0••-
f)nnteuto ....... , ....... , , Manda r1ue se arclüvem, por Approvado em 

já terem sidoattendirlas pelo de 19(J:l. 
Congresso, as petições em 

1!J 1lc junho 

quo o l>rovcder da Santa 
Casa de n!isoricordia rio Sa-
lmrá c o director das « I1:s-
colas Dom Bosco» pedem um 
auxilio para a manutenção 
de tacs esta hclocimcn tos. 

211 Dn eOUillll~!oiào de ln-
!'IÜ'ncção I•nblleu,.,., Mawla que se rcmotta ao d1·. Approvado em l!J de junho 

Secretario das Finanças para de 100:3, 
tornai-a na considcraão que 
merecer, e for de equidade, 
uma pc!ição da professora 
da primeira cadeira do sexo 
feminino da Leopoldina. 

212 Un e o 111 •n i s sã o de 
Conunea•cio, E!oo~tatl!of· 
tlea, In dus ta•lns e 
At•tes .. .............. , .... Opina que, em ütco do art. Appr,>v<vJo 

112 da Constituiçflo doEs- do 1'J03. 
tado, sejam archivadas as 
represou taçõcJ da Cama r a 
l\Iunicipal de Sant'Anna dos 
Ferros e do habitantes de 
Sant'Anna do l'araiso, pro-
testando contra o disposto 
no art. l:l, da lei n. 3l'J, do 
16 de setembro de l'JOL 21:3 nu C O lllll) i H H à O tle 

Couuuea•clo, E!o!tatls-
tlcn, In tln!!l tt•ins e 
A1•tes . ................... Manda 'que se · arcbive a re- Approvado 

pro.'entação do conselho dis- do 10():). 
trictal de Dores do A terra-

2H na counnissito tle Ue. 
(ll'e!'lentac,~é)C!oi, }h~tJIIC 

do, município de Santa lUta 
do Cassia, solicitando mu-
dança de nomo daqnello di$-
trioto por julgar ser as-
sumpto da alçada das Ca-
rnaras Municipaes. 

em l'J de junho 

em l'J tlo junho 

l'hueuto"' e I• e tições. Indefere o roquorimcn to em Vi <lo 
que o cidadflo Antonio Mar 
tiniano ferreira, ex-profe~-

parecer n. il, do 1\JOa 

sor da Escola Normal do 
Ouro Preto, pede pagamen-
to do ordenado simples, des-
de que foi privado de sua 
cadeira, ato' que seja apro-
veitado, na f<írma da lei n. 

1 :ns, de 113 do· se tom hro do I l!JOL 

REQUERIMENTOS APRESENTADOS DURANTE A 4." LEGISLATURA 

R. C.-51, 



1903 

1903 

lílOi 

Requerimentos 

Auctorcs 

apresentados 
legislatura 

Transumpto 

durante 

Deeisao 1lnal 

1 Dos ~•·s. Ca••los !•eixo-
to e outt•o!!l., ............ Rectuerem quo se consulte á Approvado 

Cumara se delega ao sr. Pre- de l\J03. 
sidente a nomeação do uma 

em 8 de juHto 
commissão especial do oito 
membros para elaborar um 
p1·ojecto de reforma eleito-
ral c municipal conjuncta-mcnto. 

2 nos l!il's. A.nlei•ieo •le 
l\lncctto e ouü•o!o~o .•.. ,. Requerem que a mcsét solici- Approva.do em 

to do governo informações de 1903. 
si foi decretada a caduci-

7 do agosto 
dade da concessão feiüt em 
virtude do Dec, n. 1.4-19 de 
12 de março de 1\JOI para a 
exploração d.c estabeleci-
mentos frigoríficos e no caso 
negativo se foi prorogado o 
prazo da concesc<ão e por 
quanto lempo, 

:l no Sl'. ACt•aulo dt~ 1\lcl· 

lo l~raneo,.,., ..... , ... Requer "· nomeação d.e uma Rctir<<d.o pelo auctor 
0 

snbs- j 
• com missão Mixta, ele 6 de- titnido pela indicação n. 3, putados c 3 senadores, pre-

sidida pelo presiJcntc do Vide indicação n. a ~euado ou seu substituto, I 
para o fim tle organizar no 1 
intervallo das sessões 11m 
plano completo da divisito j 
allminis1rativn c poliiica do 
I•:stado 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 
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Auctor Tran.;;umpto Decisão ünv.l 

-----.-------------~-

1(105 G de setom-llelto•• de Souz•t l' , , .. -• "' •CIJI!Ct .a }lomm\l;ao do uma Approvado em 
commts.c:ao t\1~ 6 moillhros bro de J.!JIJ5. 
para o fim tio apre,;on ta r ao 
oxmo. s1·. dt·. Presidente do 
Estado amauhü (7 de scicm-
ht·o), :3.• anniversario do smt 
fecunda o )JI)JJOflca admi-
nistr~\l;ão, os protiJstos do 
solidaríPdadc, <;on vcn ei do 
applauso e dedicado apoio 
da Cnmara dos Depn tados ú 
su~ orion tadto JH>Ii tica c ad-
minbtrativtt. 

~~======~======~====== 

INDICAGOES ArRESENTAOAS DURANTE A 4.a LEGISLATURA 
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Indicaç.ões apresentadas durante a LÍ.a legislatura 

1903 

1903 

Vl o .... 
Cl) s 
::l z 

Auctores Transumpto Decisão final 

1 Oo ""''• João nraullo 
c outros .... , ............ lndieam que a Camara dos Approvada em 11 do julho 

Deputados, pot• intermcdio do 1903. 
da mesa o!Iicio ao honeme-
rito da humanidade e illus-
tro mineiro, dr. Vital Dra-
sil apresou tando-Iho os prei-
tos do sua mais alta home-
nagem o as congratulações 
do sou mais Tivo ontlmsias-
mo pela l'stnponda o mara-
vilhosa descoberta que aca-
ba do realizar no campo da 
scicncia, sobre a cura corta 
do envenenamento ophidico, 
e commnnicando-lhe que á 

1

1 consagração solomnc obtida 
por sua descoberta no seio 
do Congresso cle :Medicina c 
Cirurgia, ora reunido na Ca-
pital Federal, junta estaCa-
mara o voto do louvor lan-
çado na neta do seus tra-
balhos por tão i usto mo-
tivo. 

2 Do foll'• ~cnun I?lgucl-
I'Cllo c outr•ol'!l, .. ....... lndicam <fUC a Camara dos Do- Apresentada em 7 do agosto 

putados, tendo em considc- foi á commmissão de .Jus-
ração a urgente o inadinvol tlça Civil o Criminal. 
necessidade da decretação de 
unm lei reguladora o orga-
nizadora do serviços agrico-
las e repressão da vadia- Pendo parecer 
gom, nesse sentido rcpro-
son to ao Congresso Federal, 
pedindo a decretação do se-
melhante medida constan-
temente reclamada J) e 1 as 
classes productoras o paiz. 
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1U051 ·1 Do !OI'• H1•a•ulào J?ilho •• Indica <Jllü a Camara '~Ol!Ví~e Appt·ov;:d~H üllJ 

o ~enado para a Iwmeaçao ilro 1.k l< J L 

I do uma commíssüo Mrxb, 
composta de G deputado; o 
:l ~cnador,)s, ]'ara, no ll1 !.e r-

I val1o das ~esslJcs, ,or~<L11IZar 
I nm projccto .do rolopna da 

divisi\o admmtslratiYa n po-
li tica do E,; lado. 

1U06 4 (~). ······· .. ................ , 

(') A indicaç~lo soh n, ·1 consta da presente synop,;c. 

1 

llnal 

5 de setem 

I 
\ 

MO~ÕES ArRESENTADAS DUR~NTE A 4.a LEGISLATURA 

R. c.-52 
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lVIoções apresentadas durante a 4.n. legislatura 

A uciorcs Tmnsumpto Decisão final 

---------------·---------------------·----
Ilno ,.. ... ,Joiíoo U••nnllo , l!JOI 

e onta·o~ .......... ........... Congratula-se com a nação Approvada em 5 de setcm-
hrasileira o com o exmo. bro de 1\JO-L 
sr. dr. Presidente ela Ilopu-
blica pela snllocação do le-
vanto militar elo 14 do no-
vomhro quo ameaçou as in-
stituições o onsanguentou a 
Capital da ltepublica. 

l!JO:i 2 l)n "'•'• ~·· u nu l~l~·ncl-

1003 

l'cdu (~ outr·o"' . ....... , . Lcv1t no Congrc~so Brusilciro Approvadn. em 25 do julho 
de Expansrro Economica a do 1!!05. 

3 ltiCIIl .. ,, 

inteira adhosrro dn. Cawura 
dos srs. Dt~pntados appluu-
dindo os princípios que nolle 
estilo sendo di~:cutidos. 

· ·. · · · · · .... · •. · · •. IApplaude a candidatura do Approvadn. em 11 do I <'Xn1o. sr. <Ir. Aílonso l'enna de 1005. 

I 
á presidencia da ltcpnblica, 
intcrpreü\11 lo os sontimen-
ios do povo mineiro e cor-
r<>spondcndo ao pensamento 
nacional, o assegura a sua 
inieim solidaJ·iedade com a 
orientação polit.ica o admi-
nistrativa segnida. pelo emi-
nente sr. dr. Ft·ancisco An-
tonio de Salles, hcnemerito 
Presidente do Estado. 

agosto 
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Auctor~s Transumpto Decisão 

4 hle~n . .... · ··. · ··· · ... · · · • .... Agradece os applausos da il- Approvada em 30 do agosto 
lustro Assomhlea Flnminon- do l!JU5. 
se a indicaçM do oxmo. sr. 
dr. A!''onso Penna á pro!i-
dencia da Itepuhlica o con-
gratula-se com a Naçfto o 
com o Estado do ltio do J<t-

noiro pela indicação do 
digno republicano lluminen-
se, exmo. sr. <Ir. Nilo l'eça-
nlta :'t vicc-prcsidencia tia 
Rcpuhlica. 

1906 4 (') ............................. . 

----------

(•) A moção sob n, 5 consta da presente Synopse. 

Secretaria da Camara dos Deputados do I•:stado de Minas Goraos, em Bollo Horizonte, aos 31 de do-zemhro do 1!)(16, 

O Diroctor da Secretaria, 

i 

\ 
I 
i\ 

\: 
I 
\_, 


