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Projectos iniciados ua Camara. em 190 7 

l-Li~r-flç.·t tt'J hacltarol Claudio ll··rrabno Dnal't.e,j11iz d<: di1·cito em S. Sebastião do 
.l,ctrais(J' .• ~ •••.•.•.•••• • •..•.............•...........•..••.•••.••••••• , ••.•••• , , • 

2-I.ieenr·a n 1cnl,mio (;onç:tln•s C;t-;lunhoir~l, 2.'' talo< lli>i•!_Pm Frl,Idnl. ......... ,, .. ,, 
'l-LicnnÇa a Salalhiel <lonçalv•~s Cn,;taiJhcll'a, ;!." ta1J<:llta<J em Sacramento .••. , ••.• 
:!-Força publica para Hlll;; ........................... ~· ..... · ........ ,. ................ . 
~-r ·ccill''\ fusrto elos projeclos n::. 1, t c !3) nos CHlndaos a<'llll<t mtl!catlos e a outro~. 
()_p~)rmi"Úe o exercicio liyrc u<t arte dcntaria no:> diplohlatlo:l pela Escola do Odon· 

tolo"ia de Bello Ilonzouto ...................................................... ,, 
7-Appro"va contas elo ex0reieio d.o IUIH; .... : ........ , ..................... , , , ....... , , 
8 lt •le"a <lo multa a Jorro Aml'rJ':ano I•orroJra ........................... , .... , .... .. 
'!)-c 

0 
nt;(lc-m de tempo a0 capitrro .To,;e' Armon1~ ll; Bal'll01:H : • •. : • .... , • , ........ . 

10=r~~nt':.t' tÍo impo'>tos passagens n:t E. P. para I<h as cxpo.sJçt,,._, muustriacs, agri-
cohs c te · ........... "· ..... " .. · ... " · .. " .. ""' ...... · "· • ·" """ .. · "· · .. · 

11 :\I·\ncla 'ohso~·~~\1' nas c<'.nS:\.; fisene.; o procc.'-'so esta1"~.'•-'C!tlo ~JO.J Dec~. \1.8~:; n HFí 
12-J) '·t :. nina lfUO 0 1 ·ccm.~'' cahivc!J~~~s ~cntc111;as <!? IHJllll.hl\'«0 n' o de appollaçi\o. 
l'l=T ~-c~~~~a a A"ostinllo .JosG>' I'aulo \utl'd, :2." tahellu:o dc.l\fon!c .\!cgro ............ , 
Ú-~lcdida sol>rg prcstaqão .110 conta:; ~~~los agel·J.tt•s e;'.0•:uüvos tnU!l!CJ[t<tes., •. , •• , ••• 
1~ \ xilio a Casa de Misoncordm do lello llorizon!c ...... ", "." .................. .. 
1·';-'\

1
1. 1 ·~a ao" 1·onllitos 1·ndiciario.-; e com auctorHl<\!lm admilllstn\tiYas uisposieüc.; 1;-t pp ]•, ' ·' ' •. ' • 

. lo de c n. 1. 731 ..•.• • , ••••.•• :.· • , ... : ..••.•..•••• , .. '• • •, •.• , • ' • • •• ' ••• , .•.• 
17 :\~va ,Jivi~ilo dos distridos em sccc:~Jc:: elcitoraes .................. , ... ,., .. ,, .. .. 

• -() ... · rcccitaoflxaad~'SJ<CSn dO_l\3tlHlo ... ~ .................... , ............ .. 
1~- .:\~ a 'uros a um kmco que ,;e tuncl~r t;o bsüHio._.m1JI'c credito·agl'i9ola ...... ·: 
~Õ-~jf;l~.1;do :í. matri,~nb no tiyi~tn~;;LO ~hnP:ro a ccrltr.lüo tl.t nr_'Provaçao do cim:o 
.. , ··odoacconlo,:owo dcctdo n. 1:!!7 ...... : .................. ~ ... ,,. .... .. 

21 l pnt:n.tlll · llposto· 03 le••ados a estah,;lecunento,, [li O; e t!c mslrnco;ao •••...•••••• 
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21-Dcsigna do prefct·enciaas proximidades uc Uberaba 110 Triangnlo Mineiro, para 
a installação de uma das f'azendas modelo ..••••.•.••.•....•• , .•• · •• • · • · · • · • • • · • 

25-Dct~rmina o cmprcstimo a agricultores de quantias depositadas em caixas ccono-
rmcas, de que traia a lei 210 de 189G ............................... · .. •" · · "" • 

2G-Auxilio a particular para fundação da fazenda modelo no Estado, .•.•••. ·.•••·•• 
27-(;arantc juros para con~i.rucção de ar111azens grandt•s uc accordo com a lei fede-

. ral n. i.102 .......................................................... · · • ..... · • 
28-lnstitue monte pio nos m<~gistrados .•....•.••.••.•••..• , ••.•... • .• •• • • • • • • • • • • • • • 
~\l-ModifJ~a_o rcgimt.'nto da Camara dos Deputados ................. ...... •:·:·····:· 
,,0-Actj\!ISIÇao de pontes meütlicas para serem cedidas as carnaras mumeipaes GO 
,, E'iado ......................................................................... . 
:~1-Mo~ificil; a lei de impostos, sobre inuustl'ias o profissões., .................. · .. • .. •· 
:;~-Obrtp;!l as cam~ras mtmicipaes á prestaçrro de contas ....................... • • • .. • 
~,3-:\Iod!hca o ensmo secundario no Estado .•..........••......••..... · ..• · .. · .. · · • • • 
:31-Suhvcnçilu a estabelecimentos que se fundarem no Esl:ulo para o fabrico o pre-

paro de productos de milho etc., uestinados afins alinwnl.icios •••••••••.. • 

Projectos iniciados na Camara em anuos anteriores 

~!Z-d1 e 18f7, sobre a reprcssão.da vadiagem ......................................... . 
":';--<e 1~08, sobre o restabcleeunento do Jogar do p1·ocnr<Hior lis,:al do Estado, •.••• 
.lO-ue lJOO, sohrc a creação de trcs campos de tlemonslr;>~lilO t\grkola mt ?.OII:I dtt 

matta.................. ... .. ' 
1~~-~c 11~0og, so1hre a ?reação de fci;:~ à<;· g;t;!; ·~:~ · i:iv1:,., J·n-~1~t~ 'â,; A ~~;~t~~ê;1 ·.:::::::: ~ >--uc v -, so Jre feira uc "'Hio em I 1'vr·•lll(' 11 1 • \ · · ' lli5 lo 1"09 1 "'' • ~ ,J .o t c , Hllt!Oca ..................... .. · -< v -, so ll'C serviço sanita rio do Fstado · 
8;!-de 1004 · 1 · ' -· · · ' · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • l .. 'so ne suovençao a mstt1utos p:na o ensino prat.ieo de ao-ronomia moto· c l!mca, artes o offlcio~ "' ' 

1~4.:::. ~ee' l~J~)06l, so11Jrc roduc.ção 'â~ ·~;;t;l;~;.~· ci~'(i;Jil;;{l{âõ~ ·,;~· 'c~;,-g;e·s~;; 'iú~~;;.õ:::::: .' .'::: 
~ < • • so Jre prom!Os Ean machin~s do 1>e oJ' ,· • · " · lüfl-de l'lQ(i . 1 d ' " . ll lC.Jai ,.\lJOZ .............. , .... ,., •• 

15 · ,J, so lre o.ll.!O o< o decretar a prisilOJH'evontir~t ........................... , 
· 1-uod, 1!JOrJ, sobro JlrtVllcgio para uma estrada o ferro Yilla do Caracol ;\s diYisas 

e S. Paulo ..... • . · 
]')<) 1 1006 1 • • ........................................................... .. 
'.r_, e 'so Jrc a acquisição de an-ronomos para o ''nsino pratico a :JO'ricultores .• 
HD-ucll~06, so~rc a substituiç:J:o da"' tabella de quo trata ~t lei .US referente á taxas 
1 Ht 1 < o1b0<~ustrms c profissões ..................................... :. , ................ . 
1 .~-='e , ~· sob:e a crcaçJ:o do .registr~ geral da,; 111in:t~ 110 J~o;tado ......... : ·: .. .. _. 

) tle_l!J.OrJ, SOhie O pagamento a Prefeitura ua~ Jll'eslaçil''" uevida;; pelo capt!ao Vi· 
rlSSimo A, d<t Silveira ...... , ...••..••• , , ... , ..... , , ... : .................. · · .. · · · • · • 

Projcctos do Senado remettidos a Catnara em 1907 

F>I-Divide as ~'OlleP1o .· 1 , t 
1G5-l·:~tabelo·e,,' , . nas ' o l•,'! ado em elaS>es ............................. " ..... .. 

' O IrlOUO tJQ Ju:<~tl\~a5 a pmtico.> ele ph~l'lll:\Cia., • .. " .... "•" '"'' "' 

Projectos do Senado remettidos a Camara em annos anteriores 

1 
.0 -de \DO], sobre auxilios a Assóciaçt>C3 da Coopct·.tl i1·a-;. c.ln C1·vdiio ~tgi:icola ·:. ·: 

lll-de1.1UO.,, Robrc conce.s,tio do terras dcvol u tas n ex i I'< I IIL:<'iJ'rH que consb tnu·cm lann-
~, lil.llo Estadoal ..•..•...••••.. , ...............•...•....•......•••..•.•...••.•..••• 
h~, elo WOG sobro concessão do terras dovoln!a . .; a \I'IJdi<:ul•.>s agricolas, ............. · ... 

Pareceres de Commissões Permanente:-; apresentados em 1907 

l-Reconhece o proclama depnüt!\os pt>':t •I "circnnt-;crip·;:ro ................ • ..... · · .. 
2 -ltOCOIJ!JCCO 0 prOClama UüjlUÍ:ldOS pela 2." eii'L'IllllS•:ripÇ'IO. • • • • • • ... • • • •" • ""' • '" 
:l-Itcconho~o o procbma deputados p;·la l." circulll"'~r!pç]o ..•.. ·. · ..... ·• ........ ·• 
J-ltccouhece e proclama deputados ]'ela fi." C_!rcnnJ..:er.'l'Ç'IO, ......... · • ... • .. •" .. · .. 
:~-lteconhocc c proclanuL depnüHlo pela ,!. "c!rcmllSCr!l'\~~o ...... · .... · ...... • ... • • ·• 
1>-Roconlwcc c p1·oclamtt deputados pela:!.• circnm..:crlp•,'fiO ......................... .. 
i -Hcconhcco e proclama deputados pela fi.• circnJnsci'iJ".'''o· .... ,., ................ . 
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N. 8-Reconheco o proclama deputado pela 3.• circumscripção ........................ .. 
N. !J --Ueconhcco o procL1mp, deputado pP)a 2." circum$Cripç:'lo ......................... . 
N. 10-lteconhocu o proclanw <lo pulados p<:h r;.· circun,sc!'ipçi\o .•.•.....•..••.••.•..•• 
N. li-Pedido dn "'l'he S. Paulo 'l'1·anway l.ight aml l'owm· COlilJ•any Limited» sobro de· 

sapropriação dos torreuo:> ú margem do rio l'arahyha ••.....•.•.•...•.....••• 
N. 12 -Rel'rcsentaçiío de diversos oleitor<·s do municipi') do Bomtlm sobre dccrctaçfto do 

lei annullando o alistamon to ostadoal.alli realizado em 1!!03 ............ :. . . . . . . • 
N. 13-0ffl~io do juiz de _direito da comarca da Estrella do Sul acompanhado do copia do 

alistamento el01toral federal. ................................................ .. 
N. 14-Petição •los amanuenses da Secretaria da Rolaçrío, sobre distribuição de custas 

pelos funccionarios da secretaria e impugnação do oflicial contador e distribui-
·dor da .mesma secretaria ....................................................... . 

N. 1~-1ndicaç~o n. I, sobre me~idas rela1i~·as ao ,c r .dito agricola da Itepublica ...... . 
N. lti-Itequernnento do carcereiro da cadeia da Capital, sobre pagarno!lto da difforença 

de vencimentos fixados pelo dc<:reto n. 7:/.t, de 22 deJunhodc 18!Jl. ......... . 
N. 17-Represci~taçiío da Camara l\lunícipal de Bom Succcsso, sobro a restauração da 

respectiva comarca ....... , .. . • .. .. . . .. .. .. . ... .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .... • .... 
N. 18-Hcqnerimento de Francisco Aristarcho Pires, sohre o reconhecimento de seu ·di· 

rei to como funccionario pnhlico em di~ponibilitlade .•..• ,.,.... . . . • . . . . ...• 
N. l!J-1teprc:;cnhl~1:lO da _Camar<t 1\lnnicipal de Baepcnd,y, sohro a creação de cadeiras 

em Lages c Lngomha do Cliaprm ......................... , .................... . 
N, 20-Itcprcsenta(to de Ln!z Carlos P:~reira,. iri'Jf~Pclor o;colar m~micipal de l'itan~ny, 

sobre medidas relativas ao ensl!l<J PI'!lll<ll'W o aposentadoria do profe.;wrado ..• 
N. 21-Papeis referentes á pretonçfio do <1. Jnli:t Vieim Ilrant.............. . . .. . . ..... 
N. 22-Heprcsontação de habitantes de ContagPm o Capella Nova do Iletim, ll<llliÍCÍpio 

, , de Santa Q_uiteria~ contra a lei.n_. 1, de 21, d" março de 1()02, daquell(• lllllllícipio .• 
N. 23-Iteprcsentaçao da Camara l\Iumcipal do Sete LagoaR, sobre o restahclecitu•·lltO 

da respectiva comarca ....................................................... , 
N. 24-lndica·çrro n. 3, de 18!!~, sobre a con~titucionalidado elo art. 2.• da Itcsoln<;~o n. 3, 

de 1!! do maio de lS!JZ.. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . . • .. . .. .. . .. . .. . . .. .. ....... 
N. 25-ltequcrimcnto do tenonto-coron('l Olymp~o Liberal, da Varginha, sobre provisilo 

para advogar em todas as conmrcaq do l•,sta~lo..... ... .. • . . . . . . .. . . •. . . .....• 
N. 2<3-Representaçilo do tenente coro!Jd ~)lylllplo Ltberal, sobre o t·est:.h,Jcdn:Pnto dos 

car"OS <I e juizes municipa[)s na~ se(les das comarcas de 1.• entrauda.. .. •.. 
N. 27-Rcqt;:;lrirncnto do cidadão Jorro do~ A11jos Froes, professor em dispoaihili~;uh• da 

cadeira do gymnastica da L•;,;cola ?\ormal do Montes Claros, so!Jro p .. g"'"' 1110 elo 
ordenado eimples .......................... _....... .. ............. . 

N. 28-ltoquorimento dedivorSOél coll••ctore3 c cscr~vãos, sohroa.dorog:H;:lo tia ll'i n. 3!1f>, 
de 23 do dezembro de I!JOl, na parte relcrento a gratificação o p• r·et:nla"em 
üquclles fnnccionarios .......... "......... ... .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. . .. . " .. 

N. 2!J-ltcquerimento do _ci J;vL'lo A!fonso de; :Siqueira Hamos Cesar, sobre r< iutegn1ção 
no posto de capitão da Brigada l'"}.lcml. .......... , , .... , ....•• , .. . . .... . . . .• 

N. 30-Roclamação do cnl~cctor de Agna: \ trtuosa~, sol)rO o restabelecimento lia porcen· 
tagcm quo rccel!HI, o r031:tiii'HÇaO !In ~Tahtlcaçrío <JUO lhe P!'a ah<Hi;J<!a até 1!,01. 

N 31-Requerimonto do IllsJwctor (·scolar •listr1e1al do Coneci~·fto do !Uo G•·;:r11 i<-, 11 .uni-
cipio de Lavras, s~hre con;:tl'lli'Ç:)o de casa para escoL! ll<HjUl'llc clisii'ÍCh• ....... . 

N. 32-Rcelncrimentos.clos mspector:1sd<~ alum~JO> doGyn,nasio Mineiro, solm> c•e;J<•:io de 
um logar do mspcctor. a;_lxiiiar; do J•,dmmHio Dante~ dos lteis, tohl'<' !ixnç';,.. •lo 
ordenado para .os cscl·~var~:: dol JlrO<'e':>ws o execuções crindnaes c cln As-ocln-
çrro Philai.ttro];!Ca .. <10 S. VIcente de Paula de K ~· do GuararÍI; H.lll''' auxilio 
par<\ sna wsta laça<> .......... , ................................................. . 

N. 3:3-Requerirnonto das l'rof,•s.wra~ das colonias da Capital, sobro eqtlipar:";:io de ven-
cimentos. c representação dos prof,•ssores Jmhlicoa de ,Ta"uarv. Caxnhuhv, ~ar,ta 
Itita. da Extrema, B. Jo:lo' do P,uaizo o o Pouso Aleg~t>, s'ohro augn!cnto do 
vencnncn tos .. , •... , . . • . .. • .. . . .. .. . • .. • .. .. • . . • • . .. • .. .. • .. .. .. • • • • .. • . . . • . . 

N. 3-t-Reprcscntação da Carnara J\Iunicipal do Turvo, sobre o rcstaholceiu,l:rdo' d:t r~·-
spcctiva comarca .............................. , ...................... . 

N. 35-Itequcrimeuto do ex-professor ela oxtincta cadeira rural do districto âe' ·!;~;,; :1\·r: 
dim, município do Pomha, rccoi·rerHlo do acto do dr. Sccrotario do lnto 1 ior· 1 ;10 
lho nen-on :..bono de ordcna•lo simples.............. .. .. . .. .. ... l 

N, 3G-O!Iicio da Camara Municipal do S. João <i'gJ.ltoi, sobre dcc'retaÇrrõ • ;,;, .. i;.i ·; · · 
obrigue á.~ P.ar.tes o paga1ucnto do impJ3tO do industria e profissão pa 1 a.JJ!;dci~~~ 
íl"nrar cn• pnzo.,.... ....... .. .. ........................... , . 

'N, !3í-ltcprc~cn1aç~o d5J di1·eclorio politico de Villa Platina, sobre crc~çio 'd(; ·f;~~~ ;1 ~·. 
quelle mumcipw ........................................... .. 

N. 38-lloquerimcnlo ele ti Anna. Clan,Jina PcJ•eira, do ll:!oponcly, so'l;~~· ~~~1;·1 ;;iç~;; 'â,; 
import.auci:1 do sna lll'O:,>~I~.'.''.:do arrem:tlJda p:~.ra. llngamerdo <lo alc:lllcn d" ~011 
pac l\Ianool Marcehno I' r,11,1..... .... ... .. .... , . ... .... .. • .. . . . 

N. !l')-ltoqneri:n•:ntos do' d1I:Hiin~. LeD .n!,!n }'•l·.·:tt'l.; o Jo.1~· .Jacint!Jo p, rPil·,, '''· .... ~.~o, 
collectorü~ nst:Hloae,; <Lt' <~Jd>tdtn d • !,w Novo '' l'omkl, sobre o~.t.d>··:' Cliii•.JJIO 
de gratifiC·lÇ<'lO •J I' stnFa<;.io dn por,:<>nta..;em. .. .. • .. .. • • . .. • .. .. .. . • .. . 

N. 40-Sogundo req~WI'imcnlo das prof•!ssoraa daG coloniJs da Capital, sobro ,.,1,", ;, 1.,,. 
çao do VOllC!IDOntos .......... "" •"" ".,, .. , ... ,.., ....... .,," ..... , ..... " .. ,. 
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N. 

·VIII 

ü()...:...Requerimento do Fausto Augusto "'orne r o outros, sohro lni vil~gio para con· 
strucção de uma estrada· de ferro, I[Ue dos Campos do Jon rro Ytt ao norte deste 
Estado .......................................... • · ...... · ... · • · · · .... · ..... · .. · · .. 

N • • 70-Re(LtWrimento~ de Luiz Cyrino Rodrigues, ortlcial de justiça do Tribunal da !tela-; 
ção, sobre pagamento da addicional da lei 11. ·125, de l!I01i; de :\'icolau .Jose 
Ferreira, 2.0 oftlcial da !Jircctoria de Viação c Obras Publicas, .'iOhre contagem 
de tempo ..................................................................... ·•· 

·~. 

N, 
N. 

~. 

N. 

N. 

"· N. 
N. 

N. 
N. 

N. 
~. 

N. 
:'-/, 

N. 

N. 
~r. 

N". 

N. 

~. 

71-Petiçilo do cidadão Casemiro Jorge, residente em Jtabira do IIIatto Dentro, sobre 
auxilio para propaEiaçilo da industria da seda no Estado ................•...•... 

'i2-Itcquerimento de Au1·iano Gismonde, porteiro do Internato do t1ymnasio Mi· 
neiro, sobre pagamento de vencimentos ...•.•..•••...•...••.•• • •. · ..... · •. • ...... 

73 -Ilequerimento de monsenhor Domingos Evangelista Pinheiro, sohre auxilio para 
olitenção de machinas destinadas ao üthrico d<1. farinha e dcsflhramcnto da 
bananeira e seus congcnercs ........................................ • .................. · • · • • • • 

74-Petição do cidadão Francisco Chcrubino Vargas, secret:uio da Camara Munici-
pal do Parnah;vba, sohre concessão de 11m premio para o seu tral)lllho intitulado 
-Reut·as de Contabilidade ................................................................... . 

75-Pctição da Camara !\lnnicipal do Pomha, sohrc indcmnização <Ja quantia do 
12:011$980, despendida com a constnJCçilo de um prcdio para cad1;a ......... : .. 

í6-Ro'1uerimcnto do cidadão Luiz llalhino de :'-loroniJU Alnwida, professor publico 
na cidade de Entre llios, sobre pa"·amcnto de grai.iflcaç:Xo ......................... .. 

77-Re_qucrimentos: do bacharel Agosti7Jho l'enido, pedindo cpuiparaç:to do seus :vcn· 
cnnentos aos dos inspcctorcs ambulantes ; de .Taymo tle Alhnqucl·que c Stlva, 

· sohrc prorogação de prazo para pagamento do a !rance do collcctor de l'nlrnyra, 
.João de Albuquerque e Silva ........ · .............................. • ............... · · .... • 

78-Representaçrro da :\lesa ·at!ministrativ;t da Irllll\!Hlatle de ~. S. do Hosario, do Sa-
bará, sobro auxilio para conclusão das obra~ de urna cgreja ................. .. 

7~-Itequcrimcnto dos inspee~orcs do alnmnos do Internato do (i_ymnasio :'IIineiro, 
sobre augmento de vonctmcntos ............................................... .. 

80-Itequerimento dos colloctot·cs dos municipios do Pomba, Ubú, Rio :'-/ovo, S .. João 
Ncro)lluceno, Mar de Hespanha, Leopoltlina, S. Paulo do ;\Iuriahó e S. José tio 
Ale!n Parahyba, sobre restituição das gratificações c porcentagens quo rc-
cebmm ................................................................ o ...... .. 

81-Rcprcscntação da Irmandade de Nossa Senhora do Hosario de Sabará ...••...•••.• 
82-Rcquorimento de diversos contribuintes dos cofres lnunicipacs do Cabo Verde, 

sobre annullação da lei municipal n 55, de 1!101 .............................. . 
8:3- Ilei[uerimonto doa e,genhciros drs. Carlos 1le Figueiredo lUmes o Esdras do 

Prado Seixas, de Juiz de Fóra, f obro priyiJcgio para const rn~ção do uma es-
trada de ferro de .Juiz de Fora a Bom Jar11im no lllnnicipio do Turvo ......... .. 

81-Requcrimcnto do cidadüo Francisco Uomnno, professor do gymnastica do Inter-
. nato do Gvmnasio "Iineiro, sobre crptiparaç'to do Yoncimonto~ ..... • ......... . 

85-Rel[ucrimcnto de d. Francisca .Jus tina do Oliveira, vinva de Francisco do Paula 
Oliveira, ox-collector em Santa Luzia do Ilio das Velhas, ;:.obre perdão do al-
cance do 2\JO:f;Zi!, de seu Jlnarlo mari<lo ....................................... . 

Sd-Itc'!liCrimcnto do ci<hl!lão Adolpho .JoHl Passos, rn-wrv,~nlc da Escola do Pitar-
macia de Ouro Preto, solwo restanrnr;ito 1le f CU lo!;'ar ........................ . 

!-l7-llr)querimcnt.o do ci ·adno l<]u~l)IJio Ditts Ferreira, propl'ir>laJ·io da Emprcza Tele-
phonic~t Pouso-Alo"r•·m:o-sohre p1·ivilngio par~t ~on:;trncçfto do uma linha te-
Jephoni ·a de S. Jos<l' dos Botclhos a Santa lUta do Caldns ...................... , 

:)'l-ltcl\ucriuwn1o <lo Cmtodio Ho.drigucs, carcereiro da r:nrJei:'. do .Juiz do Fóra, 
so Jro augmcnto do orliPnado ................ : ............................... . 

80-Repr~senta~~ão dos a!1mnucnscs das :Seerc!al'las do lu teria r ü Finanças, sobre 
eqmparação do YcneHnonto~ ............................. , ................. .. 

\JI)-Potição do ci<ladão Jo:to Bueno <la Costa ~Iar;cdo, prorc.SoiJI' em <li.õponihilillalle 
da Escola Normal de Onro Preto, sobre tnlpres~i\0 clr) mn seu trabalho inlitnlaclo 
-Arithmctica Infantil ....... ; . . .. . .. . . . . . .. . . . .. . . . ........... , ............. . 

\Jl-llcpresentação do cidadão J'JitO (,ualhci·to da :SilYa, -;rJlm~ crcaç:to do rar"O do 
porteiro <los andi t'?rio> na ~:oma_rca <~o .Juiz ~lc I•\) 1 a . .. .. . .. .. ...... : .. ~... . 

!!:2-Itcpro~cnta9~o do diverso.~ tnnccwnarws p11hl~eos do E-;t:ulo, ~tJln·c a oxtincção 
de snas dtvHias provcmcntcs da constr,tcção de casas ill'SÜt Capital nos casos 
de invalidez ou morte ... • ........................................ .' ......... . 

\):l-ltcqucrimento de Sebastião PeqJOtuo <los Santo~, profpssor pnblico no districto 
da Serra do Can~apuam, nnmici[JiO de l~nt~o IUos, whre Cl[niparação dos venci· 
montas r~o;~ .P~olcssor~s normal!stas dtstnctaes aos dos prores.-;orcs das sc'dcs 
dos JllUJllCtp!OS, . , , .... , .•• , • , . , .. , •... , . , . , . , .• , . , . , , .. , . , , . , .. , , • , ... , , •• 

!!1-lndicar,~ão n. 4, sobre o prolongame::to de um ramal da estrada li<.~ ferro Goyaz, 
<lo Uberaba a Villa Platina ....................................... , .......... . 

()5-Itr)quorimentos: do Marciano Augusto de: Moura, residente <'m Dores do I~Hlay(t, 
sobro pagan ento do alugunl de um prcr\10 em t(HO funcciona a Pscola pmnarm 
daquella cillarlc, o de 1\larçal Jose' Rosa, sobro privi!P"io para r:onstrucç:ro de 
uma ponte sobro o rio Bambuhy, com r !i rei to d1· cobra? p<'ll:tgio ................ . 

Dli-H<?I(UCrinwnto do cidadão Autonio YicP~lte FPrrcira da ~ilva, prMl';;sor pnblieo. 
aposontntlo, sobre pagamento de grahflcaçno ............................... .. 
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X. 

IX 

07-Itcqnerimentodo bacharel11Yoslin!1 N" ,· .. p · 
US I' ment~s aos dos antigos lns}!cctore~ m~b~~:~~~;~tescmdo, sobro clcval{ão de seus 

- ,equenmento de d Juih Vieira B a t 1 " ·" ..... · ........ · .......... . 
, , agosto do 1902 .•. .' ..... '........ r. n ' so )I"O os favores da lei n. :J:ll, de 28 · d.~ 
.!9-Requcrimento do cidadão A11trmi~ y{~d~t: ·1;. ~ ·:. •. ·: • · • · • ~: .. · • • · · ·: • ·." ......... . 

100 d~, ~obre pagamento de "'ratifteaç'ío o cu Cll<J da Silva, prolessor aposenta-
-Pehçocs: de colono3 da cZionitt Clli,llll·,:i· ;:J:. i .... ., ... ":.·"·:~ .................. ..... . 

do pagamento do8 lotes do Estad; ~ IJ\ 1· 1j,: .s.F~oao.~ I<,l·}tcJ, sohre relevaçi'ío 
para tundação de uma colonia. , .. ' . 0 0 ll~t. ~cdciJco tmzer sohre auxilio 

1111-Projecto n F" ! , 9( 1 · 1 a,ncoLt no mumc11H.O de 1\lar do llos1nm!t·1 . ..., l c~ 'flJU!l 10 de 1902 sohrP di · t ' ........ e Carmo do l'itrnahyba~.. .. . · • · ' VJs;1~ en rn os municipios de Pato~ 
. . ························ ······················ 

Pareceres de commisc::ões . . t 
J pcrm,mcn cs, apresentados em annosantcriorcs e 

~. 

N. 

~. 

:'\. 

~-

N 

N. 

veram andamento em )907 

2fJ8-Iteqn?rimontos rio cnp;enlteiro Adol ho AI,. ·~· . . 
''3- I'·genro Fn!'t:Hio, sohriJ priv. ilc"'io J>afa cons\~~:~~~·-dt·oc dO~tVCJtr·n. e!. o h,l'\,cl~arol Arthur Eu-
~·,,_ '"'J'H'rimc•11trJ 1 !' 1 "· · "' c c~ rnr a <e lcrro . · Í · · · (O<lVer:lOB ILttJJl:Lnte~da colonh S To'·> t'FI R·· . l .......... . 
0,,. ( '! l~agamcnt.o de Acus lotes................ ' '· · '1< < ·- er, <>o li'C rcyolaçrro 
~·>'> -Peltçao do Cl(bdiio 'l'otila l•'rellcrico Onze· ·i··········:···.:'····· .. ·············· coloni11 ;.wric0h · 1 50 >I"IJ auctonza<;.ao para l'nn<hr uma "3--It· .. 1 "~ "'":""" .................... ' 
~ 1 ept<'scn aç:,odohaiJJtantvsdo districto 1 p 1 "i""······ .................. . 
"''~ I zi<t do Rio dé,e. Velhas, sobre inshlhç'io' So rc~.ro_IA;<\l!O{clo, municipio de S. Lt~: 
~·>»- t•lprescntaçiio de divcrso3 taz~ndclro~ do lltnl e'o\H o l Js r·icto ................... . 
., 1,. gamcnt.o de. impo::~to do indu.stria.s c I>I'OJ!···-~~crpw do Alto !tio Doce, s()l1ro 0 pa. 
- ~-PcdH!o d:t Camara Municipal dr• M· 1 li "oo:;. · ..... · · · · · ... · · · · .. · · · · · • 

21J0;0f)O:!;{IfJIJ parn a tOJJstn;cçil;J 1 ~t~. 1 r {sjlidlllêt ~obre Cl!l[ll'O~tilllO (\r• .. : .. :::::: 
-r 'daric...... ... . . . . . • ... . . . . . . . ~.c, lll l,t' 'J honrls e lllmnmaçho e!ectriea da ci-

2u J-I,')IJ!"('s•;nt:rç:lr) do !lresül-.rllo d ~ ·u~;;l:t~':\· ;,f .. · .. : ................................ . 
, _ ''fi(! do dist1·icto 1 c V era cru;, ' ' · ntllctpal de Santa Wuitct•ia, soln·e a cn:~~ 
2.~1 -O ih no dn Pl'''si<l~:.n te ria C:LmMa· ~i;l·ll·.;: .. : i"l:: .... : ............................... . 
2. tndo dn S Uo1w<tlo de fliJ.'t I' lrldr· Ll!Y < u 1l1It1tnanna ;;ohro a supprossão do dis-

)·J -I' P[H'. , t· - 1 d... · ' ' " eaç.ao n. · < e lS'liJ ' 
~ '" u:.n r~çao lo rverso:; halJitanlc-; rios J .',• . "'· · ·· · · · · ··· · · · · ·· · ........ . 

da liJI da Ct\Iil!ll'a Municipal d(l Cabo V,: .o~c do., Botelho,;, ,.;ohrc, annulla<;ão 
as tazond:'.'; Lil'lll'in s 1\li"ucl• C . c)tcle '1 111' dcsmcmhron <laquolle districto 

· l. , ' • .. o _, C lll' llJ ftS , , • , ••••••••• • , •, , •• • •. • • • • • • : • • • • • • • • • 

Indicações apresentadas em 1 <)07 

1-l'erlido ao Cun"T<'•:;o :"hcional sol . 
. docre<iif() ag~iêoia 'li~ Repu! r J.ro a lll'g'I.'I\I)Jtl de lllt•di•las:l·nbtiva~ ;i organizaç[O 
.!-P~>chdo ao Col'l-'rc:;•;o NaciOI!ill ~ Il<t .. ; ........................................... . 
.. clws e tapmúcs nos limit '" .~.:re :l .mgcntc nt;cossillctde <],; lcgbhu· ;;ohre fe-
,, -Ped1clo ao Congresso N'l ·i ~~,f!.' tsorlr), das JH'OPI'Jü<larlcs rul'<te.> e urbana> ....... .. 

rnnl l'ot·r·eo 1h F-;lnd.' ~.0 1j: .. 1olJ
1
1' 0 a m·;:."<JIIÍC eonvenieneia da construcçlo do ra· 

{-P~tlirl > ao Co 1 ;.,. 1 • 1',s.;~ r/: ,:).1.1 ra , ~o Cunalii~lto ú llimnan tin:t. .................... .. 
torro (; 0 , .. 1z ·Gl:o er~ual sob~<Ja l1CJCosstdad1• do prolonQ·amonto <lil estrada do 

· · '"' ~ mumclp!O do VJI!a Platina no r.unal do Uhcraba ............... . 

Indicação apresentada em 1899 c que teve andamento em 1907 

:l-Pedido á c · .. ,- , . . - . _ 
. , . . .~l~1Il!I~",t<_l <lo. Con~tttuu;ao, Lcg1slaçao e Patines par·.t que emitia pare-

.~cJ so.,b1 o'' const.ItucJonal~da,Jo ou incon·:titucionalilladc do art. :!." dtt ltcsoln-
ç,\0 H. c>, rrne alterou o lteg11ncllto interno da G:nnara ........................... .. 

I~erpterimentos apresentados em 1 <J07 

1-:\'omo:!\'~o dn .ii (]<Jpnlados para a Commi,.;são !lli:da Especial de rerc1·ma da divi.Jilo 
ad lllllllst.ml.tv:L ... 

:2-Inrormn_çü•)s: 1.'1 (sob;~·~~;~;;~;~·~·<; 'tiõ; ·l:u·r;;,;;<;;l;l;.;zn~ • ~jj~,:Ú;:~~ · ·~;;n ·~~··r·~~,;~~ ii~1i~ 
vcncHnento.~ dcscriminados, :!.'11 numero dos funcdonarios ell'ectivos que l'l'cc-
ht'ln somente JlrJrcenta;;om; 3."; Illllllcro dr:1s scnentnarios !lo justiça do Estado· 
4.1' ) nulllero do3 runcciouario;; lhllccrdos nos ul1imos 5 annos; e :i.•) qual a médü~ 
da moi·taltd:.Hle de adulto~, do ~ex o mnsculiuo, ursta Capital. .... ,., ............ . 
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RELATO RIO 
DOS 1'RABALHOS 

- llA 

CAMARA DOS DEPUTADOS 
Referente á 1." sessão ordinaria 

DA 

5: LEGISLATURA DO CONGRE'SO MINEIRO 



jee'ltH'>~. e... ~:;;m~~. S"-j· s.p,_eiide-vde... 
e... r,u:Új r11-e-m8'1,t>j o{a C?ama".a o{'>j EiJe-
ptdaoLt>j c>Ít> t.1iaolt> oie... 1hiHM fj'e".ae~. 

Cnmprindo o dispositivo do § 12 do art. 2. o do rognlamonto desta Secretaria, tenho a 
honra do apresentar-vos a synopsc dos tra lJrtlhos da Camara dos Dopntados, referentes á 
primeira sessão ordinaria da 5." logislatnra do Congresso Mineiro, procedida do seguinte 

RELATO RIO 
Comcr;~ram <'.S sessões propar•atorias da Camara dos Deputados, conformo determina o 

C~rt. !.'' drJ regimento intornr, a 7 dn junho, , c~npanrio a 1:adr.ira da prcsidcncia o sr. 
Campos :trJ Amaral, quo convidou p>lra <H log:1n,;, de 1.0 e'-·" sccrotarios o:~ SI'~. Ar·geruiro 
Costa o Pedro Rosa, segundo di~põom os ar·ts. ~.'' o 3." do mebmo tegimonto. 

Apresentados á Mesa os diplomas dos depntados presentes, foi por olles feita nma 
relação nominal, pela qtlúl se procedeu á cham·ada para a oloiçüo da Mesa provisoria, qno 
deveria servir ató a installação do Congresso, ficando clla assim composta : · 

Prosidonto-dr. Antonio do Prado L0pes Pereira. 
Vico·prcsidento -coronel Eduardo Carlos Vilhona do Amaral. 
1.0 socrotario-dr. Nelson Coelho do Senna. 
2. 0 socret~rio_- dr. Amorico Ferreira Lopes. 
Furmada ass1m a Mesa, procodon·sc á eleição do dnas commissõos do cinco membros 

cada u~a, . conformo dis_põo o. art. 6.0 do regimento, para vcrilicação do podoros, as quaos 
se constltmram da scgumto forma: l.a, João Lisboa Pedro Rosa Joüo Barroso, José Alvos 
o Argcmiro Costa c 2.a-Gabricl Valladãn, Campos d1o Amaral, Ja'ymo Gomos, Xavier Rolim 
o Joao França. 

Duranto :J.S sessões prcparatorias foram reconhecidos todos os srs. deputados, om vir-
tnrlc . de approvação dos pareceres, sob ns. 1 a 11, apresentados pelas dnas commissõos 
rc ftmdas. 

Verificado nas duas camaras numero legal para a installação do Congresso, flzoram-so 
as devidas communicaçõcs, roalizando·sO essa solonnidado a 15 do jnnho, dia designado 
pela lei n. 121, do 11 do jnlho do 1805. 

Nesta sessão foi apresentada o lida a monsagom presidencial, pelo oxmo. sr. ~r. Ma· 
noel Thomaz do Carvalho Bt>itto, digno Secretario do Interior, sondo s. cxc. recebido ~or 
urna commissão composta dos srs. senador Nuno da Cunha Mello o deputados FrederiCo 
Schnmann o Arthnr Uornardos. . 

Em 17 do jnnho, pt>imoira sessão ordinaria da Camara dos Dopu~a<!_os, forai!f .ol01tafl, 
scgnndo determinam os arts. 5.", 47 o 50 do rogimonto, a Mesa (Comm1ssao do Pohcm) o as 
domais commissõos permanentes. , . _ 

Nesta sessão, segundo dispõe o art. 60, procodon-so a cl01çao dos tros deputados para 
formarem a commissão do Tribunal Especial do Julgamento, do qno trata o par:agrapho 
unico do art. 72 da Constituição do Estado, tendo sido eleitos os s~s. drs. Agostmho Po: 
roira, Ga hriol Valladão o Heitor do Sonza, o quo so lo vou ao co~hoCimonto ~o Senado por 
ofiicio n. 3, do 17 do jnnho o ao oxmo. sr. desembargador prcsulonto do Tr1bnnal da Re-
lação, por otncio n. 9, do 19 do mesmo moz. 
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. t d ue por parto do Senado, foram Em 18 dojunho, tov~ a Camara conheci~o::_ dr ~o~ Bawdcn,' dr. José Pedro Dr_u~-

oloitos para o mesmo Tribunal os srs. senadores · ioncia em 
2

'> do junho, da ol01çe.o 
mond 0 dr. An.tonio Gomos Lima, tendobcgu~~cntcl~~o Dra~lio Moi;hos do Vilhcna, Theo· ara fim idontiCo, dos oxmos. srs. dosem atga ores • r ue 
~hilo Pereira da Silva o Francisco José Al~cs 1 do Albu~~;uiad~ Gabriel Valladão, em vir• 

Em 25 do junho achandc-~o incompa IVO , 0 sr. . ador João Braulio Moinhos do Vi-
tudo do gráo ~o parentesco para com .o cx~o:tsr. dcsombs~10g do 

26 0 
sr. deputado Valdomiro 

lhona, rcn~mcwu o sou l_og~r, tendo Sidod~/~1 0; 0~0~~0 coDhccimcnto ao Tr-ibunal da Rc· 
do Mag<Jlhaes para substttml o. Dosia mo !•I?aça1 • 

1 
dfl ',!,

7 
do ·unho. 

lação por oftlcw n. 12 o ao Senado po_r ofücw nfft5·. a~b ;cnado con~idando a Camara dos 
Em 11 do .julho foi lido em ~x~edw~tc um. 0 dcw 1• b ·ar um projocto do auxilias a ~ynDoputados a nomcay uma c~rr:musao m1xtn, ahm o o a or 

dicatos o cooperativas agncol&E'. t d ao convite feito o tendo conhe-
.Em 15 d.o J ulhe>, acccdondo a Cama r a d?R _Do pu .a os . de tros senadores o tres 

cimento, por officio n. 5, do quo o~sa comn m;ao ctovra compo"r se nadoros Camillo do BI'ito, 
deputados, já 1 ondo sido nomeados por par·to d~tScnad~ 0J.

0 
sp~~t:~os Heitor do sou~a, Nelson Bias Fortes o Pedro Matü1, nomeou por sua par o os st. · 

do Senna o Valladarcs. . t mmisoões ospocia('s: 
Durante a primeira sessão foram nomeada~ as ~og~m ~s c·~mp'osta dos frP. Heitor do 
Em 17 do junho, a requerimento do H'. Heitor 0 ousa, c . d 'V· nadares. 

Sow;a, Xavier Rolim o 'Francisco Paolicllo, para rcccbdor ~- sr. dc~~lpta st\ dos srs Sebastião 
Em 18 de junho, a roqumimento do sr. Scbast·1ío o 1rn 11 • co ·1, 0 't d Juli~ da Motta. 

do Lima, Heitor de Sousa o Senna Figueiredo, para receber 0 sr. (:c~n a ~s Jo'lo BarrosCI 
Em 19 do junho, a requerimento do sr. João Barroso, cornp_ost<\ os H • ' • ' 

Amorico Lopes o João França para rec(:ber o sr. dopu1ado PC:rides do Mcndo~ç~. L' 
1 

oa 
Em 20 do ,junho, a xoquo~imo.nto do sr. Heitor do Sousa, ?.OmP?Sta dos sr~. o,to 18 ) ; 

Francisc<? P~oliel!o, Pedro Ros:J, Iloitor do Sousa o Senna I• Jgnol!'edo, p~ra ~dar pnro~o 
sobro a IDdiCa(,ão n. 1, apresentada pelo H. Val!ad<Jrefl, Toforente a orgamzaç,w do credito agrico1a. 

Em 27 do junho, a requerimento do f.l'. _campos d_o Amaral.' composta dos srs. Cam~o~ 
do Amaral, Tocquoville do Carvalho 0 Gabnel Valladao, para Iecehor o sr. deputado Ga 
ribaldi do Mollo. t · 

Em 1.
0 

do julho, a roquor·imonto do 8r. João Antonio, cornpost~ dos srs. João An omo, 
João Lisboa o Martins da Silvv 'Para receber· o sr. deputado Ignac10 Murt~. 

Em 2 do ju1h<', a requorim~iito do sr. Nelson do Senna, composta dos srs. Nelson do 
Senna, G~ldin? Rios o Jayme GomoF, para rocobor o r-r. deputado Edmundo Blum. 

Em .'J ~o JUlho, a requerimento do. sr. Arth.ur Borparcto;, c~mposta dos sr~. Affonso 
Ponna ,,unwr, Nelson de sonn!l Francisco Pao!Jcll(l, Silva Feito~ o Campos do Amaral, 
para omittir parecer sübro a indicação n. 2, apresentada peJo rcqnorcntt>, no sentido do 
rOJ!I'Oscntar se ao Congresso Nacional Sü bro a urgente necessidade do legislar sobro fechos 
o tapumes nos limites divisorios das propriedades rm·aos o urbanas. 

Em 13 do julho, a requerimento do sr. Eduardo Amaral, composta dos ·srs. E1uardo 
Amaral, Edgardo da Cunha o Argomiro do Rozendt>, para receber o sr. deputado Alvc~ do Lemo~. 

. Em 15 do julho, a requerimento do sr. João Lisboa, composta dos srs. João Lisboa, Sil· 
vo1ra Brum o. João Porphirio, para receber o sr deputado Miranda Junior. 

Em 25 do JUlho,_ a requerimento do sr. Nelson do Senna, composta dos srs. Tocqucvillo 
do Carval~o, Ignac10 Murta, Pedro Rosa, Eduardo Amaral o Agostinho Pereira, para omittir 
parecer so roa Indicação n. 3, apresentada pelo roquoronto, no sentido do roprcsontar-so 
a.o Congt:osso Federal sobro a urgonto convonioncia do ser, no orçamento da viação fede-
ral, consignada vot;ba, no vigente exerci cio, para a construcção do ramal forreo da Estrada Central, d~ Currahnho a Diamantina, no norte de Minas. 
, b't 1· do agosto, a requerimento do sr. Zoroastro do Alvarenga, composta dos srs. 
Zvroas r~/o Alvarenga, Affonso Pcnna Junior, Pedro Ro~a. Tavares do Mello o Heitor do 
MSousat, ,.Pn<ho~ ré>prtesonta~· a Camara dos Deputados na inauguração do Instituto Filial ao do ang 1 ·, nos a Capital 

'JieEdo ~~ :oaligosEto, a te.quorimento do sr. Gal'ibaldi do M· !lo, cc.mposta dos srs. Tocquo-
Vl . tir a~ v 

10
• •J.uardo Amaral, Pedro Rosa, N• l~r,n do Senna o Heitor do Sousa, para 

cmitt ~~a co~r sobr·o a Indicação n. 4. apresentada pel'l requerente, no sentido do ropro· 
son. ar-~ nt 

0 
ongrosso Fedo ~1 .. atim, do ficar, dNdo já. reconhecida a necessidade do pro· loD~a~7 ° da Estr~lda. do Forro de Goy;az. ate o mnn.ic.ipio da Villa Platina, passando pelo 

- ~a, ai4' LO ramo.) quo., pelo plano já approvad•',.tom quo ir a Uberaba. 
s ~ N~~o sctombr·.,, compo,ta doi! srs. Atlonso Ponna Junior, Valladaros, Heitor do 

Suu,f Mosa 
011 

'do S:·nna, par a orgl>nizar a bibliotbcra da Caro ara dos Deputados. 
m'xtas Nforo (~omrn1ssão do Poli c; a), as dem tis co nrnissõos permanentes, as commissõos 1 

· :1 o~ ao T('ibuna! B'lp ·ci:tl d•) lulgamonto, á olabo:.'<'l;\o rio um projocto do auxi. 
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lios a fiyndicatos o cooperativas agricolas o a eommissão esp·ecial para tratar da org!lniza-
ção da Bibliothcca da Camara dos Deputadcs, acham se constituidas da scgninto fôrma, 
tendo soffrido, apenas, ligeiras modiíleaçõos, conforme se acham notadas, as commissõos permanentes : 

PERIVIANENTí~S 

ANNO DE 1907 

Connuissão de l'•oliciu 

(MESA) 

Dr. Antonio do Prado Lf,pü3 Pereira. (prcsidHte). 
Dr. Arthur da Silva Bcrnardcs (1." socret~rio). 
Dr, Zoroastro do Alvarenga (2." sccrotmio). 
Dr. Antonio da Silveira llrum (vico·pro~idonte). 

SUPPLEI'.ns DOS SECHhTARIOS 

Dr. Americo Forreira Lope~, I.". 
Dr. Argemiro de Resende Costa, 2.". 

Conuuissão de Constituição, L4.'gi!'!'lnção e .ha~tif;a 

Dr. Heitor de Sousa (Presidente). 
Dr, Amorico Ferreira Lopos • 
Dr. João Evangelista Barroso. 
Dr. Gabriel do Vilhona Valladã0. 
Dr. José Alvos Ferreira. o Mell0. 

Ccmmissão de Orç:nucnto c Contas 

Dr. Affonso Penna Junior (l'resid< nte) 
Pharmaceutioo B<n·nardino do Senna Figucired0. 
Dr. Francisco do C'an,pcs V:>llad!ll'r!'. 
Dr. Joa.luim Pedro HcsP. 
Coronel João do Almeida Li~lôa. 
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Coronel Jayme Gomes de Sonsa Lemos (prcsiden te). 
Commcndador Fcedorico Schumann. 
Pedro La bornc. 

(1)-Dr. qarlos da sp va, For tos (presidcnto) 
Coronel S1meão Styhta Cardoso 
Coronel José Luiz Campos do Amaral 
D1·. Antonio Martins da Silva 
Dr. João Pinh"iro de Miranda França 

Comn1i~são de Ctuna•·a~ :llnniciJ,aes e Negf)(~ios htte••-cstatloaes 

Coronel Ecluardo Carlos Vilhona do Amaral (presidente) 
(2)-Coronel Sobastiüo Augusto do Lima 
(3)- Coronel Francisco Paoliello 

Contntis:-;;."lo tle ,\.gricnltut•a e lntlnsh•ia 

(•1)-Coronol Juvcnal Coolho do Oliveira Ponna (pi·osidonto) 
Dr. Eduardo da Cunha Pereira Sa!n•inhiJ 
Major José Galdino dos Passos Rros 

Connlibsão de Oln•as l~ublicas e Viação 

(5)-Dr João Poriirio Machado (presidente) 
Dr. Ar"'emiro do Rezende Costa 
Dr. Ad~lpho Ribeiro Vianna 

(lJ Substituido temporariamente pelo sr, dr. 'I'occpwvillo do Carvalho nomeado em ~3 do .Julho. 
(9 Snbstituido temporariamente pelo sr. coronel Garihaldi do l\Iello' nomeado em G do agosto 
(3~ Suh~tituido temporar!amentte pe

1
lo dr. 1Joa~t1~1im Pedro Rosa, no1~oado em G de agosto · ' 

(
5
·1)). Substituido tomporar~amen c po o sr, l r. , , occgtev:illo Carvalho, nomeado em 5 do julho), 

( Suhstituido tomporarramonto pelo sr. dr. I ocrgtovJ!lo de Carvalho, nomeado em 20 de julho, 
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Commissão de lnstt•ueção t~uhliea e 

(G)-Coneg.:> F1·ancisco Xavier de Almeida ·Rolim 
Dr. Ndson Coelho de Senna. 
(7)-Dr. João. Baptista Ferreir·a V c !los o. 
Dr. Waldomu:o do Barros Magalhães. 
(8)-Dr. Agostmho Pereira. 

Civilizaçfio de hulios 

(presidente). 

Conuui:-;são de Sande t•ublica 

Dr. Jo~é Ta vares do Mello (Presidente). 
Dr'o AriStotelos Dutra do Carvalho. 
Dr. João Antonio Lopes do Figueiredo. 

. C<; Inntissão tle ltetlaeçfto das Leis 

lJr. Nelson Coolh~ do Se~na (presidente). 
(9) - PharmacoutiCo Bernardino do Senna Figueiredo. 
(lO) - Dr. Heitor do Souza. ' ' 

COMMISSÃO ESPECIAL 

lnetnnhitla da organização tla Uihliotheca tla {~tutuu•a 

D.r. Affonso Pcnna J nnior 
Dr. Francisco Valladares · 
Dr. Heitor• do Souza. • 
Dr. Nelson Coelho do Senna. 

(GJ Substituido tcmporariumente pelo sr. dr. Tocquoville de Carvalho, nomeado em 11 de 
julho. 

(7) Idem pelo sr. coronel .Julio de Vasconcellos Teixeira da da i\Iotta, nomeado em 11 do 
julho. 

(c8) l,uom ye!o sr. coronel lgnacio Carlos Moreira .Murta nomeado em 11 de julho. 
d 

(~J Subsl!tmdo temporariamente pelo sr. 'I'ocquevillo do C<trValho, nomeado em 27 do junho o 
epors pelo sr. coronel Francisco Paoliello, nomeado em 8 do setembro. 

(lO) !dom pelo sr. dr. João Pinheiro do Miranda França, nomeado em 27 de junho. 
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COMMISS0ES MIXTAS 
T••ibunnl Estlecial 'le .Julgamento 

Senadores : 

Dr. José Pedro Drnm~on•l. 
(ll)-Dr. João Baw.le!J.· 
Dr. Antonio Gomos Luna. 

Deputados: 

A stinho Poroira. _ 
Dr. go G b . I do Vilhona Valladao. (12) Dr. a r10 
Dr. Heitor do Souza. 

D.:Jsombargadoros: 

D João Braulio Moinhos d? ViJb.)na. 
r • h'! Pereira da Silva. 

Dr. Thoop. lo J ~é Alvos do Albuquerque. Dr. FranCisco o. 

M lc 111n 11rojccto de auxilio"' a syntliento~ . I ei·dJorncno ' . . la. luenrnhtda 'a • e' eooperat•vns ngrtco !"ó 

senadores: 
t Maria do Britto. g~· g~!j!~fmA?a~~~gs Biis :ortos. 

or: Pedro da Matta Mac la o. 

D.:Jputados : 

Dr Heitor de Souza. 
· . Valladaros. 

g~: :llfoi~g~scgoolho do S3nna. 

t ' I i no ·~·~'ttir )Ul.reccr sob1.•e o «ve O>> ;ts c s n. :t e ......... ~, lnetnnhida d'; em\0 relntivas it Jlrovis:'to de advogados e a eusta!'J lo anuo Jl.tssa' ' ( i . "' judie nrut,. 

senadores: 
t . Carlos Ribeiro-do Andrada. Dr. An omo .. 

D r. Lwindo Forrolr~ Lopo!1. 
Dr. Cornolio Vaz do ~Mello. 

Deputados : 
I J Sé Luiz Campos: do A~arJI. Corono 0 J' 11 C oi Francisco Pao 10 o. 

oron . da Silveira Brum. 
Dr. A~tomot .0 Lopes do Figueir~do. Dr. Joao An om 

(
11) Fallecido. 1 . dr V·•ldomiro de M1galhites, eleito Clll 26 d•J junho de G llJ07, por ter-l t' t ·do PC o sr. · " · 1 (12) Sn>s.!Ul t'd emsessãode2iídcJnlllO. se cleclarado mcompa 1" ' 

""'"•ouoo•••••••·•••••••oonoo-•••-•n••••••---............. ..... ...._....._.,,_••••••u•o••••••••-

ASSUMPTOS DIVERSOS 
................. ._ ................................... _ ... _ ........................................ .. 
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ASSUMPTOS DIVERSOS 

SECRETARIA 

Em virtude do disposto no § 3. 0 do art. 22 do regimento intotno, rlcou occupando o 
cargo do Secretario da Camara dos Deputados no intorvallo das sessões o exm. sr. dr. 
Amorico Ferreira Lopes, deputado eleito pela l.a circumscripção eleitoral do Estado. 

Os empregado:. da Diroctoria desta Secretaria continuam cumprindo satbfactoriamon· 
to os seus devores. 

Conformo se vê em o meu rolatorio do anno passado, foi esta Secretaria dividida em 
duas diroctorias, sondo, por isso modificadas diversas disposições do regulamento. 
_ Segundo ficou bom patente na presente sessão legislativa, parece quo essa divi-

sao trouxe os maiores inconvenientes ao bom andamento do serviço pnblico, como po-
deis ver pdo seguinte : 

Peças lidas em expediente, despachadas, o quo deviam ficar na Secretaria, agnardan-
do opportunidado para serem romittidas á respectiva commissão, não voltaram a ella. 

Pareceres do commissõos permanentes, como os do ns. 102, 103, 104 o 105 o projoctos 
apresentados, eomo os do ns. 35 o 36, quo deviam e nem podcJ'iam deixar do vir á Secrc· 
taria para serem registrados nos livros compotcntos, conformo determina o regulamento 
(§§ 3.· o i: do art. 6.0

) o o quo constituo uma garantia para o serviço legislativo, não 
foram a olla presentes. 

Além destes, muitos o muitos são os factos irrognlaros quo se deram nos trabalhos 
desta Secretaria. Sinto mo bastante contrariado em manifestar-mo desta forma, o o faço, 
tendo, unicamente, como objoctivo, evitar sejam feitas a olla censuras que a façam dos· 
merecer do conceito, que sempre gosou. 

No ~ogulaD?onto da Secretaria par~co-mo de convenícncia alguma altcr~ção. Na par· 
to relativa a licenças, por exemplo, ve-so quo nem o secretario o nem o d1roctor, podem 
con.codol-as, sondo fa~ultado ~sso direito sómonte á Mesa, do sorte quo, si um empregado, 
~o mt~rvallo d~s scssoos, cahrr gravemente enfermo ou precisar do licença para qualquer 
fim, na~ podora obtol-a por falta do quem a conceda: . 

As~rm tambom, tal voz por omissão, fosso supprimido 0 protocollo da porta •. Este h· 
vro ox1sto em todas as repartições publicas o é do improscondivol necessidade, visto como 
representa ollo uma garantia para as partes. 

CONSTITUIÇÕES E REGIMENTOS 

Em 1000, por ofJlcio n. 102, do 14 do março, foi requisitada da Imprensa Oftlcial, pr!o 
exm. sr. dr. Manoel Thomaz do Carvalho Britto, quo exercia então o cargo ~o . s9crotar10 
da Camara dos Dopntados, a impressão do um trabolho nosso sobro as Conshtmçoos Fodç· 
ral, do Estado, leis addicionaos o Rogimon~os. da Camara, .son~do. o do Congresso, (rpgt-
mcnto commum) procedidos estes do um mdtco a;Iphabcttco mto~ramonto dosonvo.lyido. 
Esse trabalho foi impresso, trazendo na capa os d1zeros: Organi,..ado pela Secretm ia da 
Camm·a dos Deputadós do Estado de Minas Gcraes. d . 

Em o armo passado encerrados os trabalhos do Congresso a 28 do setembro, como ot-
xasso do comparecer aÍguns dias á repartição, por incommo~os do saudo, tovo t bsr. La· 
fayoto Brandão, então secretario a gentileza do commumcar-mo, om 3 do ou u ro, quo 
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navia requositado da Imprensa Oftlcial200 oxomplaros do rogimonto na Camnra o GOO oxom. 
piares, cartonados, das Constituições com os regimentos. Do oftlcio do rOI!uisição, sob o 
n. 395, consta nma nota para quo so désso nova collocação ás matoriaf'. 

Como sabeis, um trabalho desta ordem demanda tempo para so fazer o assim võ·sc 
claramente quo do 29 do setembro a :3 do outubro, ora impossivol roalizal·o, entretanto, 
quando vieram da Imprensa os volumes cartnnad"õs trouxeram na capa os dizeres: I)Y.r;am·-
zado pela Directm·ia do Se1·viço das 8ess0es da Camara dos Deputados dfJ Estado de 11-finas 
Geraes. E', pois, contra osto facto qno venho aprosontar·vos o nosso protesto. 

SERVIÇO LEGISLATIVO 

Continúo, quer por meio do permuta, qnor por solicitação om oflicios, a onvidar todofl 
os esforços para dotar o archivo desta Secretaria com os trabalhos legislativos do Congros· 
so Federal e do todos os Estados da União. Até o presente têm sido romottidos os se-
guintes: 

.\logôa:-; 

ANNAES 

Da CongroEso Constitninto : 
2 volumes da Constitnint<', inRtallada em 3 do abril rio· 1>391. 

Da Camara: 

1 volume da primeira Eossão ordinaria da primeira legislatura do 1801. 
1 volnme da segunda sessão ordinaria da primeira 1o;.;·islatnra do 1892. 
I volume da primeira sessão ordimria da scgnnda lcgislatnra do 1893. 
2 volumes da primeira s~sEão. ordinaria da terceira legislatura do 1895. 
I volume da sessão ordmarm do 1896. 
1 volume da primeira se~são or:din~ria da rrnarta logislatnra do 1807. 
1 volume da sc~nn~a sossay ordr?arr!t da qn!lrta legislatura do I89'l. 
1 volnmo da pr1m01ra soss~o ord~nar~n da qnmta logislatnra do 1899. 
I volnme da sog~nd?- sossa~ ordm.arra. da quinta legislatura do woo. 
1 volume da pnmorra sos~ao or.dm~rm da sexta legislatura do 1901. 
1 volume da se.gun;da soss~o ord~nar~a da sexta lcgislatnra do 1902. 
1 volume da prrmorra scs~ao or4rmu:m da sotima lcgislatnra do 1003. 
1 volume da scgun4a sossa._o ordr~arm da setima lcgislatnra do HJOL 
I volume da prim01ra Hoss~o or~rna~üt da oita' a legislatura de 1905. 
1 volnmo da Eogunda so~sao ordrnana da oitava lcgislatnra do 190!3. 

Do Senado: 

ANNAES 

1 volume ria pri.mo~ra sess~o lcgi~lutiya, om contiunação i:t Constitninto, do J89L 
I volnmo da prr~or!'a srRs<:o ordi.nan.a da sc·gnnda legislatura do lil9:3, 
I volume da prrm01ra sos~ao or~10a:m da torc_cira logifllatnra do 1895. 
I volume da segunda scssa.o o~·dmarr:: da tcrcmra legislatura do l8UG. 
2 volnmes sognndos da PI 1mcn•a scs~ao da quarta legislatura do 1897. 
1 volume scguJl!lo 4a scgn~da sc~slto .da qnarta legislatura do 1808. 
2 volumes da pr1mmra scss::o ordr_narlft da qnu~ta legislatura do l89g, 
2 volumes. da scgLmda scssao ordmana da qmnta lc~islatura do 1\JOO. 
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; volume da primeira sessão ordinaria da sexta legislatura do 1901. 
-volumes da so.gnn.da sos~ão or~imt~·ia da sexta legislatura do l0íJ2. 
I volume da pr1memt sossao ordmaua da sotima Iegislatnra do 1003. 
I volume da segunda sessão ordinaria da sctima lcrrislatnr"t do 1901 
I volume da primeira sessão ordinarht"da oitava legislatura do 1005. · 
1 volume da segunda sessão ordinaria da oitava lcgislatnra do 1\lOíL 

Anlazona:-; 

ANNAES 

Do Congresso dos Roprosc·rltantcs : 

volume da scssfw ordinal'ia do 1f3'J5. 
2 volumes da segnnda sessão ordinuria do 18\113. 
1 volnmo da terceira sessão ordinaria do 18'J7. 
I volume da pl'imrira sessão da qnarta legislatura do I'JOI. 
1 volume da segunda scssií'> ordinaria da qnarta Icli\"islatnra do 1 90'2 • 

Unhia 

ANNAES 

!Ja Comtitnintc : 

volume primeiro das scs' õcs de 7 do abril u. I 1 do maio do 1801 
l volume s~~u.~do ~as scss!Jcs do 15~ do :maio a 13 do junho do lB9l. 
lvolumotcrccno d,ts scs~o::s do ];)dOJtlDlt,J a 2dcjulho do 1B~JI. 

Da Camara: 

l volume das E'ossõcs ordiaarias do 2'J do marr>o a :31 dr' , ,,0 ,.t,) do 18\.!l. 
'1 volnmcs, 1.", 2. ", 3.0 c ·1.", das SCSEôo~ ordin~rias r! o lfJ95' _, " 
4 volnmcs das sessões ordinarias do 1~9f3. · 

SYNOPSF.:S 

l volume do lfl'JG, 

Do Senado: 

ANNAES 

~ volumes primeiros da~ sos_:sõcs ot:dim~rias. do 20 do março a 1 1 do setembro do um . 
; volumes so~u?-dos das scss?os ord.mar.ras do IG do setembro a 23 do outnbro do 1891. · I vo~nmcs tc!co~ros das soss~os ordrnar1as do 2-1 do outubro a :~3 do novembro do"lf:l\.!1, 
1 vo umo prrmorro das sessoos ordinarias do 1892. · 

>> sogu~do » » 1> » 1892. 
1 >> torcorro >• » >> :; 1892. 
1 » qu~xto , » » » 1892. i » qnrnto » .1> )) • » 1892. 
2 ~ contendo os terceiro, qnarto o f(mnto das sessões do 1891 o 1892. 
l volumes da~ so.ssõcs oxtraordinarias d? 23 do dezembro 1891 a 21 do janeiro do 1892. 

Vúlnmo pr1mou·o da~ sessões ordinarms do 1803. 
I » r.cgur:do » >> >> » 1893. 
I >> torccrro >> >> » >> 1893. 
1 » quarto >> » >> » 1893. 
I >> primeiro » " )) ~ l8UJ. 
l >> segundo » )) » » 189-1. 
l >> terceiro » >> » » 189-1. 
I '' q nurto ~ ,, J8(J.1. 



2 volumes primeiros das sessões 
2 , segundos , ~ 
2 » terceiros " » 
2 " quartos , " 
2 » primeiros ~> ~> 
2 " segundos " " 
1 volume terceiro ~> ~> 
2 volumes quartos ~ » 
1 volume primeiro " " 
1 1> segundo » '> 
1 » terceiro » >> 
1 , quarto » » 
1 » primeiro >> " 
1 >> segundo >> » 
1 '> terceiro >> >> 
1 ~> quarto » >> 

1 » primeiro >> ~> 
I » segundo » » 
1 1> terceiro » ~> 
1 » quarto » » 
1 » primeiro » " 
1 » segundo » » 
I » primeiro » » 
1 , segundo » » 
I » terceiro )) , 
1 » primeiro " " 
I , segundo » " 
I >> terceiro " » 
1 » quarto » » 
I » quinto » » 
1 » primeiro » » 
1 » segundo » >> 
1 » terceiro '> » 
1 » quarto » » 
I , quinto >> )) 

1 volume rlo 190(j. 

Da Constituinte : 

1 volume do 1892. 
Da Assombléa L0gislativa: 

-H-
ordinarias do 1895. 

)) )) 1895. 
) ) I895. 
) .» 1895. 
, )) 1896. 
, >> \S9ô. 
)) )) 1896. 

)} )) I896. 
)) )) I897. 
)) ~ 18!)7. 
)) )) 1807. 
)) )) 1897. 
)) , 1898. 
)) , 1898. 
)) )) I898. 
, )) 1898. 
, , 1990. 
)) , I809. 
, )) 1899. 
)) » 1899. 
, » HJOO. 
)) )) 1900. 
)) )) 1901. 
, )) 1901. 
)) )) I901. 
)) )) 1~)02. 

)) » 1902. 
)) )) 1002. 
)) )) 1002. 
)) )) 1902. 
)) , 1006. 
)) , 100fJ. 
» >> 190G. 
)) )) 1906. 
)) » i'J()(). 

SYNOPSES 

ANNAES 

1 volume das soEsões ordinarias do 1893. 
1 volume das sessões ordinarias do 189-1. 
1 volume das sessões ordinarias do 1805. 
1 volume das sessões ordinarias .do 1896. 
1 volume da primeira soss~o ord}nar!a da segunda legislatura do 18'J7. 
1 volume da segunda sossao ordmarm da segunda legislatura do 1898. 
1 volume da terceira sessão ordinaria da segunda lrgislatura do 1899. 
1 volnmo da quarta sessão ordinaria da segunda logidatura do l'JOO. 
2 volumes da primeira sessão ordinal'Ía da terceira legislatura do 1901. 
1 volnmo da segunda sessão ordinaria da terceira legislatura do HJ02. 
2 volumes da terceira sessão ordinaria da terceira legislatura do 1903. 
I volume da quarta sessão ordinaria da tc:rceira legislatura do l'J0-1. 
I volume da primeira sessão ordinaria da quarta legislatura do Hl05. 
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ANNAES 

Do Congresso Legislativo: 

volnmo da Mssão ordinaria do 1899. 

l\hn•nnbiio 

ANNAES 

Do Congresso do Estado : 

I vatumo da segunda sessão ordinaria da segunda legislatura de 1896. 
I volume da primeira sessão ordinaria da terceira legislatura do 1898. 
I volume da terceira sessão ordinaria da t •rceira legislatura do I899. 
I volume da terceira sessão ordinaria da terceira legislatura de 1900. 
I volume da primeira sessão ordinaria da quarta Io:isl~tura de !DOI. 

Da Constituinte : 

volume do 1891. 

Revisão da Constituição : 

volume do 1001. 
volnmo do 1905. 

Da Camara: 

8. l"nulo 

' NN~ ES 

ANNAES 

l volume da primeira sessão ordinaria da primeira lo,islatura do 1891. 
1 volume da to~coi~a sessã~ ordi!lari~ da segunda legislatura do 1894. 
l volume da pr1m01ra sessao ordmar1a da terceira legislatura do 1895. 
l volume da sognnda sessão ordinaria da terceira legislatura do 1896. 
1 volume da terceira sessão ordinaria da terceira legislatura do 1897. 
I volume da primeira sessão ordinaria da quarta legislatura do 1808. 
I volume da segunda sessão ordinaria da quarta legislatura do 1899. 
1 volume da terceira sessão ordinaria da quarta legislatura do 1900. 
I volume da primeira sessão ordinaria da quinta Iogislatnra do 1901. 
I volume da segunda sessão ordinaria da quinta legislatura do 1002. 
l volume da terceira sessão ordinaria da soxtà 1ogislatnra do Hl03. 
2 volumes da primeira sessão ordinaria da sexta legislatura do 1904. 
2 volumes das sessõos oxtraordinaria o or•dinaria (2." sessão da 6.a legislatura) do 1905. 
I volumes das sessões extraordinaria o ordinaria (3.• sos~ão da G." legislatura) do 1900. 

SYNOPSES 

16 volumes do 1891 a 1906. 
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Do Senado : 

ANNAES 

I volume da sessão ordinaria de I5 a 31 do julho e do 1.0 do agosto a 28 de novembro 
de I89l. 

I volume da primeira sessão ordinaria de segunda legislatura de IS92. 
1 volume da segunda sessão ordinaria da segunda legislatura do I893. 
I volume da terceira sessão ordinaria da terceira legislatura do 189-1. 
1 volume da primeira sessão ordinaria da terceira legislatura do 1805. 
I volume da segunda sessão ordinaria da terceira legislatura do 1896. 
I volume da terceira sessão ordinaria da terceira legülatura de 1897. 
1 volume da primeira sessão ordinaria da quarta legislatura de 1898. 
I volume da segunda sessão ordinaria da quarta legislatura do 1809. 
I volume da terceira sessão ordinaria da quarta legislatura do 1900. 
I volume da primeira sess~o ordi?ari!l da qui_nta Ieg~slatura de wo,r. 
1 volume da segunda sessao ord!nar.ta da qu~nta lo~tslatura de l90t. 
1 volume da terceira sessão ordrnaml. da qutnta logislatum do 1003. 
1 volume da primeira sessão ord~nar~a da sexta leg!slatura do 1004. 
1 volume da terceira sessão ordmarra da sexta logtslatura do 1906. 

SVNOPSES 

17 volumes do 1891 a l90G. 

I•crnanl huco 

ANNAES 

Do Con~rosso Constituinte ; 

volume do Congresso Constituinte do 180 I. 

Da Camara; 

volume da primeira sessão da primeira legislatura de I8~H. 
volume da segunda sessão legislativa de 1892. 

I volume da terceira sessão legislativa de I893. 
I volume da tçrc~ira sos~ão lo~isl~tiva do I894. 
1 volume da primOira sossao ordmarta da segunda legislatura de 1895. 
1 volume da segunda sessão legislativa do 1896. 
I volume da terceira sessão leiislativa do 1897. • 
I volume da pri~oira ses~ão ?rdinar!a da ~orc~ira legislatura do 1898. 
I volume appondtce da pr1m01ra sossao ordmarm da terceira legislatura do 1898. 
1 volume da scgun~a sessão ordi?ari?- da terce~ra legislatura do 1899. 
1 volume da terceu·a sessão ordmar1a da terceira logishtura do 1900 
1 volume da primeira sos~~o or~ina~ia da quarta legislatura de 1901.' 
I volume da segunda sossao ordmarta da quarta lof5islatura do 1902 
I volume da terceira sessão ordinaria da quarta logtslatura de 1903 ' 
I volume da sessão oxtraordinaria o primeit·a sessão ordinaria da 'quinta legislatura 

do 1904. 
I volume da sessão oxtraordinaria do 1905. 
I volume da terceira sessão ordinaria da quinta legislatura do 1906. 

1 volume de 1892. 
I volume de 1893. 
1 volume de I895. 
1 volume de 1896. 
I volume de 1897. 
I volume de 1898. 
I volume de 1899. 
l volume de 1900. 
l volume de 1902. 
I volume de HJO't 
I volume de 1005. 
l volume de l90G. 

Do Senado: 
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SYNOPSES 

AN\IAES 

1 volume da primeira sessão ordinaria da primeira legislatura do 1891. 
I volume da segunda sessão legislativa do l8\J2. 
I volume da terceira sessão logislati va de 18\J3. 
l volume da terceira sessão legislativa de 189-1. 
I volume da primeira sessão legislativa de 1895. 
I volume da primeil'a oossão ordinaria da segunda legislatura de 1895. 
2 volumes da segunda sossã0 ordinaria da seguada legislatura de 1896. 
I volume da sessão oxtt·aordinalia do 1896. 
2 volumes da terceira sessão ordinaria da segunda legislatura do 1897. 
2 volumes da primoil'a sessão ordharia da terceira legislatura de lfl98. 

volume da segunda sessão ordinaria da terceira legislatura de 1899. 
2 volumes das sessões oxtraordinarias de 7 a 28 do fovel'eiro o tert!oira sessão ordina· 

ria da torcoira legislatura, do 6 do março a 30 de junho de 1900. 
I volume da primeira sessão ordinaria da quarta len-islatura de 1901. 
I volume da scgu~da sessão ordinaria da quada legislatura de I902. 
I volume da torc~ma sosslío <_mlinaria da quarta legislatura do 1903. 
I volume da sossao oxtraordmaria o primeira sessão ordinaria da quinta legislatura 

dol904. 
I volume da sogu~da scss~o ord!naria da qninta legislatura do 1905. 
I volume da torc01ra sossao ordmaria da quinta legislatura do 1906. 

SYNOPSES 

H volumos do 1893 a 1905, faltando os do I89I, 1892 o 1894. 

ANNAES 

Da Camara: 

l volume quinto da segunda sessão ordinaria da segunda Iog~slatura do 1895. 
I volumo sexto da terceira sessão ordínaría da segunda legislatura do 1896. 
R. S.- 3 
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ANNAES 

Do Congresso L<:>gislativo: 
I volume da primeira scssrw ordinaria da terccii"a logislatma do 1~:.>5. 
I volume da segunda sessão ordinaria da terceira legislatura do I896. 
1 volnmo da primeira sessão ordinaria da qnarta legislatura do I8:>7. 
1 -r o lume da sessão extraordinaria da !J uarta legislatura do 1898. 
l volume da segunda sesuão ordinnria da quarta legislatura do I8\JU. 
I volume da primeira sessão ordina!'ia da !lllinta legislatnra do 191)1). 

IUo f:.J"ande do Snl 

ANNAES 

Da Constituinte: 
volume do Congresso Constituinte do IK91. 

ANNAES 

Da Asscmblóa do;,; 1\oprosontantes: 
I volume da sessão oxtraordinaria do l8ül. 
1 volume da primeira sessã~ or~inaria do 1891. 
I volume da sessão oxtraordmarm do l89Z. 
2 volumes da sessão oxtraordinaria do 1893. 

volume da sessão ordinaria do 1891. 
volume da sossüo ordinaria do 1895. 
volume da 5." sessão ordinaria do l80G. 
volnmo da 6." sessão ordinaria do 1807. 

1 volume da 7. a sessão ordinaria do 1898. 
I volume da sessão oxtraordinaria do 1808. 
1 volume da 8." sessão ordinaria do 1K9(). 
2 volumes da 9." sessão ordinaria do 1900. 
I volume da 10." sessão ordinaria do 1901. 
I volume da li.~ sessão ordinaria c oxtraordinal'ia do 1002 0 l9ll:3. 
I volnmo da 12.a sessão ordinaria do lüO:J. 
1 volume da 13." sessão ordinaria do I!JOl. 
1 volume da 14." sessão ordinaria do W05. 
1 volume da 15." sessão ordinaria 1906. 

Uio ele .Jnuch•o 

AN ~t.ES 

lla Constituinte : 

volume da Constituint?. do !:' d0 março a 9 de abril doJ!892, 

Da Assem blóa Legisla ti v a : 

volume da sessão extraordinaria do I89Z. 

-- 19 

I vfOiumc da sessão ordinaria do I892. 
I volume da sessão oxtraordinaria do H de novembro do I892 a I2 do janeiro do 

IM\ 3. 
I Vl·lume da scgnnda sessão ordinaria do IH\J3. 
I volnmc da sessão ordinal'ia de I894. 
I v< lume da sessão ordinaria de I895. 
I Yolume da sessão cxtraordinaria do 1805 a l89fl. 
I volume da sessão oxtraordinaria de I89D. 
I V< Inme da sessão ordinaria do I8D9. 
I volume da ~1essão extraordinaria do 1900. 
2 volume~ da sessão cxtraordinaria (2. ~ convocação) do I900. 
I V< lume da sessão ordinaria de HJOO. 
I volume l." da sessão do 1 a 31 do vgosto de I90-L 

(;on;:;t·e~so Nacional 

ANNAES 

I8()0 

Das sessões preparatorias o da Constituinte : 

2 volnmes primeiro de ·1 a 14 do novembro o de 15 do novembro a 31 do dezembro do 1890. 
2 volumes segundo da Constituinte do 2 a 30 do janeiro do I88l. 
2 volumes terceiro do 2 a 26 do fevereiro de 18!)1. 

J)a Camara: 

De 11-:Dl 

5 Yolumcs, J.o a 5. ", das sessões ordinarias de 10 do J. unho a ~3 de novembro do 1891. 
I volnmc da sessão cxtraordinaria do 12 do dezembro do I891 a 22 do .janeiro de 

181!2 r: encadernado com o 2.0 volume do 1892. 
a volumoE>, 1." a 5.o, das sessões do 10 do junho a 3 de novembro do 1891. 

DO 1892 

6 volume!', sendo de I. o a 6. 0
• (faltando o de n. 2 do moz do .J·unho) de 27 de abril a I I 

d~ novembro. 

De 1893 

5 volumes, do 1.0 a 5.0 , de 27 do abril a 25 do setembro. 

Do .1894 

b .91 volumes (sendo um de apnl'açã'.> de eleições do presidente da Ropublica), de 18 de 
a rl a 20 do dezembro. 
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Da I895 

8 volumos das sossões ordinarias, I. • a 8.•, do 27 do abril a 30 do dezembro. 

Do I896 

8 volumes, ].0 a 8.•, do '27 do abril a IO do dezembro. 

Do I897 

8 volumes, I.• a 8.•, do I8 do abril a lO do dezembro. 

Do 1898 

,., ... 

2 volnmos (sondo um do apuração das eleições doprcsidonto "da lt0pUblica) do 18 do 
maio a 28 do junho o do 20 do agosto a 19 do outubro. • 

Do 1899 

t1 volumes, I.• a 6, 0
, do 27 do abril a 31 do outubro. 

Do 1900 

5 volumes, 1. o a 5. •, do I8 do abril a 29 do setembro. 

Do I90l 

8 volumes, I. o a 8.•, do 27 do abril a 28 do dozombro. 

Do 1902 

11 volnmof:l, J.• a 11.• (contendo osto ultimo discursos), do 19 do fevereiro a 31 do 
dezembro~ 

Do 1903 

I volume 1.• do I8 do abril a 30 do maio do 1903. 
I volume 2.• do 3 a 30 dojunho do I903. 
I volnmo 3.0 do I a 30 do julho do lü03. 
I volume 4.0 do I a 31 do agosto do Hl03. 
I volume 5.• do I a 30 do setembro do Hl03. 
I volume 6.• do I a 31 do outubro do I90:3. 
I volume 7.0 do I a 30 do novembro do 1903. 
1 volume 8.0 do I a 29 do dezembro do 190:-l. 
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Do HJ0-1 

I -rolumo I.• do 3I do dc·zombro de 1903 a 25 do fevereiro de 100-!. 
I volume 2.• do 27 do abril a 30 do jnnho do I90-1. 
I volume 3.• do I a 30 do julho de I904. 
I volume 4.• do I a 31 do agosto do I904. 
I volume 5.• do I a 30 do setembro do 1904. 
I volume 6.• da I a 3I do outubro do 1904. 
I volume 7.• do I a 30 do novembro do 1904. 
I volnmo 8.• de I a 2n do de-zembro do 1904. 

Do 1905 

volume 1.0 do 27 do abril a 31 de maio do 1905. 
volume 2.• do I a 3u de junho de 1905. 
volume 3.• do I a 31 do jniho do 1905. 
volume '1.0 de I a 30 do agcsto de 19(·5. 

I volume do 1891. 
I volume do I80:?. 

RELATORIOS E SYNOPSES 

~ volume annexo ao Rolatorio o Synopfo do l8'J2. 
~ volumes anm·xos ao Rclatorio o Synopso do 1&03. 
l 'olnme, Relato rio o Synopso do 18\H. 
I volume l.lnoc-xo ~o ltelatorio o Synopso do I8!H. 
I volume, Rolatorw o Synopso do 1895. 
I ve>lnmo annoxo 11 o Rolatorio o Synopso do 1895. 
I volume, Rolatorio o Synopso do 1896. 
I volume annexo ao Roltttorio o Synopso do I89ô. 
I volume, Relato rio o Sync pso o annexo do I897 
I volume, Rolatorio o Synopso do I898. · 
I volurLo annoxo ao 1-telatorio o Synopso do I898. 
I volume, Rolatorio o Synopso do I899. 
I voiomo annoxo ao Rc Iatorio o Synopo do I899. 
l volume, Rolatorio o Synopso do 1900. 
I volume annexo ao Relatorio o Synopso do I900 
I voiUm(', Roiatorio o Synopso do HJOI. • 
I volume annexo ao Roiatorio e Synopso do 190I 
1 volUm(', Holatorio o Synopso do 1902. ' 
I volume annaxo ao Rolatorio a Synopso do lü02 
I volumE', Rolatorio o Synopso do 1903. · 
I volume anncxo ao Ralatorio e Synopso do I903 
I volume, Rolatorio o Synopso do I904. · 
I volume annoxo. ao Rolatorio o Synopse da 1904. 
l volume, Rolatorw o Synopso com documentos, do I905. 
l volume, Relatorio o Synopso do I90f.l. 
l volume annoxo ao Rolatorio ]!)06. 

Do Senado: 

ANNflES 

Do l89I 

5 volumes, r,;ondo estes encadernados, do ). 0 a 5. 0
, do 5 de junho a 3 do novembro do 

I891. 
4 volnmo~, do l.'' a .1,o dil 5 do junho a 3 do novembro, faltando o sogun,io volume do 

agosto. 
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Do 1802 

l do 1 • a 6 · de 28 do abril a 12 do novembro. 
õ vo amos, · · • 

Do 1893 

4 volume!', de 1_.. a 4.o, de :!8 de abril a 25 do setembro. 

De 1894 

ü volumes, do l: a 6.", do lB do abril a 2() do dozom br''· 

Do 1895 

~ volumoB, do I.'' a 8:~. do 2i do abril a 30 do dezembro. 

Do 1896 

7 volumes, do L" a 7. o, de 28 do abril a 10 do dezembro. 

no 1897 

4 vdumc!l, de J.ú a -l.", do 18 do abril a lO do dezembro. 

Do IR!l8 

4 volumes, de 1." a 4.'' do 28 do abril a 30 do dezembro. 

Do 1899 

3 volumes, do 1." a :~:',de 28 do abril a 22 de no v( mb!'o. 

Do HJOO 

4 volumes, de I.' a -1. ",de 18 de abril a 3•) de dezom ht·o. 

De 1901 

-1 volumes, de !.'' a -1.", de 28 do abril a 30 de dczem bro. 
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Do IV02 

2 volnroos, 1.0 o 2.0 , do 3 maio a 31 do outubro. 

Do 1 go:~ 

I volume I. o de 18 do abril a 31 do julho do 1903. 
l volume 2. 0 de l." do agosto a 31 do outubro do HJ0:3. 
l volume él." do 1.0 do novembro a 29 do dezembro do llJ03. 
I volttmo 'L" do 30 do dezembro do 1D03 a 25 do foveroirr> de lUiJ-L 

Do 1904 

I volume unico.-Appondico das sessões de 30 do dozcmb!'o do 1003 a 25 do fovcreiL·o do 
1\JOJ. 

I volume 1." do 28 do abril a 2!J do julho do 190-L 
I volume 2.0 do 1 do agosto a 31 de outubro do 1904. 
I volume 3.0 do I do novembro a ::0 do rli1 ZOmbro do 190!. 

Dl' 1905 

volume i." do 28 do abril a ::o do jullto do 19 5. 
volume 2" do I do julho a 31 agosto do 1905. 

I volume ::3.0 do I do sctomhro a 31 do outubro do lU%. 
l volume 4. 0 da terceira scs~ão, da quinta ll'gi~latura, do I.' de novembro a 30 de 

dezembro do lU(J5. 

F1ELATO.I:ll03 DO PRESIDENTE :l::J SE~JA _:) 

1 volume, na sossüo do 18U2. 
1 volume, na sessão do IS!lil. 
I volume, na sessão do 1895. 
I volume, na sessão do 18U0. 
l volume, na sessão do 18~0. 
l volume, na sossúo do l!JIJO. 
l volume, na sessão do Hl04. 
I volume, na sessão do I um;. 
l volume, na sessão de 1901}, 

BIBLTOTHECA DO CONGRESSO MINEIRO 

~ 1:o1a rosolu ;ão n. ·1, do 22 do junho do 1892, foi croada uma bibliothoca annoxa á Se· 
e1·otarta da Cama r a dos Deputados para uso exclusivo do Con "t'osso ~linoir·o 

Tendo sido consignadas, na lei n. 39, do 21 do julho do 1SU2 a ~orba d~ 20:000$000 o 
na do n. 65, do 25 do julho do 1893, a do 5:000$000, destinadas a manutoncão da bibliotho· 
ea, a 1\Iosa, attendondo á faculdade qno lho confere o§ L" da referida resolução, solici· 
tou, do oxrno. sr. dr. Presidente do Estadt>, por oftlcio n. 41 do 28 do novembro do !893, o 
do oxmo. sr. dr. Secretario das Finanças, por ofllcio n. 123' do 12 do julho do Hm-l, a expedi-
ção do .ordens, ati~ do serem recolhidas ao Banco d~ Itopn'b!ica as quantias docrotada_s. Ern 
eurnpnmonto do dtsposto no§ :L" do ar·t. L" da menciOnada resolução n. 4, o sr. prmndonto 
da Camaru nomeou, oro 20 do junho de 1805, uma commissão composta dos srs. 1loputados 
Angusto Clomcntino, Mondes Pimoutol o Epaminondas Ottoni, com o Hm de organizar a 
liRta rios livros quo devoro compor a bihliothoca. 
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Não havia ainda essa commissão dado andamento a seus trabalhos, quando, em 1896, 

tornou-se desfalcada por torom sido eleitos deputados ao Congresso Federal os oxmos. srs. 
drs. Augusto Clomontino da Silva c Francisco Mondes Pimentel. 

como se vê, dosapparoceu por completo essa commissão visto não fazerem mais parto 
do Congresso Mineiro os membros quo a compunham. 

EDIFICIO DA CAMARA 

.A Camara dos srs. Deputados acha se .t\mccionand.o em ed.itlcio do Estado, apt·opriado 
para os trabalhos do Congresso Legisla ti v o MiMirCl. 

NC13to cditlcio, onde ha falta absoluta de commodos para a bil>liothcca do Con''!'Osso 
Mineiro, continua fnnccionando a bibli?thc~a munici_Pal: cuja pormancncia traz os ui~is fu-
nestos resultados para os tr..tbalb.os lcgtslatlvo,; c prmc1palmont·) para o-; da Secretaria. 

Assim, pois, parece quo seria do mui!a convcnicncLt para o scrvir;o publico providcn 
ciar-sc, com urgoncta, sobre a sua remoçao. 

BIBLIOTHECA. DA CAMARA DOS DEPUTADOS 

Em sessão do 1-! de setembro f,Jram nomca<los pelo sr. Presidente da Camara os 8 dopntados -dr. Affonso Ponna Junior, dr. Francisco do Campos Valladarcs, dr. Heitor rd~ 
Sonza 0 dr. Nelson Coelho do Senna, para formarem a commiss1o oncarro""..tda do 0 , 
nizar a bibliotheca da Camara dos Dcpntados. n 

1 ga-

VOTOS DE PESAR 

Foram lançado::; votos do pesar nag actas das s(;guint<'s sessões : 
Do 18 do jnnho, a requerimento do sr. Paolidlo, pelo follccimt:llto do sr· , . · c 1' p · t d A · · · senador Juho czar avaros aos; a requoDmcn o o sr. rg•_.mu·o do R·~zende Jl"lo f llc , t · C · I' h l d' 11 •· , ' ·v <~ c.rncn o do sr. maJOr asstano "lp ac. A rJUSOCd. O _SilVa, <.'X-düpJ.ta lu pC!.J. c!," cit·cum-;ct•i ,-

eleitoral do E~ta~o; a roqu~nmonto do ~r. Hultor dil Souza, pelo fal!vcimonto do CJT.pçao 
sr. de. Erluardo El'nosto da Ga}Ua Cc~quowt; a ruqucrimontJ do sr. Vallad.tros pelo r-"T1°· cirnont~ do cxmo. sr .. dr. J,ose de Mtrand.a R~boiro, membro da Côrtc do Ap ~lia •ão .a ~
rcqnorrmonto do .sr. S1l va F ortos, pelo fallccrmcnto üJ sr. conselheiro C·~rlo~ A~ ' 0 da 
Assis Figucirodo, sendo o~ vidudo do roquorimonto do sr. Senna Figuoir~do lova o~sd· 0 
sessão em homenagem aos rllustrcs mortos. n ,t a a 

no 19 do junho, a requerimento _do. sr. Silveira Brum, pelo fallccimcnto d d 
João Chrysostomo, ox-dopntado provmcral. 0 sr. r. 

Do 21) do junho, a requeri~cnto do sr. Valdomiro do Magalhães pelo f· ll · 
do dr. Amador Brandão Nognmra Cobra c, a roqncrimonto do sr Pcdrd R s a CCimont_o 
monto do sr. dr. Francisco Carlos do Araujo Moreira, presidente' da Cama~a al\,Ipc~o_fal1Iccr· Santa Barbara. umcrpa do 

Do 2·1 do jnlho, a requerimento do sr. Senna Fignoirodo pelo f· n · t . 
o illnstrado s~cordotc-padr~ João Baptista Cornogglioto. ' a ocrmcn ° do pwdoso 

DJ. 26 de JUlho, a r~quorrmcnto do sr. Agostinho Pereira pelo fallocimc t d -11 republicano d_r. Antomo Ro.mualdo Monteiro Manso. ' n ° o I nstro 
Do 30 do JUlho, a roquerJmcnto do sr. Gabriel Valladão pelo fallcc· t 

Joaquim Soares. Calixto, quo representou o segundo distrleto cstadoarlm~r:n ° /~ sr ·1 P~dro tnras consecutrvas. • uas ogtsla-
Dc 12 do agosto, a rrq!lorimcnto do sr .. J.,ão Lisboa pelo fallccimc t d 

Octaviano Ferreira de Britt0,' ~x-deputado J'edural pelo 6:o districto. 0 0 0 sr · coronel 
DJ 17 de _agosto, ~ requomnonto do sr. S mna l"rgucirodo pelo fali,.· t 

Manoel F..tusttno Corre a Brandà'>, ox:·duputado pro viucial ' ~ctmon ° do sr. dr. 
Do 27 do agoE>to, a requerimento do sr. Silva Fort·c, pelo fallecim t 

Franci>co do Paula Ram'JS Hozt•, ex-deputado pl'ovincial.·' cn ° do H', dr. 
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PESAMES 

Em l7 do jnnho, a requerimento do sr. Senna Fignoirodo, foi transmittido um tolo· 
gramma ao sr. dopntado dr. Aboilard Rodrigues Pereira, apresentando-lho posamos por 
parto da Cama:ra dos Depntados, pdo fallccimonto do sna idolatrada mãe, 

Em c! do jUlho, a requerimento do SI'. João Lisboa, foram cgnalmonte transmittidos 
posamcs, por par-to da Camara dos Deputados, pelo fallccimcnto do sr. coronel José Ri· 
beiro do Miranda, ao sr. dcpntado dr. José Ribeiro de Miranda Jnnior c ao oxmo. sr. se-
nador ao Congresso Federal-Julio Bueno Brandão, fllho o genro do illustro cxtincto • 

Em 6 do jnlho, a rcqnerimcnto do sr. Aristotoles Dutra, foram transmittidos ao sr. de-
putado dr. João Ferreira Vclloso, pcsam(;s por parte da Camara dos Deputados, pelo fallo-
cimonto do sua idolatrada esposa. 

Em 12 do jnllw, a roqnerírnonto, do ><r.. Nelson do Senna, foram tambom, por tolegram 
ma, transmittidos ao oxmo. sr. coronel José Bento Nogueira c familia, posamos por parto 
da Camara dos Depntados, pelo fallccimonto do sua esposa. 

Em '1 do outnbro, por tolcgramma do sr. secretario dr. Amorico Fm·roira Lopes, fo· 
ram apresentados, á cxma. E> r a. d. Maria .t\Utonia Alves, Valladão, sentidos pesame.s pelo 
prematuro passamento do sou. id(,]:;.trado esposo, dr. Uabriel do Vílhona Valladão, digno 
representante do Estado. 

Em 2 do novembro, por tclcgramma do mesmo sr., foram apresentados pesamos ao 
sr. dr. Henrique Bawdon, em nome da Camara. do: Deputados, pelo falleoimonto de son 
digno pao, senador João Bawdom. 

Em 12 do dezembro foram, cgualmento por tue:g1 aroma, tr&nsmittidos pelo sr. secre-
tario, pesamos em no mo da Secretaria o da C a mar a dos Dcpntados, ao sr. coronel Pedro 
Azevedo pelo fallccimonto do sr. coronel Vasco Azevc.do, ex-deputado ostaJoal. 

CONGRATULACÕES 
Em G do agosto, a roquctimonto do m-. João Barros(), foi transmittido pela Mesa, em 

nome da Camara dos Deputados, tologramma do co!lgratulaç?es a~ _ exmo. sr: Arcebispo, 
pela solemnidadc celebrada naqnolla data, em Marumna-a 1mpos1çao do Palho ao oxmo· 
rovmo. sr. d. Silvorio Gomos Pimenta. ·~ 

Em 1\J do agosto, a requerimento do sr. Nelson do Senna, foi, cgualmento transmitti· 
do ao illnstro estadista- senador Ruy Barbosa, em Haya, nm telcgramma do congr~tn
laçõos, por parto d•\ Camara dos Deputados, homenageando o sou talento o seus sorvtços 
prestados á Patria. 

HOMENAGEM 

Em ll do setembro, a requerimento do sr. Valladarcs, foram consignadas na acta as 
homenagens da Camara dos Deputados á Mesa pelo medo porque ella se houve em todas 

as questões. 

FELICITAÇÕES 
Em 30 do dezembro, por tclcgramma expedido pelo sr. Secretario, dr. Amoricg F~1l: roira Lopes, foram apresentados, em nome da Camara dos Deputados ao Congross 

neiro, felicitações do boas vindas ao cxmo. sr. senador n.ny Barbosa. 

VAGA 
Com o fallocimonto do sr. dr. Gabriel _do Vilhcna Va~a:~i~a~~~~aggs 0b~;~t~d~~- ter-

ceira circnmscripção eleitoral do Estado, abnn-so uma vag · 
R. S.- ·i 
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Para os dovidos cffeitos deu-se da mesma conhecimento ao exmo. sr. dr. Presidente 
do Estado, conformo o dispositivo do art. I6 do regimento interno. 

LICENÇA 
Em sessão do 8 do setembro foi lido em expediente um requerimento do sr. deputado 

dr. José Monteiro do Miranda Junior, pedindo um moz do licença para tratamento de 
saudo. 

Este requerimento foi rcmcttido á commissão do Representações o Petições. 

ANNAES, RELATO RIOS E SYNOPS E 

ncmott:Jri~rn-sn, como do c,·,stnmc, para os arehivos du:: caro aras mumc1p aos, das r c· 
I;Lrtiçõcs publicas da C'.tpibl do E:::tado o das corporaçüco logblativas fodoracs c esta· 
tluacB, o-: <•unaes c o rdatorio c ;:ynopc;o do~ traballto:i da Camara dos Dopntado!', referen-
te~ á quarta o ultirrJa sr,•-~srw '" ,J_in".r!;, <L CJIW.I'ta Jc· ,;i,datura do Congresso Legislativo Mi-
nei! o, I'<•i;lh:"da em o :mno pr• XlTldl pas~:ado. 

As (diçõc:s d1)~, ann;•os 1!os tr~tb~•hos da Cam 'ra do; l>opntados, referentes ás ses~iies 
do 189\ ;, 1807. 1809 a !\)().! Hdl,ffi·SO : ,g<•Ltd;,~. 
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6 proparatorias de 7 a 12 do junho. 
3 do Congresso, inciusivé as do installação o encerramento, nos dias 15 do junho, 20 

de julho o 15 do setembro. 
72 ordinarias nos dias, 17, ltl, 19, 20, 21, 22, 25,26 27 o 28 de junho · I 2 3 4 5 6 8 v 

10, li, 12, 13, 15, 16, 17, 18, IV, 22, 23, :!4, 25, 26 27, 29 30 e 31 do julho· 1 2 3 5 6 i 8 9 '10' 
12, 13, 14, I6, I7, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, '2s, 29,'30 c 31 do agosto'·~ n~s' dÍas\'21 3 '-t '5 o' u, 10, 11, 12e 14 de setembro. ' ' ' ' ' ' ' 

3 oxtraordinarias nos dias o, 8 o IO de setembro. 
I termo do reunião para a 72" scs~ão ordinaria do 13 do setembro. 

SESSÕES NOCTURNAS ---·-----------------------· 
r~m ~I de agosto, a ;•.1querirnrmto do sr. v~.lladaros, t'ui delegada ao sr. Presidente da 

Camara a f . .Lculdad•' do con vocm· ~ossriof; noeturnas. 

SESSÃO E XTRAORDINARIA 

Em G de sotcm?ro, a rcquer~mcnto _do sr. Zot·oastro do Alvarenga, foi convocada uma 
scstão oxtraord1nar;a para ~om~ngo, dm 8 do rncsnJO mcz, em razão dc_tcr a a Camara 
de pronuneíar-;;c sobro matcruw unportautus c do urgoncia. 

CORRESPONDENCIA OFFICIAL 

Pela Sccrot:uia da Camara dos Deputados foram cxpodHoq, om ID07, até esta data: 
20 otncios ao Senado, sob ns. I a 2\J. 
98 oflicios ao governo, sob ns. I a 98. 
34 ofiiciofl a diversos sob ns. I a 34. 

Foram rccebitlos : 
50 oflicio:!. 
13 representações. 
36 rcqncl'imontos, 
6 tclcgrammas. 
2 docnmontofl. 
a indicações. 

SESSÕES DA CAMARA E DU CONGRESSO 
Durante o porioao decorrido de 7 do junho a I5 do setembro realizaram-se a' 

seguintes: 



T~ABALHOS U~ CAMA~A UOS UHUTAOúS E 00 CONGRESSO 



THABALHOS DA CAl\IIAHA 

Foram apt'OB~ntados na Camar~', dos srs. Deputados durante a I.• ses<-ii.o ~a _5.• !egisla· 
tur·a do C0ngt'l.'SSO Minr:ir·o t!'inta 'l sois proj'lct.n~, ro:ob ns. 1 a 36; qu;dro mdlua<,:oos, Fob 
ns. t a 4 ; oent·; o cineo ]Hl'i)•~ero~, :oh JB. l a 103 o dn~s t'i.Hl~lOrimen W•,. sob n1~. _1 o 2. . 

\lom rlcst<l:J, a Camara o'~cupnn-~'O t'nnhom nr·m :\ rk;eu·-s:w rios ~;:Jgmntos prnJC ~tcs 1!0 
annos ant•)rioro~: n. "L77, 1!0 !WJ7 ; n. :l5~. do lll~8; ns. :;;) e r:8 do HJOO; ns. 15Z, W: c li)), do 
HJO~: ns. <J7 o 8Z do HJOi; n., 1-l'l, 150, 1fiG, !G9, 181 o 18-5 •lo 1\JOG; o com a ttos p:.rJcorcs 
ns. 208, 235, 236, ~37, 23~, 217, 2)0, 251 e 2f;2, do \906. 

Do SrínadrJ JiJt'arn rüm!,ttida~ it C~mara do•J srs. Tlilpntarlos as pl'nposi<,:üoc; 'lo n~. 15•1 o 
155, tond•1 occnpado tamborn a sna attcrJ<;'í.o as do n,. 113 o 11<1, do 1005 o UJ:~, do 190Ci. 

LEIS SANCClONADAS E PROMULGADAS EM 1907 

Loi n. 453, do 31 do agosto, fixando a forç:\ pu'Jlic<t do Estado para. o ox.er-cicio do 1908, o 
dando outras pt>ovidoncias. . 

Loi n. ,151, do tl 'ld ~;otomb,o, ,locl'lr.HHlo isenta:; do impostos <JS p~ssagons om ostra· 
du,<; do fo•-ro, vonrl.idas pal'a só lo.l do OXIJOsir;õos industriaos, commorciaor.<, o agricolas, mu-
nieípaos ou rogionaos. concodondo premio'', instituinrlo o ensino pratico do agricultUl'a nas 
fazenda~ morte! o o dando outr<•S provirloncias. 

Loi n. ,f:í5, do ll de fl•Jtornbr·o, anctr!l' z~ndo a concessão gr·atuib aos cxtr·angoirOll quo 
con_s~ituit'_:)m ünnilia no Estad_o, do lotes do torras devolutas o contendo disposições sobra, 
logltnnar;wJ de pos~e, v onda <htocta do torras devolutas o dando outras providencias. 

Loi n. ·J5fj, do ll do setembro, mo lifir~ando a logislaçiio oloitoral do Estado. 
Lei n. 457, do ll do l:lotombro, conco1ondo liconr,;a ao 2.& escrivão do termo do Monto 

Alogt·o, Agostinho .Josó Pi\ulo Vütrd. 
Loi n. 458, do ll do sotornlJt'o, approvando as contas do cxorcicio do 190!, o contendo 

disposiçiJ:J;J sobro croditos rmpplomontaros o dividas activa o passiva do Estado. 
Lei n. l':ZJ, do 11 do sotomhro, dividindo om oito classes as crJll'lctorias do Estado, o 

contomlu otltcas tli!Jpo;ji,;õos, sobro nomoaç~ío do colloctoros o escrivães. 
L<Ji n. -1GO, de I I do notem uro, conco1enrlo licença a diversos funccion~rios do ordem 

administrativa o judiciaria. 
Loi n. ~161, do li do setembro, isentando do imposto do transmissão do propriedade os 

hon:J hg,1,dos ou gdriuirido3 para hospitaos o cstabolocimontos do instrncção. 
Loi n. <162, de 12 do \lotombro, díspon,lo sobro concessão do licença a•'pt·nticos em 

pharmacia. . 
Loi n .. !Q:3, d.o 12 do sotomht•o, contondú disposições roforontos ao onsiuo socundal'lO 0 

prolissionul do Estado. . 
Lüi n. <16!, do !:1 do setembro, declarando oxtomivos aos funccionarios da Profoitnt•a 

do Boi! o Hot'izonto os tt v ores concedidos na !oi n. :J:H, do 28 do agosto do 1902. d f< , 
Loi n. ,165 tio 14 d•) sotomlJ ro, auctoriz.mdo o governo a conceder estradas o o~ro 

som onu~ o rlvot'o3, a rilvor o~ conteactos com as omprez~s arrcndatarias das ostaçoos 
hydro minoz·aos o contendo outr;;s disposições. . . . ,, 

Loi n. 4fiG, do 1,! do setembro, auctorizando o governo a gar.tnt1r o JUro an~ua.l ~o G /a 
ao capital do mil contos do rilis qno dentro do prazo do tz·os annos, conbdo da data dost 
lei, fôt• ornprogado nos armnzcns g~raos do quo tr,tta a !oi fodor·aln. 1.10~, do :!.l do no· 
vomhro do 1903. 
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. , u torização do art.. 28, da lei n. 

t endo em vtgor a a c 
· 4G7 do 14 do setembro, man vidoncias. d Lül n. • b d HJOG 0 dando outras pr_o t do exportação as carnes vor os quo 

440 do ') do outu ro o ' · tando do 1mpos o _ 
'Lei ~n. 468, do 14 do sotombr~i:~o~ contond~ outras disl?osiçoc~~s o rotlssõcs. 

sO dcst.ineml(j~o J~f:1~~g~;~":r~, modificando nmlfl~~n~~ ~n~~~~reza d! Estado para O OXOr· 
Lo~ n. : , l'i do Eombro, orçando a rcCOl a . 
LCI n. 470, do . . ·-cs relativas á revalidação do sollo nxo 

cicio d? 1008. d 1'' de setembro, contendo tll~postço 
L'3t n. -±71, o • 

PUBLICADA PELA CAMARA 
, l . rgo de rodactor dos debates da Cl:>mma 

- 15 de 29 do agosto, creanl o o ca 
Itcsotluçaaod~~cr~ieo das sessõef. 

na dircc or1 ' 

A SANCÇÃO PELAS DUAS CASAS DO CONGRESSO 
LEIS REMETTID A.S 

PELA CA~IARA 

. 11 .•. do Estado para 0 futuro cxorClcro de 
b 1 tlx:ando a ior<;a pu J ICa · 

N 1 iniciada so n .. ' t 't t 
J: ' ' . • .• d 0 governo a conceder, gra Ul amon o, 

1008. . . ·ada no senado, sob n. 14-~,.auct~ ~~f ~o to de terras devolutas c contendo ou· 
N. :• Illl~I os que constituírem farmh~ no ' a.d; o, 1 rcctas do tcrr<-s devolutas o dando 

aos cx.tr.lnf?C~~s sobro legitimação do poss;~, vcn as ( 
tras dtspostç nciae . . ·m (~tos as passagens ''m Obtr adas de 
outras pr~v~~~ da s~b n. 10, declara?d_o Is_cnt&~ c..?~. Pc~ mmr,rcb:J 0 ogl'icolal', municipaes 
. N • 3, 1~-d~~ para sé dos de c~pob~<;oto_stl~tcldu, t~ rca~:luo prati ~o do ::J gt•icultun\ nas fazendas 
iorro, vou I cedendo nrcmlOS, ms 1 u.n o c 

egionaOI'l con • 'd ·a., ou r ú'ndo outras provr O?CJ' ... I isla ão eleitoral do E->ta.Jo. 
mod~lo4 ~niciada sob n. 17, modtllcr.~~olfc"~~a ·t ~liVCJ'SOS fLtnccic•nal'ios publicos do ordem 

N. 5' iniciada sob n. 5, concc on ... " ' . . . 
· d' ·~ria t ·. do 0 governo a r·oformar o c;ymnasto Mmon·o o con· JU tCl : . 'ada sol> n. 33, auc or1zan 

N 6, llllCI • . s d I' pr·t 
t d • outras proviuonCia . b 15~ anctorizando o govo ·no J. •: l!JCJ cr tcJnç<t a '. on o . . . d 0 sonadv so n. v, 

N; 7, tmcla a 0 . . d hbrmacia no Estado. ~ . d · d t · o 
ticos para o ?xorcicbo o 3l modificando a lei n. 418, do HJO;.•, sobro rmposto o m us rras 

N. 8, iniciada so n. , 
profissões. 

PBLO SENADO 

b 7 a rovando as contas do oxorcicio do HJO·i, o con· 
N 226 iniciada na Cama_ra, so n. ' Efaros o dividas activa o passiva do Estado. 

tondo.disposi9õ~s. sobrolcr.o1~to~:~~~~~ao concedendo licença ao 2. o escrivão do termo do 
N 227 lUlCiada so ) n. . ' I v· I d 
to.Alog~o, Agostinho Jose Pau o Íaris.ontando do imposto do tran~missão os loga_dos 

MonN. 228, inicia~ o na Cama!~ a ~Ji~If~t~e'cas o domais ostabe lo cimentos do caridade ou ms· 
. rtuidos a hospitaol', osco s, 
~~~;cão. . .. d S"nado sob u. !51 dividindo oro oito classes as collcctorias do Estado 

N 9Z9 m1c1a a no "' _ • ' 
o conte'"'nd~ ?t:tr:as dispcosiçoo~. sv h n. IH orçando a receita o fixando a dospoza do Estado 

N ')30 Imcmua na amara ' . 
par; 'o ~xfric~f~fa.fao ~;og~mara, originaria d·>. .dos(luhr~~~~t~ 1:vE~g~o~çãr~:~r 1 ~~ ~oc~f;~: 
zanfr; ;3 g'ovorno a conccJlord·ots;~r'ld'ada~oo~~:~~~~:o\~ ;rJro-minoraos o contendo outras~du;po· 
t S com as ompt•Jzas ar r ~n a' ' ·' • . 

c o t J ··'i.-> n 11 conten· siçõo?. d C, ·uar 1 ori"ina·Lt do <losclobramon o a propoSIÇ• · • 
3') · ·c ia a na ... '' b • N. 2 ':'' ~m 1 t' , a rovalida<;ão do sdlo ttxo. 

do disrostçocs rc a lV-S 

• 'U 

~ • :E o 
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N. 233, iniciada na Camara, originada do .desdobramento da proposição n.; 11, manton· 
do em vigor a auctorização do art •. 28, da lei n. 44, do .2 do outubro do 1906 o dando 
outras providencias. 

N. 23,!, inicia.da na Camara, originada do desdobramento da proposição n. 11, isontan· 
do do imposto de exportação .as carnes verdes quo so destinem ao .consnmo .oxtrangeiro o 
.contendo .outras disposições. 

PROPOSIÇÕES REMETTID.A S AO SENADO EM 1907 

N. I, iniciada sob n. 4, fixando a força publica do Estado para o oxcrcicio do 1908, 
N. 2, iniciada sob n. 5, concedendo licença a diversos funccionarios do ordem judi· 

ciaria o administrativa. 
N. 3, iniciada sob n. 9, contando um poriodo do tempo ao capitão da Brigada Policial, 

José Armond do Barros Barbosa, para os ctroitos da lei n. 5, de 30 do setembro do 1891. 
N. 4, iniciada sob n. lO, isentando do imposto ostadoal as passagens do estradas do 

forro, vendidas para os locaos ou sódos de exposi~õos industriacs, commorciaos o agrícolas, 
municipacs ou rcgionacs. 

N. 5, iniciada sob n. 13, pro rogando a licença do escrivão do 2. o officio o ofllcial do 
registro geral do hypothocas do termo do Monto Alegro, Agostinho José Paulo Viard. 

N. G, iniciada sob n. 12, doclar·ando que o recurso admissivel nas sentenças do li· 
·quidação é o do appollação o contendo outras disposições sobr·o processo. 

~. 7, iniciada sob n. 17, modificando a legislação cloitoral do Estado. 
N. 8, iniciada sob n. 7, approvando as contas da receita o despoza do Estado, procos· 

sadas na Secretaria das Finauçal', referentes ao ox:orcicio do HJ04. . 
N. 9, iniciada sob n. 19, auctorizando o governo a garantir o juro annual do 6 °/0 até 

o capital do dois milhões o~terlino~>, durante o prazo de vinte annol', a um banco quo so 
fundar no Estado para operar sobro credito <Jgricola. 

N. 10, iniciada sob n. 2!, isentando do imposto do transmissão do propriedade os lo-
gados instituídos em favor do hospitaes, escolas, biblivthocas o domais ostabolocimontos 
do caridade ou de instrucção o contendo outras disposições. 

N. li, iniciada sob n. 18, orçando a receita o fixando a dospoza do Estado para o oxer· 
·cicio do 1908. 

N. 12, iniciada sob n. 22, tornando extensivos aos funccionarios da Prefeitura do 
Bollo Horizontt', os favores concedidos na lei n. 334, do 28 do agosto do 1902. 

N. 13, iniciada sob n. 184, de 1906, croando o registro gora! das minas do Estado o 
contendo mais disposições sobro o assumpto. 

N. 14, iniciada sob n. 23, anctorizando a governo a adoptar no torritorio do Estado 
um _s,ystoma do J?arcas a fogo para o gado vaccum, cavallar o muar, o contendo mais dis· 
pos1coos a rospmto, 

N. 15, iniciada sob n, 31, tratando do imposto do industrias. c profissões. 
N. 16, iniciada sob n. 33, modificando o ensino socundario no Estado. 
N. 17, iniciada sob n. 27, auctorizando o governo a garantir juros do 6% ao anno sobro 

o capital do mil contos do réis doutro do prazo do tros annos, contado da data desta lei, que 
for empregado nos armazons goraos de que trata a lei federal n. 1.102., do 21 do dezembro 
do Hl03, 

TRABALHOS DO CONGRESSO 

Conformo dispõe a lei n. 124, do 11 do julho do 1895, realizo u-so, oro 15 do junho, a 
sessão solomno do installação do Congresso Legislativo Mineiro, tendo sido sorteada uma 
commissão composta dos srs. senador Nuno do Mello o deputados Frederico Sc.humaz:n o 
Arthur Bornardos, para rocobor o oxmo. sr. dr. Manoel Thomaz do Carvalho Brltto, d1gno 
Secretario do Interior, apresentante da mensagem presidencial. . 

Em lG do julho tovo a Camara dos Deputados conhecimento do quo polo sr • Pros1· 
douto do Senado fora convocado o Congro~so P!lra o dia ~O do mosm.o mez, afi~ ~d~ rosol· 
v o r sobro o voto opposto pelo ex mo. sr. Prc~ 1 donto do h~ ta do ás !ora ns. 40 o 22o, aquclla 

n. s.-5. 



-34-

prohibindo no Estado de Minas a concessão de provisôcs de advogado, a partir do 31 do 
julho de 1907, o esta modificando o regimento do custas. 

Em sessão de 20 de julho, depois de lidas pelo I .. , secretario as raziíos do voto prosidon-
cial, procedeu-se, conformo preceitua o art. 21 do regimento coromum, á eleição de uma 
commissão composta de tros senadores o quatro deputados para emittir sou parecer sobro 
o assumpto, ticando olla assim constituída :-senadores- Antonio Carlos, Lovindo Lopes o 
Cornolio do Mello ; o dedutapos-Campos do Amaral, Francisco Paoliello, Silveira Br·nm o 
João Antonio. 

Pendem do parecer dos ta com missão as !ois votadas. 
Em 15do setembro rcalizoe·lHl a sessão solomno do oncorramonto dos trabalhos ,jo Con· 

~r·osso LN~islativo M_inoiro. 

rAPEIS rENOENTES DE SOLU~ÃO 

I .ih 

DI\TERSAS COMMISSOES PEHMANENTES 

., 



PAPEIS PENDENTES OE SOLU~~O OE DIVERSAS COMMlSSOES 
PERMANENTES E MIXTAS(l) 

DA DE POLICIA 

I-Parecer n. 202do 17 agc·sto do l!lOl\ ECbro a pietc-nsão· de fLnccionar·ios desta 
Secretaria. 

2 Pt•ojocto 29, do 22 do ago,to do 1907, sobro disposições do l~·~gimcnto. 

DA DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO E JUSTIÇt\ 

Recursos 

5-Dl Camara Municipal do Piumby, do 18 do maio de 1893, sobro conflictos entre 
osso município o o do Passos. 

Ofllcios 

7-Do Senado, de 26 de maio do 1893, romettondo uma representação da Camara Muni-
. cipal do Pomba, pedindo interpretação da lei, sobro sello do l'.:~tado, em papeis 

moramonto do interesses municipacs. 
(') IO-Do Secretario do Agricultura, do 5 do julho do 189!, enviando, informada nma 

representação da Camara Municipal de Caratinga, contra disposições da lei 
n. 27, de 1892. 

(') 31-Do agente executivo do Itabira do Campo, do 16 do junho do 1897, roclamando 
contra projuizos que dá ao mos mo districto a Camara Municipal do Ouro Preto. 

147-Do Secretario do Interior do 9 do julho do 1906, enviando papeis sobro questões. do. 
limites, entro Cataguazes a S. Paulo do Muriahé. . 

(•) l-Da Camara Municipal do Carangola, do 25 do junho doJ898, sobro o rostaboloct· 
monto das aposentadorias dos funccionarios publicas. . 

(') 2-Da Camara Mumcipal do Piranga, do 16 do julho de 1898, sobro mudança do nome 
da respectiva cidade-( vide projocto 401, do 1898). 

(•J 162-Da Camara Municipal do Monte Santo, do 27 de junho do 1907, sobre roproson· 
tação do contribuintes contra ndoi 38, daquolla comara. . 

73-D<~. Camara Municipal do Cataguaz·:s, do 21 de julho de 1902, pedindo mtotprotação 
da loi QU6 flxon as divisas entre esse mnnicipio o o do S. João Nopomucono. 

(lJ A numeração ú mu.rgem. representa o numero de ordem om quo se ac~;.m; latç1a~:.ss~g:cfr~;~~ no~ protocollos parciaes, e o asterL~co denota que a poça junto n qual so acha n,w \OI ot ' ' 

• 
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Itct,rcscn taçõcs 

(') 56-Do dr. Aristides Maia, sobro modificação da lei relativa á instituição do <.( ho-
mestead ~. . · 'd t I)' t' n üO-De diversos concessionarios ~C terrenos d_Ial?antmos, reSI CD OS em 1aman ma, 
sem data, pedindo garanti~ de seus dir~Itos. ,· 

(*) o9-Da camara Municipal de Bomtim, de 2 de JUlho de 1902, reclamando c~mtra a lei 
n. 10, de abril proxi~o findo, da municipalidade ~e Itauna, o podmdo a an· 
nullação da mesma !01. _ . 

-Do Matllcus Ferreira do A~rcu Galvao, de 15 de agosto de 18!18, sobre validade de (') provisão de advogado. • . . . o 
(') 7o-Do habitantes do districto de Santa Cruz de Floriano PCJxoto, ~c Bom1Im, de I. de 

julho do 1902. protestando contra o esbulho de quo se vem ameaçados pela 
camara Municipal de Itaúna. , . . . _ 

(') 38-Do Antonio Bernardes c outro!:', do 28 do JUlho de 1898, podmdo rovogaçao, em 
partr, da lei n. 18, no sentido do poderem advogar em qualquer comarca do 
Estado. 

C) 83 -Da Camara Municipal d_o. CataguazoP, do 6 d~ agosto do 1893, pt•otestando contra 
a ex:tincção do subsidlO d~ agont.c ex~cutlvo. ~ . r 

(•) 157 _ J).) habitantes do santo. Antomo do .R.w Joso Pedro! do I<> do maiO do 19u7, sobro 
. garantia d~ prOJli'leda~os adqumdas em boa fe . , 

176 D diversos f'uncciOnariOs, do 29 do agosto de 1907, no sentido do se estender ao fun-
- e ccionalismo publico as medidas contidas no projecto 28, do 1907. 

Uettum.•imcntos 

2H-Do dr. João Vieira da Cunha, j!liz do dir~ito do A!fo~as, de 24. d~ junho de 1896, 
sobre a revogação da lOI.quc o privou do dirOito de antigu~ctade. . . 

WO-Do José Flavio de Lima, de 7 de JUlho de 1907, sobre pagamento de custas por mteiro. 

I•rojcctos 

.. ~ N 35:? de 11 de julho de I8V8, restabelecendo o Jogar do procurador fiscal. 48-N • 195 ' de 13 de julho de I89õ, sobre mudança do nome da cidade do Martinho Campos. 
C)S_:N, Joi, de 3 de agosto do 1898, sobre mudan9a de no~e .da cidade de Piranga. 
r:s N ·18 do 20 de julho do 1900, sobre venda de vmhos arhfiCiaes. g - N' ·1Ó2 do senado, de 22 de agosto do 1898, sobro aposentadoria. · 
~·~]m~-N .' 16, do 5 de agosto de l!J07, modificando disposições da lei judiciaria. 

lnclicnçõcs 

') 14 D sr. dr. Bernardino de Lima, de 18 de abril do 189-1, no sentido de se tomar co. 
( -

0 nbecimento do acto da Camara Municipal de Sabará, que supprimiu o districto 
da Varzea do Pantana. 

20 N. 3 do sr. deputado Ribeiro Junquoira, do 5 de maio de 1895, no sentido do pronun-
' ciamento da commissão, relativamente á clegihilidado dos rocem-formados em 

academias de outros Estados. 
57 N.· t?, do sr. dr. Ribeiro Junqueir·a, relativa a interpretação da lei sobre accumula-

ção de cargos. 

I•arccercs 

(') 62-K 1-!7, de 22 do julb J do IH91, sobre o projecto n. ~4, de IH!ll!, relativamente á ma· 
tricula de animacs. 

(') 92-N. ll5! do 8 de. setembro de 100-1, sobro o podido do professor publico Symaco Ro-
drigues Paiva. 

(') 150-N. 203, de 22 de agosto, sobre represontac;·ão do juiz do direito na comarca do Do· 
res da Boa Esperança. .. 

'(') 152-N. 215, do 4 do setembro do l006, sohre o requerimento do coronel Candido José 
do Senna, pedindo abono de vencimentos. 

(") 155 -N. 230, do 22 de sotomhro do 1906, sobre o requerimento dos professores da Escola 
" Normal do Sabará, pedindo equiparação do voncimontoB. 

lb3 N.-70, d~ 22 do agosto do 1907, com documentos, do Luiz Cyrino e Nicolau José For· 
rcu·a. 

H\7 N.-75, do 8 de agosto do 1007, relativo ao pedido da Camara Municipal do Pomba, 
sobro indemnização. 

OocUlllCil ÍOS 

i7-Dados, de 30 de agosto do IV02, sobro divisa dos distl'ictos do Itamaraty e Desco-
berto. 

(2) ltCJH'CSCilÜ\ÇÕCS 

() 1-D.:l F• :tunato do Sou;m Pereira c r.utros, escrivães dos processos o execuções cri-
mmacs, do 20 do junho de HJ03, pedindo medidas do melhoramentos para os 

. funcci' narios da cla~sc a quo pertencem. 
('! 2 -Do d1·. Francisco do Paula Ferreira o Costa e oukos juizos em Juiz·dc Fóra som 

dab, pedindo a ercação do logat' do p:•rtoiro dos 'auditorias no fõro daqnolla 
cúmarca. 

I') :3- De Fc~'nando dn l\Iiranda Ribeiro o outros, escrivães dos pt•ocessos c execuções cri-
mwaes, pedindo a decretação de uma lei quo lhos dê vencimento fixo. 

C! -1-IJo Emilio de S. Br·otas o ontros, partidore" do juizo rm Santa Luzi9, do Caran-
gola, reclamando contra a ex1guidadc de eustas para os a c tos desses officios. 

(') 7 -Da Ca.ma~·a Municipal de Piranga, do 23 do junho de 1~03, contra a anncxação do 
d1strxéto do Dores da Boa Esperança á comarca do Rio Doce. 

(•) x -lla mesma Camara, do egual data, pedindo a con~ervação da comarca, por occasião 
da reorganização jodiciaria . 

(•) !I- Da do Monto CarmJllo, do 8 rio julho de HlJ3, fazendo polido ego ai ao anterior. 
1•) li · ·1dom do Carmo do Parnllhyba, do 18 dojullu do 1803, faz-mdo idontico podido. 
(*) 12 Da C~mara Municipal do Palmyra, de 22 de agosto de 1003, fazendo idontico pe-

dtdo. 
(') ~l-Idem de Campo Helio, do 25 do agosto do 1903, fazendo idcntico podido. 
1') 14-Idom do S. De>mingos do Pr.:tta, do lO de setembro de 1903, sobre o mesmo as-

sumpto. 
I) 15-Idom ~e Poços de Caldas, de 30 de agosto de 1903, pedindo elevação daquello municí-

PIO a comarca. 
('! 27- De diversos escrivães do judicial c notas do Estado, do 10 do julho do HJ05, sobro me· 

didas judiciarias o do melhoramento para os cargos quo exercem. 
:2H-Dos escrivães do paz do districto de Araguary, de 1.0 do junho do IDO=>, sobro medi-

das de orgamzação judiciaria o pedindo a docrotaçrw do uma lei do melhora· 
monto para os respectivos cargos. 

('} 33-Da Camara l\Ioniclpal do Platina, do 2G de julho do 1905, sobro c reação do fc3ro na· 
quella villa. 

(') :35-Do tabolliãos da comarca do Rio Novo, do 1." do agosto de Hl05, pedindo o resta· 
bololJimonto da lei n. 292, do 1D10, o ontras medidas do melhoramento para. 
os respectivos cargos. 

:{6-Dos tabelliães 'do Bom succOEs~, do 2-l de agosto do 1005, contraria ás medidas do pro-
jocto n. 219, do Senado. 

(i) As peças l'Cferentos aos ns. 1 a ·1, 7 a 9, 11 a I:í, 2i, _2~ o_ 3:l pond;a,n ria connnissilo de· .Justi-
','a Civil o Criminal, hojo fundiu:t na uo Const.itniçilo o LogJslaçao. 
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I•rojectos 

(') 38-N. 111, do 10 de agosto de 1001, sobre c reação de foro nas vil! as oxililtentes no Estado. 

hullcução 

10 N 2 do 7 de agosto do ID03 no sentido do se representar ao Congresso Nacion~l so· 
(') - ' 'bro a necessidade :da 'reorganização do serviços agrícolas o roprcsEao da 

vadiagem. 

Entenda uo t•rojecto n. ti8 

(') 17-N. 1, do 25 do agosto do lHO-!, croando voncirnontos aos adjunc~os dos promotores 
de justiça, nas sédcs dos termos annoxos, ondo houver foro. 

DA DE ORÇAMENTO E CONTAS 

Uc•tnct•imcntos 

(') 3-Do Alipio Augusto do Mello o d. Maria Em dia do Vilhona Bor·lido, profosssoros, 
do 3 de julho do 1902, pedindo verba para serem pagos do d1!Ioronça do von· 
cimentos. 

(') 26-Do Castro & Koclor, do 18 de agosto do 1002, pedindo isenção do imposto pua 
productos destinados á fiibrica do gaz ncetyleno quo pretendem fundar om 
S. João d'El-Roi. 

(') 4-Do Manoel Cordeiro, do 27 do junho do 1F!J l, pedindo i~cnção do imposto sobro 
exportação do toucinho, banha o carne. 

55-Do bacharel Antonio Ribeiro da Silva Broga, lollto da E-:(ol-1 do Pharmacia do ouro 
ProtCl, em disponibilidade, pedindo lhe sc·jam (·xtcnsivuJ os favoros conferidos 
aos domais lontos da mesma E~cda. 

35-Josó Pedro Claudio dos Santos o outro, professores publicos, do 17 do junho do 1004, 
pedindo pagamento do difl'oronça do vrn-imontos. 

38-De Diogonos José do Souza o outro, professores publicos, pedindo verba para se lhes 
pagar diflorença de vencimentos. 

(') 81-Dc João Damasceno Diniz Moreira, de 27 do jnnho do Iü05, pedindo a releva~ão do 
pagamento do imposto quo devo ao Estado. 

Sü-Do Augusto Soucasaux, de 26 do julho do 1905, sobre um auxilio para impressão de 
sua obra-Alhum do Minas. 

131-De Adolpho José Passos, do 13 do setembro do 1906, pedindo para ser considerado no 
quadro dos empregados da Escola do Pharmacia. 

136-De José Francisco da Silveira, do 23 de junho de 1907, sobre seu podido de allivio de 
impostos para seu eng('nho do beneficiar café. 

Ueprescntn~õc~ 

9-Da Camara Municipal da villa do S. M<tnool do 3 de julho do 1002 no sentido dq Cou· 
gres· o influir para que a Companhia Lcopoldina Railway' reduza o freto que 
cobra sobro o cafó destinado !.Oi! mercados do comum o. 

12-Da Santa Casa du Misoricordia de. ta C.tpitul, de 16 do julho de 1002 pedindo Yorba 
para obras desta instituit;ftO pia. ' 

.16-Da Irmandade do Nossa Sonhortt do Pcrpotno Soccorro, do Bom Despacho som data, 
podindo um auxilio ,pccuniario !tara o ~ou ostabolocimonto. ' 
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C) 20-Da Associação Commorcial do .Juiz do Fora, do agosto do 1901, contra o projecto 
n. 6'1, sobro reforma do rogirnon tributado. 

133 -Da Casa do G~.ridado do Passos, do;,; do junho do 1907, sobro sou podido do subvenção. 
134--Da Camara Municipal do Cataguazos o do Syndicato agrlcola do rt~spoctivo muncipio, 

do 8 do junho do 1D07, pedindo a abolição do imposto do café .• 
137-Da Can\ do Cal'íd~Ao do Lavnts, do 17 de julho do 1\107, pedindo a restituição do im· 

posto quo pagou, sobro legar! o, feito áqnolla instituição. 
1<10--üa Pia União do Diamantina, do z; tlo julho do ID07, p~dindo um auxilio oquivalonto 

~to quo :oo dá ao Asylo da Volhico Dosami'arada do Ponto Nova. 
14,1-Da Ca~m d•J Cal'idado do Queluz, d· :.lU do julho do 1007, pedindo um auxilio para a 

fundaçào do nm hospital naquolla (:idade. 
~-!i:--Do Asylo de Rccolhimcntu do Orph:to;; da ,jrJado (lo ~orro, de 27 do jnuhu do 1907, 

I'odindo um "uxili·l para aquolla instituiz;fw. 
15·?--Da Casa: do Caridade do N. S. da Saudr>, tio Diam~i'ltina, do l7 do agosto do ID07, pcdin· 

do uma Hnbvonçií.o para aquolla instituição. . 
HH-Dc halJitaut<JJ do S<tTlto Ant<mio do 1\.iaeho ·l(1:: Iihtellados, do 25 de maio do 1007, pe-

dindo verba par<l aha!:-tccimonto do agua potavol no respectivo distric!lo. 

ornei os 

2 -Do dt'. St:crotf! l'io da Ag1 i c n1tm·a, do lO de ag''" to dn 1 D00, ouvi~. udo infol'maçõlS sobro 
o requerimento do llivoruos viticmltorcs o vinicultoros rclatiYamcnto a. pro-
mios a quo l.o julgam com direito. 

37-Do dr. Secretario do lnt<Jriur, <lo 2:3 rlo julho de UlOG, informando o podido dos pro· 
fcossoros de Cax:nnbú. 

83-Da Socrotaria do Finançcs, d·J 2~l de jultl<l do IDO\ onvi>J_ndo o podido do Francisco 
Lopes Martins, sobro voriJJ. para se lhe pagar gratitlcaçíb, como oflicial ar-

chivista daquolla Secretaria. . 
í·l8-Do collogio do Caraça, do 21 de <lt'J•flto do lD05, sobro isonçào de pagamento de Im· 

postotorritorial. · 
138-Do dr. Socrotario das Finanças, de 't7 dojunlto do HJ07, enviando a Mensagem da ~l'9· 

sidoncia do E'3tado, o a propoLta par,l, a approvdç.1o das coutas do. cx()rCICIO 
do 1905. 

141- Do mesmo dr. Secretario, do 31 do julho do lD07, enviando a Mensagem da l'rosidcn-
cia, pedindo credito pa~·a as doflposas d.o. t'oproscntação do Minus Goraos, na 
Exposiçfw Nacional do 1908. 

I•rojcctos 

(') 22-N. ~3, do 24 do agosto do 1000, sobre auxilio ao (CJntro da Lavoura do Café no 
Brasil>>, para propaganda do café no oxtrangoiro. 

31-N. 2\J, do 7 do agosto do HJ03, sobro roducção do imposto do matricula no Internato 
do Gymnasio Mineiro. 

(') 24-N. 133, do Senado, de H do agosto do Hl03, sobro equiparação do vencimentos dos 
amanncnsos e do outros funccionarios das Secretarias o repartições do Estado. 

27-N. 13!, do S:!nado, do 14 do agosto do 1003, mandando comprehondcr nas disposi· 
çõos do artigo da lei n. 318, todos os lentos da Escola do Pllarmacia do ouro 
Preto, cujas cadeiras foram supprimidas. 

71-N. 02, do O do setembro do lüO!, sobro perdão do pagamento do alcance, ao co1· 
loctor do Manhnassú, major Leopoldo Nogueira. 

(') 100-N. 128, do 9 do agosto do Hl05, sobro alteração da tabolla dos empregados desta 
Secretaria. , 

13~-N. 143, do Senado de 30 do agosto de HJOG, sobr~ Associações Cooperativas do Cre-
dito Agrícola. . 

145-N. IG, do 3 do agosto do 1907,concodondo auxilio á c,tsa do c,mdado do Bello Ho· 
rizontc. . t ,· 1 

167-N. 26, do 21 do agosto do Wü7, sobro o fornecimento do mstrumen os aguco as 
ás Camaras Municipaos do Estado. . . 

168-N. 2G, do 10 do ago..sto do lüJ7, sobro cmprostirno á lavoura do quantias deposita-
das nas Caixas Economicas do Estado. . , 

171--N. 28, do 21 de agosto do 1907, instituin!lo o monto pio para a magtstratur·a do Estado, 
R. S.-G. 



-42-

Tclcgt•anunas 

Gaman "J.lnicipal do s }t't'o, de .2! de ago3to de 1803, no sentido de conservar• 
('> 13 -DJ SQ a Escola Normal daquolla ctdade 

Uocurncn to"' 

DA DE FORÇA PUBLICA 

(') 7-N. 33:~, de !897, solJre croação do Corpo do H.)mboiros na Capital. 

IJA DE :.EPRESENTAÇÕES, REQUERIMENTOS E PETIÇÕES 
O til cios 

16 _D·t Socretari<t rla Agl'icultll'.'a, do .b do outubro. do !900, pro.sta~do ~nformaçõos sobro 
' 0 0'1irlo r1e licença roquortrio pelo funccwnarw Jo.aq.nun Ernydw do H.<Jcha qonto. 

,..8 -Dr ur. s6,~rot·._q·io da:1 I•:im:nr,m>, do :W do agmJ~O do 1U03,_mformar:do sobro o podtdo do 
,J ) Ildofonso José Tetxctra, ox-colloctor do 'It·os Coraçoos do Rw Vordo. 

107 D dr secretario do Interior, do 10 do julho do HJ05, onviamlo o requerimento do por·· 
-

0 
• toiro da E. Nor:mal ~o. ~iamantina, pedindo pagamento do or,lonado como fun-
cciouario or11 d1spomlnhdarlo. 

934 _Di> dr. sncrot,\rio do Interior de 1,8 t!e junho de 1007, roLttivo ao podi~o do Podr·~ F~lc_i. 24o-Do dr. so 0r~Lari•1 da:> Fman;:,t:;, uu .l l~l a~o d.r) d·) l\J07, ;;ohr·o o pildtdo do d. Vu·guna 
Pimentel Dual'to, sobro rolovaçao dcl alcance. . . . ·:·"''3 

949 D mesmo Secrot<i.rio, do 7 do agosto do l!J07, sobro o podrdo do Antomo Lmz ,de 
~ ~- 0 sonza, relativamente á rostituiçã • do dinheiro. 

ltCJll'CSCJlÍUÇÕC:-l 

(') 82_DJ José I«nacio dos Santos, do 27 do junho, sobro garant:u, como lento do Gymna· 
sio d"a Capital. 

113-Do d. Rosa Canr~irla D . .)lphim Worneck, professora de Catagnazes, do 5 do agosto do 
!!J05, podmdo hconça . . . . . 

(') 2oi-Do habitantos do Barro Preto, desta Capital s•Jm data podmdo garantm rolatrva 
monto á constrncção do snas ct~sas, naquollo Jogar. 
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Uettucrhncntos 

(') 18-Do d. Minorvina Angnsta, profosnora pnhlica nesta Capital, do 20 do jnlbo de 18\19, 
sobre indomnização do alugnol da casa onde funcciona a escola qno rege. 

(') 25-Do l\Iannol Victorino Alvos, professor, de 12 do agosto do 1002, sobre restaboleoi· 
monto da tabolla annoxa á lei n, 281, do 1899. 

126-De ompr~gados da E. de Pharmacia, do J.o do <•gosto do 1!J06, sobre equiparação do 
vencimentos. 

128-Do omprr~gados do porta das Scct•otadas do Estado, do ~l do agosto do l!JOõ, sobro 
equiparação do voncimontrw. 

212- De José Nicodemos da Silva, do 14 do setembro (lo l()rJG, wbro vencimPntor., a qu'l se 
- . julga com direito, comr) PI'OÜcSSOl' l'm di;;ponibilidado. . 
224-De empregados de porta das Secretarias do E~bl·io, do 3 de junho do HJll7, sobro oqm 

paraçüo do vencimont( ;;. 
227-Do Manuel R!Jquo Corrêa, do 6 do junho de 1907, pr:;ditHlo apo'cntadol'ia. . 
(*) 232-Do Eugenio Dinardo o outrm, inspoctr;t·< s de alumno'l rio Interna10 do Gymnasw do 

Barbacena, do 13 de julho do 1907, sobr·o cquipar·açã•> do vencimentos. 
2:14-Do .João Perpetuo Soares do Sr.'nnn, .to 5 do ag.•sto do W07, podiudo licença .. 
251-Do bacharcllfrancisco do Paula Fcrnandl·N lbhollo, juiz do dil'cito da VJ\Osa, FOIIl 

da ta, pedindo licença. 

n 1:32-N. 175, do 27 do julho dl) Jl)(!f\ sobre() P''IIL\11 rla .~uxiliadora rios Funccionarios 
pnblicos da Capita I. 

(') 134-N. 179, do 27 ~lo julho .rlo I~JOG, >.obro o requerimento do bacharel Lanl'o Gentil .r•· 
mos Candrdr>, reh1t1vamento á Pquipcl'd<;ão de venllimontos. 

(') 135-N. 183, do 30 dOJnlho do 1\JOf). sobrü at.xil•n á E.o;wla do Mm.ica dc&taCapitcl. 
1\!9-N. 19R, do 14 de ago~to rio l~J!.A:l, boi>··, isenção de impost•JS do indubttias o pro· 

fissões, pedida pela Asl"otiação c,.rnn•(•r chll do hnnat'ia. 
207-N. 212, do 5 do setembro do 1\JOô, sobro po-iirlo do funcdonarios da 1,orta das Se· 
. crotarias do Estado, rolativamcmto ú equiparação rio vencimentos. . ... 
216-N. 210, de 5 do setembro do IDOG, sobro equiparação de vencimentos, pcd1do pelo, 

serventes da E. do Pharmacia do Ouro l'!·oto. 
236-N. 61, do 26 do jnnho do 1!J07, sobt·o o podido do Jo.;é Netto Lemos, relativa· 

monto a direito de voncirnontOP, como professor em disponibilidade. 

115-N. 8, ~o 23 do jnnho do ID071 sobro rol ovação ucl mui ta ao tinE do João Americano For· 
rOI r a. 

213-N. 181, do 17 do setembro de IDOG, sobro construcção do Forn~ na ci1lado da Pon· 
te Nova. 

Emcntlns ao Jn•oj• t.~to 11o 72 

217-N. 1, do 12 do agosto do l!JO,l, sobro impressão da al'ithmotica do professor João 
Bnono da Costa Macedo. 

(3) DE DE CAMARAS MUNICIPAES E NEGOCIOS INTER-ESTADOAES 

(') 

HcJ•rescntnçõcs 

lO-De Carlos Silva Pereira o ontrr, de 15 do julho du lciJ8, contra a !oi n. 71, d~ Çll;· 
mara Municipal de Guanhãcs, relativa a impostos eobrados pela mesma mumct-
palidado. ------

(3) A Commissão do Negocies Intcr-Es1adoans foi fundida com a de C,una.ras ~lnnicip::ws, e della e 
(jUO pendia a peça sob n. 1. 



(') 

(') 

(*) 
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Tcl(·~t·atntnas 

18-Do Jofé Eugenio Itoma no c outros, procedente do Livramento de Avuruoea com· 
mnnicando a remesfla do dcntHrc·nto<>, que destroem accm<:çõe~ rr~it<>i; ~o ~;O"cntc 
executivo da t·cspectiva Cam:;r·v. .~ 

1!.l-N. 110, do Senado, do 190·1, sobro ~ivi~ão administrativa do tonitcrio do E;,tado 
'52- N. 32, do 22 do a gosto de 1907, modificando disposições da !oi mnnicip;ll. 

Ofllcios 

l-Do dt•. Chl'istiano Pereira Br·asil_, juiz_dc dirüito do ouro Fino, de 0 do julho 
do _18\!6,_ representando contra a llln,sao de <tUctor·idad<:s paulistas 'llll t0rr'. 
to!'lo mmo1ro. 

(4) DA DE AGRICULTURA. E INDUSTRIAS 

OfJicio 

1-D,l João Vicii·a da Curdta o ontrr;:; ill\<·:nis!as, tlo 7 do maio do 18()6, expondo a 
et~Sfl quo atr<o.vos~~m c,;rn :,._ ba.x,, do pl'i'fí 1 da car·nc 0 pedindo a r~tr~"';1r) do 
fe1ra do gado om lrc8 Corvr;oc~ do ltio Vord~>. 

Uc,tt•c••itn<'ll tos 

(') 4- Do Jvão ~totll'iqucs ,calda~, sobro fundar;ão do banco. 
(') 26·1 -Do Jnscchno Pio Fcrnanr!Fs, do :Jt do julho de H.l07, sohr\l pedido de toncno no 

Planalto da Sorn-Cahral·-pDnt c xplon1ção do indushia pastor·il. 

(') 11-N. 27?, do 22 do julho do 1807, sobro (·Xpo~iç1io em pontos mais convenientes 1lo E:s· 
tad? do pr:oducto manuf<tcturados cr,rn m<ttel'ia pr-im:.t, importada ou I:iío. 

2ü:J-N. 152, do Senado, sobro ctnce~~[w de, tciTiJS dovolntus a ~yndícatos ai,ir·icvla~. 

T<.~' (.';!;t•J] lll UlU s 

6- Do div~rsos criadores o invomistas rio gado, rcsidontes em Uborabv datado do lO 
do JUlho dct>to:anno, cont:a o cc.ntr<u:1o •le c;,rno~ verdes na Cvpital Fc<leral. 

(·1) Além das poças quo nzto volt<tram ri<t ex!incta cnmmi.>~:1o de CotnrnN<'ÍO Kstatbtica, ln<lustrial 
0 Ar'tes, nfio voltaram ogualmonto desta este anno, <t~ de ns. 11, :21ll 0 ou. ' ' 
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7-Do diversos criadores o invornüb;s do gado, do Sacramento, datado do 12 do ju· 
lho deste armo, sobro o mesmo assumpto. 

8-Do diversos criadores o inverniRhls do g:c.do, residentes em Casa Branca, datado do 
17 do julho deste anno, sobro o ml'smn asmmrJto. 

(') 18-·AtJb:u~,r Aguiar o outr,JP, bohtd(·ir·o:1, do J:J tio agr1:;to do HJ0:3. pe!'indo wJop<;llo dr; 
wcdid<·S pr0posra:; pdo dr. Sá Fortes rclai.ivamt>nto it induBtria P'Jfitoril. 

02-De invornbtas o bniadoirr.;s d•i Trcs CúrJçõos do Rio VOt'do, do 21 do junho do Hj(H, 
sobro medida gar<.>Iltidora para a venda do gado minoir·o. 

(" J 3 ·- N 11, do 3 o o julho de 1903, ~ohro o rcquerirLonto de nracbno Gome~ Calcadr, 
pedindo auxilio para construeção de um motor do sua invenção. 

DA DE OBRAS PUBLICAS, VIAÇÃO FERREA, TELEGRAPHOS LTC. 

Oflldos 

(') 6- ]),) dr. Secretario da Ag!'icnltnr<J, de 6 do agost" do 1807, prostand' inforrr:1ção ~obro 
O' pt·r·jcetos 118, 242 O 21:il, I'CJ'errw1c,; B. (-Stf·adas do f. J'l'('. 

20-Da CcttllCJra 1\lunicir>: l do D•H'f:; d(' I t·layá, dJ 18 •lo junho d•l Hl~l.l, ,,.,'Ji·<~ n. utiJi.,Lt•ll 
d•: nwa cstra•ia <lo ferro d•l S. Fran•~i~;cr_•, <}St<~r;ft·J da [•;. F. l)ó-;·•J do :\I·rn~;. a S. 
Uu1ltar riu. 

:lJ-Da Cau,;n·ct 1\lunieip. 1 ,Jn. lLu:a~(Cnl, ,],, 1:3 rlo j::tJ1to .Jti 10 IJ, p.;J:n .. lo : il à L·pi:.l como 
tnr:dlo da K F., u 'lll' p:ntin•lo do ,\t·~;:;uar y, jJU:;> o l"'l' <tquulL• uiri<de. 

-!2-Dc lnbitann:s da eirhtdu do Alvinopolís, <h 1.'' do <:go:;to d•J J()Qrl, SJht'J um ram!ll 
t'eneo, qm•, partin·lo rJ,J s,,uw, <d~. F. Lt:üpu!JirJ; », toque rn:qwll:t ci·bdo. . 

61-IJD dt'. S·.'t'J'<.~!.;J!'iU rl:,s l"ir·anr~vS, do ]~.do <:grJ~t) d,, J(J(J:.\, iiJfulll..Jo!i<lJ .,,,\)[0 i.:'ot8.1Jo](;Cl· 
mcntos ftigr ritlcos. 

(•) 07-Do dr·. Scercbrio <.ft,s Finança>, d,l 2·~ do ugosto do !007, infonDanrlo o pr)di 11o do 
Fc,n· ... to AU~~n .t1) \V.rner e outro;~,~ oL·rc urna cstl"<J . .'ht <},_: f'.:r·ro 1l:) C.:nnpc):._; do 
Jotdiio ltO Nodo tlo E't~d·J. 

100-llo dr. Sccrdari'l <.br; FinaJll.ll!', do 10 de FOternlP'O do 1007, pn stan·!o itJform;Jçõc:; 
. ~übro o prc•}?cto 15!, de l!.llG, roh.tivo a una < ;,trad<~ du ferro, quo vá ao 

Pinhal. 

nc«tncrilncnto~ 

27-·DO D<t~id Ribeiro, do 21 do julho do lilUf\, llU!'nlo privilogiü pat'<t nrn.l lintL\ rc\Cl'')<\ 
do J0ão Ayrcs á ci.dado de Lima Dual'to. 

34-Ila Companhia do L'lcticiniofl, do :30 d,) ago~to do lWJ8, p!lrliudo privilegio para nm 
ran ai forTeo (·ntro seu ostabelccimonto c o di~tricto da União. 

Gl-Do Ugulino Ugolini, do 30 do maio do I 103, ~obro uma E. do F. que da margem do 
Hio Grande vá a mal'go:n do Paraopob?. 

63 -Do .Jo>ó Nogueira de S:í., do lB do ugosto rio JDrn, sobro nma ponto no H.if} Gl'ando. 
37-Do l!é.bitanto;l do uistri')tO do S. Jo>ó dos flr)telhoo', do lil do junho do l8'J~l, sobro a 

noccssida(io da oonstrucção uc uma estrada do l'0rru (jllO ligue cutr0 "i o mcs· 
mo districto o Pt<iOS do Caldas. 

39-Da. companhia E. F. Paraopobll, do 23 do agosto do l8~l0, pedindo como não docorrcn· 
tos os prazc.s fixados pam começo o conclusão do suas obras. 

5G-Ilo Antonio Soares do Azevedo Sobrinho, r!o 14 do agosto do 1891, sobro nma cstr·arJa 
do forro quo, pR r·tintlo ria ddudo do Santa B ~rlnr a, v á ás di visas d es to cs tudo 
com o do ~:, pir.to tianto, na tJltima cachucira do !Uo Doe o. , . . 

91-ll J lbvi.t UOII1i'~ J,q•,1irn o outros, Eon data, sobro uma c,tr·.tda do r,,.lJg<lm <Lt l>~tur,:ao 
do Cnrr·alirdto it cirlarlo do 8orro. 

() 02--D.J JoJquim <r JlllO; do A~·wj•', .Io 2') do juuho do 1()17, ~obro privik;;ío para estrada 
do c.tntornovois do Itarnat·<~ty a Porto Novo do Cunha. 
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99-Da camara Municipal do Alvinopoli~, do 25 do julho do IU07, sobro a convonioncia do 
uma E. F. quo vá tocar úquolla zona. 

I•••ojeetos 

10-N. 123 do 3 do julho do 1805, auct•)rizando auxilio para construcs;iio das linhas forrcas 
'mais nccrssadas. 

B-N. !l do 12 do maio do 1901, aucto!'izando a concossio do pr•ivilogio para navogas;ão 
' <lo Rio S. Francisco. 

2G-N. (H d,, Senado, de 8 do julh•J rio lt:í03, ~<;bro um t'Jmal forro) quo. partínd .. da ~.:~
, taçii•J de :S. F<·anclscu, na E. !•'. Oésto do Min"'• vú, a S. Gothar.l". 

33-l\' il2~1, do 20 de julho do 18'J:l, couce•tonlup!'Í>llo;;t.pant uma linha forFoa, quo par-
~· tindtJ do S. f',wlo do Mur·iulló, na~. F. Luupulnna, vá tenoiuar no FOI'\·o<loul'O. 

40-N ~8 de 11 de , "OSóiJ do 18'J'J, auJtuz·.z .n.l1• d··spu• a p.~.ra constrnc,iiJ) da punt•) quo 
· ' lii!a ontn~ s1 os di:JLri<Jtu~; do Iuha úma o T<•.Utdoiro Grande. 

45-N 38 de 0 2G do junho de 1000, sobreurru vstt'a la fio for·, o que, partindo ~to Cttt' n:llP. 
· -' na g, F. Coutr·al do Bra~11, v a á. c"Ldo tl•J S. FnJ ncisoo. 

4t\-N. ·15, de ü de julho do 1,0 .'O, sobr•o <· F. de l\bnto Sião ~ ~i! la do P.;ço . 
58-N ô (lO 8 do'julho uo !!lü3, sobro E. I·. quo d .. Curvoll•J vu a 1hamantina. 
62 _N: iô, do 21 de ag· sto dtl 1003, :1ob:o 1~. ~·.que do .:lanta Rita da Extroma vá a Pou,o 

Alegro. 
(') ü-Nc·. 242 t' 261. do 18\.lG, fo?r? os~r~t·ia~ do fer l'J a on ontrat'-so na l\logyana em !'os; s 

do Caldus o quo 'a <~S dtvisas d0 Bragança. 
·17-N. 02, do 7 do julh ·do 1900, sobre E. F. tLt ~btação do Ouro Fino ao districto rle Cam· 

po Mystico. 
48-N. i7, do lf.l do <•gesto de HJUO, sobrt.l ponto no Ido Sapu•:ahy, no Jogar denominado 

"'Barranco Alto» • 
. w-N. 70, do 21 do agosto do 1900, sobro E. 1''· do Monto Saut•) a terminar no Jogar do 

nominado «Areias>>. 
IOO-N. 151, do 1900, sobro uma E. F. ao Pinhal, projocto constmto do otncio das Finnn· 

çaf:1, do lO de setembro do 1907. 

noeuntento 

(') 94-Mappa sobr·o estrada para automovois, quo, da mttrg0m osquocda do Rio Novo, no 
municipio do Cataguazos vá ao Porto Nov•J do Cunhu. 

DA DE INSTRUCÇÃO PUBLICA 

Rmruerhnento 

(') 7-Do José Podro Claudino o o!ltros, professores! do 12 de julho do W02, sobro verba 
para pagamento de dlfiorcnça do vonc1montos a quo so julgam com direito. 

Otlleios 

(2)-23 Do dr. Secretario do Interior, do ()do julho do 1903 enviando os parocoros da com· 
missão omcarrcgada do exame ao rolatorio d'o sr. Este vam do Oliveit·a, sobro 
a instrncção publica do Estado. 

(2) ~iio com ta a r o !tu :'1 ~ocretariu do I•Urccei' em separado, do um meu1 h I· o da connnissão. 
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'!5-Do Secretario do Interior, do 20 do agoJto do HJ05, informando o podido do João No-
pomuceno Ribeiro, professor da E. Normal do Diamantina. 

DA DE SAUDE PUBLICA 
(~·Clcio~ 

(') l-Do pt'OSidento da ca:nara ~.1uniGip~!l rh !\lar li o Hcspnnha, de l·± d \ julho do 1897, 
sobro ~~ nocesfiHLtrlü dr~ crcl'-'-' \;L, n l i•}.tarto uma assigtoncia u alienados. 

S-D.t. As:~G~~hV)ã~.~ DrfJ:Ülol~·~~- ~tD nirur~; ôo:;. ~? D: llU :r-~~.-·) tlf) 5~~ (lD D.gt)~;~o (_~fJ lQOG, eoutra 
lli 1~thrlc>:_; coutHWs IJ') pcojrJr;to !'H, u•J l~J,;ii. 

!') 2--D·J e•;n;:Jih•J ~: .t,·id•cl'''.; ltan,,.J·.,t:/, •L !) •\, ·11!!11u •l'J lí\')1\ nobr.: ··'· ncee ~Jirh>.do do 
snn::aHl':IJt') rb1 c·"lJI't:tÍ\', •lir:;cr·iet•.·, '·!l'W tóm :.ppat·ocido fohros do mau caracter'. 

(') :3-Do habitante; tb. p•,vo:,t;ft, de'' Lago;, dbtdeto do Santo Antonio, rnunidpio do 
Curvollo, rlr! 30 rlo abril do 189G, 11'' s•mtídu tlo ml)di1lcar·FW a lei n. 141, do 
lfl95, dn mod<>a f~leilik:·" ccbc!·[ur'it ic phtnswcia em peqUi!!liLl !realidades. 

·1-·Divorsos, da elas :o plP!r'm:.:eoutieé<, du !7 :.tg•• .. t•J d•l !901:i, sobrü me,;j,l;!:> contidas no 
projocto sanitarh, do n. tf.5, do HIOG. 

10-D.' clm::;r) p!nl.rnu<;rutie~l, rlr~ 7 rlrl: ot,• n•.h• '' d! 1007,'-~'mt·a '' p ·ojr:•:t l l'í'i. d·J S<Jna:!IJ 
sobro licrm';" :t l·l':Jícry •i" :lh:rrn"·':h. 

C! 4-N. 15!\, de J>:()f:l, :•.!llJCXJ ú jJl;!;~'· rd't:rcnt<J ao pe1lido do consollw_dis1riotaldo Itamaraty. 

(') 5--N. '134, de g do sctc,mbro do 18~J8, <mctoriz . .mdo a reforma do rogul. n. 876, do 1895. 
(') 6-N. ll2, do lO do a;~•Jst•J do !DO!, ~l'·_•:.mdo a oh~so de otnciao~ rlo phurmaciu no 

Estado. 
7--N. G, do 12 do julho de I'J07, R obre cx;wcicir) do cirurgião dentista, diplomado pola Es· 

cola de Odontologia do Bollo Horizonte. 

Re~.;:uerimento 

G-D'J ph::rwac(mtieo Cl~·.w.lio DJn':,.:JicLu ~:T .doi.co d' Danos, do 27 do jnlho do 1906, so 
lJro tlitvitu do curta tlo lJ~tdUl"~l 0W ph<H'Itlacia. 

Papeis qne se admn em 
incumbida da organização 
e politlca do Esta do. 

ll~dm· tios membros da ex linda Com nissão Mixla, 
de um }lrojccV} de reforma da divisão administmtiva 

32 -

33 

31 

Itetn.-esentuções 

Da Camara Municipal do S. Paulo do Muriahé, do junho do 1902, contra .a .lo~ n. 319, do 
anno passado, na parto qno alterou suas divisas com as do mumoipiO do Cata· 
guazcs. t t' t' Da do Caratinga, de 28 de junho do 1002, enviando informuçõl'!l sobro u os aIS 1ca 
do sou municipio. · d 1' t · t 

D.t de Monto Carmcllo, do 10 de julho do 1\J02, contra a tran8forcncm os ~ IS l'IC os 
do Agna Snja o S. Sebastião da Ponto Nova, para a comarca do EstNila do Sul. 
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39 _ Do habitantes do dístric.to do Santa Cruz das Areia~, do 2 do agosto do IG02 pedindo 
trausf~Jroncia para o município do Pa9sos. 

42 _ Do consclh) districtal do S. Jo~~ dos Pa~1listas, do 25. do .i_ulh~ ~o 190~, no ~on~ido 
00 serem attondidos no pedlio quo flz wam, rdat1 vo as d1 vtsas com o dtst!'tcto 
do Santo Antonio da Columna. 

41 _ Da Camara :Vlnnicipal do PalmyrJ, do IG do junho do IUD2, !;obro a revogação do 
art. •U, da lei u. 319, do 1001, na parto quo alterou suas divi.-~as com o 1uuni· 
cipio do Barbacena. . . 

lU D) Jo<_;qnim Simpli~io da Cos\a o outros, do ngosi~ do IUOJ,,pedwd•J a tr·ansf?· 
roncia do dbtncto do Venda Nova para o rntmJclplo do :::idilta L•n1<t do Rw 
das Velhas. 

51 Do José Faustino Fenoira Prirr:o o outrc,s, do l2 do ago:;to do IIJ03, pr·c.t<:~tando 
contt·a a transforoneia do ,jj~tt'ieto 1!0 Ithtdto Fun<io, _pal'a o município dt: 
Conceição do Serro. 

57 D-3 Alfcedo do Olivoit·a L<Jito o otítros, do 2 (io Sütr,mbro do do 1203, t·eclamando 
cautra u ](:i 310, quo tra.nd'·JI';u ~·ara o munieipio de AlfcnwJ o::: b:tii'!Ol do 
R•Jchas, Coqueiros o Pinhal. 

58 Do João Jhrmario do 1\lagalhãos o ouko~, de 20 do agosto do HIIJ'3, padindo tran,f0· 
!'Oncia do propriedades suas par·a o di;;tl'ieto d13 S. Soba!stüio <lo Ar·ea.do. 

59 _ Dil habitantes do dist!"icto da Soledado, do C>xambú, do 27 do ago,to llo 1003, pedindo 
annonção daqnollo distdcto á Villi do Silvestre Forruz, caso soja creMa Pr·ofoi-
tura no munwipio do Caxambú. 

GO _ Do habitar.tcs do 1h:;tt'icto do S. é'ob:.stíão da V(•n1a'lia, do %íl do ago~to do HJ03 
példíwlo tran:;füt",ncia daq uollo distr·kt<J p ~ ···•. o m nnicipio do l'<t~~'J:l. ' 

ü4 _ Do hu.bitmtos do dhtdcto da BJ.a. K;por·<~n~~. de ·l do agosto ~lo. IUOJ, pedindo 
tlearorn pcl'tonccllilo ao mum•;tpw do PH·a·,ga, tanto n•, a<imu;tstr·atlvo, como 
no judiciario. 

71 - Da Camar·a Municipal do PatT-ocinio, do 13 do .i .I!t'J d,J Hl(J3, sobro divisas ont!'o os 
t\:nitorios do Abbadia dos Dou!'adoR o MoiJL·J Car·rn<JIIo, do quo wata o pare.eor 
u. 333, do 1808. 

72 - Do cons0Ilto districtal do Coromandol, do 10 ele julho do I 003, no sentido do ser 
elevado á catogol'ia do município, (J mcsm•> distt'icto. 

76 - Do conselho district~l do S: José <tos Botdaos, (lo 25 do julln do 1903, pedindo so 
convoda em lo1 o projceto n. 121, no sentido do ser elevado á V1lla aquello 
districto. 

79 - Do h:lbitantl's do districto do B>a E~pcr•anca, do 27 tl0 julh > (lo HJ03, pcilindo kans-
f·Jroncia daquollo di;trlcto para o do Alto ttw D JCl·. 

85 - Do habitantes do distri<Jto dO· S.tut'Anru do G.tl'ambéo, do 2 do ago:3to do 1003 
pedindo transfcroncia do propriedades suas para o districto da cidad~ 
do Turvo. 

87 _ Do habitantes da povoação da Fortuna, do SJto Lagoas, datado do 23 do agosto do 
1003, poJ.indo a elevação do mesmo povoado á categoria do districto. 

Do habitan.tcs do Ag'!Ia-~é do lloa E~porança, do 7 do julho do 1903, pedindo trans-
for~n~m ~osso d.tstriCto para o Carmo do Rio Claro. (I) 

03 _ D-3 Jose Gabrwl ~sau dos Santos o outros, do ,1 do junho do 1904, sobro tramforon-
cia do proprwdados suas para o município do Uaopondy. 

9! a- Do habit.a~tos da comarca d<> Passos, do 12 do jun!J.o do 190!, sobro ractitlcação 
do dtvtsas OI_J.tro ossa comar_c~ o a do Jacuhy. 

96 _ D.l camara. Mur:I91J?al do Patrocuuo, dJ 18 do junho do WO!, sobr.:l suas divisas 
cam o mumc1p1o do Monto Carmollo. 

1!7 - I).) habitantas do po:oado Juramanto, do l\ff}ntos Cla.r·os, do 20 do mar ·o do HJ0-1 
po~indo a olov!lça? do mos~o á categoria do districto. " , 

103- DJ habt~antes do. dts~rtcto da Sol?dado, do 1.0 do jultto do l()J!, rotiran;l.o sou 
pod1do rdat1 v o a transforonct<>, ;!o mos mo di'ltrwto para o manicipio do Sil· 
vostro B\JJ'raz. 

104-DJ Joaquim ~Uhúro S::>bt·inho o out<'OP, de ü .lo junho do 10Jt, po•lindo tr-ansforoneia 
do suas .t~z~ndas - _1\-I<lrro do SantcJ Antonio, Boa Vi~ ta o Songo, par·a s. Lourenço, 
do mumc1p10 do S1l ~ost!'o Fot·t·az. 

105- Do Francisco da~ Chagas o outt•os, s J.m data, poclin<lo a tl'an~foroncia do di· 
vm·sas Jit'oprwdades su~s para o dtstricto da cidade do Santa Luzia do Rio das 
Volbas, 

110- D-3 habitantes do S. Jo3o dos B )tolho 1, do 16 do julho do 1001, p )dindo ser o moamo 
1ogar elevado á villa. 

(1) Esta não foi á commissão i\Iixta, J>Or não haver voltado u;J. t.!c Estatistica. 
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llQ-Do habitantes do distl'icto do S. Francisco do Aguapé, do 15 do julho do 190-1, pedindo a 
mudança do nome daquollo districto par·a o do S. Francisco do Rio Grande. 

120-Do habitantes do lado esquerdo do rio-José Pedro, entro Pirapotinga do Manhuassú o 
Duros do José Pedro, do 22 do junho 1o 1904, sobro tlx•;ção do divisas outro os 
rcspocti vos distr·ictos. 

124-Do habítantcs do D:>ros do Tur·vo, município do Alto Rio Doce, som data ""pedindo a 
transf0r•oncia do povoado c Carrego do S. Christovam )' da cum~r'ca do Ubã. 
para aquello munícipio. 

127-Do habitantes possuid,n·cs do fazondas denominadas c Serrado, Apparocida, do Pouso 
Al0gro '> o outras, som data, pedindo n transforoncia das mesmas para a cc· 
marca do Jacuhy. 

120-Do lnbitantos do distt-icto do Serranos, do município do Ayuruoca, do 1.0 do agosto 
do 190-1, pedindo a anmxação do parto daquoll·3 á cidade do Turvo. 

1:31-Do fóro do Alviuopolis, de 23 do agosto d') 1901, pedindo o rostabclocimonto das an-
tigas divisas daquello municipio. 

13f.J-Dc Joronymo Ribeiro das Dores c outros, do 1.0 do ago3to do 1904, desistindo do pO· 
dido sobro transforoncia do suas f<~zondas do districto do Cajurú, para a Madro 
Deus, do S . .João d'El Roi. 

138-Do Emiliano Leito Vclloso o outros, do W do junho do 1004, pedin<lo serem tr'ansfori· 
dos os seus ostabo1ocimontos agrícolas para o districto do Engenho Novo, do 
municipio do Mar do Hospanha. 

131-Do Carlos da Cunha Cabral o Joaquim Morcim do Abreu, som data, pedindo tt'ansfo· 
roncia do suas t~zondllS, (lo districto do B:az Pires, para o do Dores do Turvo, 
da comarca de Alto Rio Doco. 

132-Do Aureliano do Andrade Vill·lh~, do 21 do llgosto do 1904, pedindo transt'oroncia do 
sua fazenda ll.a "Ponto)), Jiara o districto do c Serranos r> do Aym·uoca. 

133-Do Amorico Mondes !los Santot>, do 42 de agosto do 11!04, pedindo a transforencia do fUa 
f~zcnda do c Menezes "• para o districto de Bom Succosso. 

135-Do Antonio Corroia do Almeida, som data, pcdin1io a transferonoia do son retiro 
11. P1.ssa Seto », para o municipio do Conceição. 

139-Do habitantes do S. João Baptista, do mnnicipio do Bom Succosso, do 20 do agosto do 
HJ04, contra o podido de Mariano Alvos do Gouvêa, sobro tt•ansferoncia de suas 
torras, daquollc districto para o do Passa Tempo, do municipio do Oliveira, 

140-Do habitantes do districto do Rosario, do município do Iuiz do Fóra, do 18 do agosto 
do 1904, no sentido do sorom precisadas as divisas entro osto districtoo o da 
União, do município do Barbacena. 

H1-D.:J habitantes do districto do Rosario, do JU!Z do Fóra, do 111 do agosto do 1904, sobro 
as divisas deste dbtricto com o· da cidade do Lima Duarte. 

142-Do Faustino Lopes da Silva, do 18 do agosto do 1904, sobro divisas ontl'o o districto 
do Rosario, do Juiz do Fóra o o da União, do Barbacena. 

H3-Do habitantes do Aguas Santas, do município do Tiradentes, de 6 do sotombro do 1004• 
pedindo a sua transforencia deste municipio para o do S. João d'El-Rei. 

H5-Do habitantes da Solodadc, sobro tmnsroroncia do districto. 
146-ldem da Cachoeira do Brumado, som data, sobro o,tatistica. · 
1'17-ldcm da Conceição do Tur·vo, do municipio do Piranga, sobro idontico assumpto. 
148- D.t Camara Municipal do Espirito Santo do Guarará, sobro idontico assumpto. 
149-Do habitantes do Bomtlm do Agua Bt·anca, do 18 do agosto do 190•1, sobro croação de 

districto. . 
150 -a-Do habitantes da Concoicão do Turvo, som data, sobro transfer.: neta do mesmo 

districto para a comarca do Ubá. 
151-a-Da Camara Municipal do Monto Santo, do 13 do dezembro do 1904, sobro croaçã.o do 

districto do S. João da Fortaleza. . . 
152-Do habitantes do Poço Fun.Jo, do U do março do 1905, sobro a transforonc1a dosso diii· 

tricto para o município do Campestre. . . 
153-Do N.abitantos do Campestre, do 25 do dezembro do 190-1, podmdo a transforon01a dosso 

Jogar para a villa do Nossa Senhora do Campestre. . 
151-Da Camara Municipal do Parnahyba, do 29 do agosto do 190!, conka a transforon01a 

da Soninha para o município do Patos. . . 
155-ldom do Marianna, do 19 do junho do 1905, sobro tostauração do drstncto do S. 

1;1-D() habi~~~f:~do Barreiro do Guar·aciaba, do 2 do sotombro do 1005, sobro a olovação 
daquollo Jogar a distrioto. ~ . d 

173-Do Jtabitantos do Ipanoma, ao 24 do junho do 190;:>, podmdo a conservação 0 mesmo 
districto o sua installação em tempo opportuno. 

R. s.-7. 
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176-Do habitantes do ~istricto do Guai~U~J:'· do 11 do junho do 1905, sobro a transforoncia 
desse distriCto para o mumCiplO de Montes Cl~ros. 

177 _Idem do v era Cruz, do município dg Sabará_, do 2 ~o JUnh.o do 1905, sobro a transfe· 
roncia desse districto para Santa Luzm do R10 das "V olhas. ~ 

185 Do habitantes do povoado E8pirito Sa~J.to _do Dourado, do 30 do março do 190::>, sobro 
a elevação daquollo Jogar a districto. 

18G-·DO hababitantos do Santo Antonio da Olar:ill:, .de 16 d~ junho de 1905, sobro a transfo· 
roncia desse districto para o mumcipio do Lima Dnartc. . 

189-Do habitantes da comarca do Turvo, do 18 do_junho_ do 1905, sobro a tramfcrcnCia 
d(·sso districto para o município ~o Ub~, o nao para ? d~ Rw Branco. . .. 

HlO-Idem do egua1 data, instando pela translorouCJa do mesmo distriCto pata o mumCJplO 
do Ubá 

92-Do habitantes do Bom Jardim, do 22 ilc maio do 1905, pedindo tlcarom pertencendo 
mesmo ao districto do Tvquara:-J, ú. 

195-Dc vrr·L·lldores -:la Camara Municipal do 9a!'acól, do 6 do julho do 1905, rot.irando Rnas 
a~signaturas do uma rcproscntaça~, na qual se podo a transftJrcnCia daquelllo 
município para a com»r~a do Jaeut1nga. . . 

IUS- Dil habitantes, á ('· qucrda do RIO y>J·c~o, do 21 de JUL h~ do }905, podmdo a transfo· 
rcncia desse Jogar para o iiJstriCto do T~quar:.nsu. 

208 _De habitantes do Riacho FUI.ld.o,. de :J dP julho rio lü05. Sü bro a transforcncia do mesmo 
districto pura o mumc1p10 do Caoté. 

209-ldom do 29 do junho de 1905, sobro o mesmo assumpto. 
210-Idom do C'gual data, sobro o mesmo assumpto. 
211-Idom de .Jaboticatubas do ogual data, ~obro a tramfer·oncia do propriedades suas para 

o districto do Riacho Fundo. 
212-Idem d(· Capim Branco, sem data, sobro a transferoncia desse districto para Sete La· 

goas. 
213-De habitantes do S. Domingos do P1·ata, do 2-1 do main do Wfo5, sobro a transforoncia 

de propriedades suas pura o dit-.tr·icto da Vargom Alegro. 
214-Idom do pr•voado Capotinga, rio rnunieipio do S. Paulo do Muriabé, do 25 do junho 

do 1905, sobro a transferoncia do mesmo Jogar para o districto do Gloria. 
215-ldom do Dores da Victoria, do Muriahé, rem data, sobre a transforoncia do mesmo dis· 

tricto para o município do CataguazcF. 
225 ·-Do habitantes da p()voação .do S. Lourenço o da Vilh Silvestre Ferraz, á margem do 

Rio Verde, do 6 do JUnho do 1905, pedindo unificação desses logares om um só 
districto, o a aggrogação do mo8mo ao município do Silvestre Ferraz. 

227-De habitantes de MattosinhoA o Santa Luzia do Rio das Velhas, sem data contra a 
annexaçãq daquollo d~stricto á comarca do Soto Larroas. ' 

22K-ldom da Conceição do Rio Vordo, de maio do 1905, pedindo a
0
olovação dosao districto 

á villa. · 
229 -Iilom de S. Josó dos Botolhr,s, do 25 do junho do 1905 sobr·o idontico assumpto. 
230-De habitantes da Conceição do Ri\l Vcrt•o, do 23 do ju;1ho do lü05 sobro a kansferon· 

cia drsso diRtricto para o município do Caxambú. ' 
231-Do habitant•;s do gspir!to Santo do Itapocorica, do 14 do julho do 1D05 sobro a tr·ansfo· 

ronda dosso districto para o município do Oliveira. ' 
232--Do habitantes do S .. José dos Hote~h?s, do H do julho do 1905, contr·a a informação 

P!·ost.ada pela Camara Mume1pal do Cabo Vordo, quanto á população daquollo 
d1stncto. 

234-Da Camara Municipal do Piranga, do 17 do julho do 1905, sobro a conservação da in· 
togridado daquolla comarca. 

z:l6-Do habitant~s o .muriicipio do Sac~a!n~nto, do 23 do junho do 1905, sobro a croação do 
um distriCto naquollo mumCipw, com a denominação do districto da Sole· 
dado. 

237- Do habitantes da cidade do Caldas, do 6 do junho do IIJ05 sobro a transforoncia do 
propriedades suas para o districto do S. Francí~co do Paula do Machadi· 
nho. 

238-Idcm do. 8ar:to Antonio da C_ol.ur_nna, do 10 do junho do HJ05, sobro a tl'ansroroncia dosao 
. dlStt:wto p~ra o mum c1p10 do S. Ju~<? Baptista. 

239-Do D1ro!:tor10 PohticO o das Cama~as Mumc1paos do Jacutinga o Caraeól, do 6 o 9 do 
JUlho do .1905, o do 18 do Jnnho de 1905, sobro a crcação do um termo composto 

. dessas V.Il~us. ílcanrio o mesmo a por·toncor á comarca do Ouro !l'ino. 
240-Da Camara MumCipal, do S. João Baptista, de 15 do junho do !IJ05 sobro ampliação 

do sou torritorio, anuexando·so·lho o districto do Santo' Antonio da Co· 
lumna. 

241-Da Camara. Mu.nicipal da Vur.gi_n~a, do 24dojulho do 1905, contra qualquer alteração do 
torritor10 do sou mumc1p10. 

242-Idom do Pomba, do 17 do julho do 1905, sobro idontico assumpto. 
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244-De habitantes do S. Roque do Itinga, do 27 de março do 1905, sobro a elevação desse 
1ogar a dístricto. 

24G-Do habitante<; do districto do Bomfim do Bomba, do 14 de julho do 1905, sobre a 
~t·unsforoncia desse districto para o município de Pa1myra. 

249-De hab1~ant"s do povoado « Cos.tas .», do 29 do junho do 1905, pedindo a transforon· 
~Ia desse Jogar para o d•~tr-Icto de S. Gonçalo, do município do Pará. 

253-Do habitantes do povoado-Antas-, do 20 do julho do 1905, contra a transf,,rencia 
~ ?o mesmo Ioga r para o município do Ara..:.á, o podindo roctitlcação de di visas. 

2::>4 - Di:l habitantes .da cidade da Camp 111ha, do districtu do Cambuquira o Ponto Alta, do 
~. ~2 do .Julho do IU05, sobro medida quo intor·ossa áquolla eidado. 

2::>G-De habitantes do Santa Illuria do S. Folix, de 23 <lo julho de 1905, pedindo a elevação 
desse districto á villa. 

257-De habitantes do Guarany, do 21 de junho do 1905 sobro a tran~feroncia desse dis· 
tricto para o Rio Novo. ' 

251-Do habitant.os de Aguas Santas do Tiradentes, do 8 do julho de HJ05, sobro a transfo· 
roncm desse Jogar para o município do S. João d'Rl-Roi. 

262- Do Partido Republicano da cidade de Tit·adentc~>, <lo lO de junho do 1905, contra a 
transl'oroncia do Aguas Santas para o munidpio do S. João d'f<Jl·Roi. 

257-Da Camara Municipal de Bocayuva, eontra o pedido do trar1sforoncia do districto do 
Guaicuhy, para Monte R Claros. 

:W9 -Do habitantes do Poço Fundo, sobr·o a transforcncia du seu territorío para o muni· 
cipio do Caldas. 

270-Idom do Jaboticatubas, sobro a transfor·encia de propriedadcA suas, para o distri· 
c to do Taquarassú. 

271-Do habitantes do \'iamão, do município da Conceição do Serro, sobro a transferoncia 
dosso Jogar para a comarca do Ferros. 

272-ldom do districto da Lapa, do municipio do Sabará, sobro a transftJroncia desse distri· 
cto para o município do S. Luzia do Rio das VPih·1s. 

273-Da Cam~r~ Municipal de Januaria, sobro a croação do um diatricto naquollo muni· 
e1p1o com sé do om Pedras de Maria da Cruz. 

274-Idom do Caratinga, contra a deliberação do se conferir aos Estados e aos municípios, 
a faculdade do Iançamrnto do imposto do industrias e profissões. · 

275-Do ha~itantos do « Bclla Vista», pedindo a elevação desse Jogar a distrícto. 
277-Do habitantes do districto do Douradinho, contr-a a transforoncia desse di~tricto para 

o município do Pontal, quo está sendo creado. 
278-De fazendeiros do Campos Goraes, sobro a transfcroncia do propriedades suas para 

Dores da lloa Esperança. 
279-De habitantes de S. Gonçalo do Ubã, sobro rostabolocímonto dosso districto suppri· 

mido pela Camara Municipal do Marianna. 
281-Idom do Aguapé o do Dores da fi•Ja Esperança contra a transforoncia dosso districto 

para o Carmo do Rio Claro. ' 
282-ldom do _n~unicipio do Caracól, tio 5 do agosto do 190::>, contra a juncção desse mn· 

mc1pio com o do Jacutinga, para constituírem um só município. 
283-Idom do districto de Suassuahy, som data, contra a transforoncia desse districto para 

o município do Quoluz. 
284-Do habitantes do Desemboque, dc2 do agosto do W05, contra a croação do novo dis-

~r·icto em c?jo~ limites está comprohondido aquollo Jogar. _ 
292-De habitantes do d1stncto do Perdões, do 5 do agosto do 1905, sobro a olovaçao da· 

quollo districto á villa. 
293- Idem do B>mbuhy, som data, sobro a transforoncia de propriedades suas para 

Piumhy. 
294-Idem do districto do Pimenta, do 5 do julho do 1905, sobro a transforOMia desse dis-

tricto para o municipio do Piumhy. 
295-Idom do Santa Cruz das Areias, som data, sobre a transforoncia daqnollo districto 

para o município do Passos. 
297-Idom de Prados, do 14 do agosto do lü05, contra a transforoncia do propriedades sual'! 

para Tiradentes. 
300-Do habitantes do Joanosia, de 3 do agosto do 1905, sobro a transforoncia de proprio· 

dados suas para o município do Sant' Anna do Ferrros. 
30~-Do habitantes do Piranga, de 3 do agosto do 1905, contra qualquer alteração dos li· 

mitcs do seu município. 
'308-Do habitantes da cidade de Boa Esperança, do 8 de agosto do 1905, sobr•o a encorpara. 

ção do fazondas suas ao districto daquella cidade. 
3<J9-Idom do S. Pedro da União do município do Guaranosia, som data, sobre a transfe. 

roncia daquollo districto para o municipio do Guaicuhy. 
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310-Idem do districto do D. Viçoso, do H do agosto do 1905, contra a retirada do parte 
do torl'it>rio sou para o municipio do Silvost•·o Forré.IZ. 

213-De habitantes do torritorio do Ip3.mm 1, <io 11 dn agosto do 1905, pedindo a revoga· 
ção do art. 1:3 da lei quP, em 1001, dosmombr·ou par·to do sou torritorio para in· 
corporal o ao município rio It;tbira do '.!atto llantro. 

317-Do lnbitantos da SolorladJ, di> mnn~eipio do (j;,xambú, do 15 do ngcsto do Hl05, so· 
bro a transforoncia daqucllo dbtdcto para o rnur.icipio do Silvestre Forn.z. 

321- Do habitantes do Cachoeira do C<•mpo, do 18 de agosto do 1905, sobro a restauração 
das divisas daquollo dbtdcto. 

323-Da habitantes do distt·icto do Santiago, sem rlata, Robro a transforcncia daqucllo 
districto para o município do São João d'El-Rd. 

324- Idem do mesmo districto, do 21 do agosto do 1905, sob r,) a transforoncia do proprio· 
dados suas para o município do São João a'El IL•i. 

325-Dc habit<lntos da cidade do Bom Successo, de 4 do :J~osto do 1005, solno a transfo· 
roncia do propriodad s suas pl.lra o disti'ieto do Perdões do município de 
Lavras. 

326-Idom do DJros do Aterrado o Garimpo das Canoas. do 27 do agosto do 1905, s0brc a 
elevação daquollo diatrLto ft categoria de VJila. 

320-Iiem do diRtricto do nuaicuby, do município do Bocaynv:~, som data, sobro n conser-
vação daquollo districto, no município a quo po!'tonce. 

330-Idom do Guarany, do município do Pomb:J, do 21 do julho de 1905, contra a tramfo· 
roncia daquollo clistricto para o m'lnicipio do IUo Novo. 

332-Idom dos povoados (S. Josá das Cl11vog ri> B:trro ProtP, Morro Escuro o Cachoeira 
Alta), do districto diJ S. Mnb do It:~bit'a, dll 22·do agosto do Hlú5, sobro a 
transforcncia daquollos log~ros para o município do Forros. 

Do habitantes da Pedra Bonita, do Abro C:1mpo, de 21 junho do 1900, pedindo uma lei quo 
garanta a oxistoncia daqn_•llo districto. 

Do habitantes da 13Ja Vi~ta, do municipiô rio B:trbacon:J, do 10 do junho de 1906, sobro 
a creação do um districto do paz naq,wll t localidadf'. 

Do habitantes do Pomba, do 17 do junho do ID 6, sobril trao:;f<Jt'o:.1cia do propriedades 
suas para o districto do Tocantins. · 

D.1 Camara .Múnicipal do Mach,tdo, de 17 rio julho do IOJ'3, contra a trathforoncia do distri· 
cto do Douradinho para a V1lh <<Eioy Meudc<» que so pretendo ll!'Ntl'. 

DJ habitantes do S. Amaro, do 7 d,) julbo do Hnü, sobro a annoxa<;iw desso povoado ao 
districto do S. Caetano •10 I'Maopoba 

DJ povoado do S. Roquo do .Tcqllilinhonha do Iliugn, do 30 do junho do 1006 s0bro 0 c:Jo. 
vação daquollo districtn. ' 

DJ habitantes do districto da Coneeição do Turvo, do ~7 do .jolho do 1906, contra a tr::mc..fo. 
roncia do~ se dist!'icto para o municipi o do Ubá. • ' 

Do habitantes do S José rios llotdh< s, do 7 de juiho do I!J06, Sl bro crea~iio do villa n·t· 
quollo districto. ' 

Do habit!lntcs do Calanrl!áo, do 9 do julho do !fiO G, n lJJ e tn rs'orc-ncia pnt 0 di~ti·icto do 
Conceição do Turvo. 

Do habitantoR do dhtricto da Conc~ição do Turvo, do 9 do julho do 1906 renovando 0 pe-
dido para a transfor. neta pedida para o mnnicipio do Ubá. ' 

Do diroctorio po_Iitico d~ S: Sebastião ~i~ Paraizo, do ~7 .de jul1o de I~CG, crntra a tr<>nsfc. 
. ~cnCia do d1stncto do Esp1rlto Sar~to dls Poxot,os pua S. Hita do Cvtsia. 

Do Joaqmm follcs ~~ çarvallw, s.cm data, sobre tr~·mfnc·ncJa do pr~priedados suas para 
o m unw1p10 da Form1ga. 

Do habitantos.do.s. Anna daGaz:al?~éo,dolZdojulho do IOC(\~(Jbro atramfcrrnciadHso 
d1strwto para o mumc1p1o do Turvo. -

Da Camara Municipal. d.o .Pirang~, ~o 2 do Dgosto do l!i(tl, contra tramfrrcncia do terreno 
. do sou mumc1p10 ?o distrwto do C<Jlam b ó.o I>rll a Cr ncoi{'ão do Tur1.- 0 . 

DJ habitantes d~o povoado--Casa Gran.do ~o Quoluz, do 10 de 1 guto do JOCG sobro a annC· 
xaçao desse povoado ao d1stncto de s. Amaq>. ' 

Do habitantes do districto de~· r~ita do Co.dro,, do·\) do agost 0 de IOG6, wl>ro 0 dosmom-
bramon~o do territorios ~os <hstriCtos do S. Soba rtião da Farauna 0 s. Anna 
do T~a.huas. para sorom mcoq:orados úquollo di~tricto. 

Da Camara 1!Ulll5Jlpal ~o Pouso Alt<'; do 25 do julho do I!JCG, contra a tramJ'eroncia de tor· 
r1to~1~ pod1do pela Cí>mara Municipal t'o Silve! tJ o Fcn ar. 

Da Camara l\~nmclpt~l do Sab~r.á,, do 6 ao Df(Ob1o do H CC>, r obre o rett&bclccimcnto do di· 
v1sas do 8CU mumc1p10. 

Do habitantes dos districtas do_ S. Anna .d? ~U!ity, For·moso, Morrinhos o Lagol', do julho 
. de wor;.sobro .croacao d~ mumclpiO,,tudo com sódo em Maninhos-. 

DJ habttl!ltos do I 1rangumh'l, na E.strada do f•orro Sapucah.v do s. Caetano da Vargom 
Grand(', do 8 do agosto do 1906, sobro c reação do districto naqnollo Jogar. 
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Do habitantes do povoado Guayus~ú-do Porto do Santo Anto · -

agosto do IUOEl, sobt'o a dcvação do mesmo lo a . mo do ~nnnhucf', do 8 do 
Do habitant<;s do districto de conceição do Rio Verde d gA r ~ catggon~ do diRkictr. 

ago~to de 19út3 S( brc transforcncia de prdpricodud~~aE~ws op L<~mbat-y, d? 7 do 
. Bacpendy. ata o murnclpJo do 

Do halntantes do ~aino. do Campestre, da villa do Caracol do 10 d · 1 , 
. transü:roncia do pr·opriedadcs suas Jl!lla o mu~icipio dg i_?r' tor?o 19Cb, sobro 

Do habitantes do J!OVoado do 1\ü.~quito, do I:~ do agosto de 1905 sobre 1~ro J<J~o., 
. mo povoado a disti'icto. ' ' o e'\açao do mcs-

Dc h a b1tant0s do districto do Conceição do TU!' VO do 18 do a ""Os to do 190" t 
montos dos r no , - · f ' . o • c', C(•Il ra ar·gu-Ubá. · l so oppot;ro a trans eronc1a desse districto para 0 rr.unicipio do 

Do habitantes do .. ~~stl'icto d~ Sa.nt' Apna do S.a pu c r. hy, d0 '~í-l de novembro de 1901\, R o lJrc 
. . elcv~~~o ~e!iEe distncto a eatcgorm do villa. 

Do habitantes do d1strwto do Cana Verde, do Campo Bollo do 24 do agosto do 1906 
. . . tra a 1r_ansfer(·ncia do ID(smo di~tricto para ; villa de Percões. 'con·. 

Do h,\bit,mtcs do It~nga, d~ 1.0 do março do 19C6, S( bt·o a elevação do mesmo districto á 
. catogona do villa. 

De habitantes do povoado «~arra do Caoié» do Santa Barbara, de lO do agosto do JDG6 . 
. bro a r: e~ t~ uraçao do mosm!l distt-icto. ' 80 

Do habitantes do d1strwto do Fortaleza do Salinas do 24 do abril do 1005 sob . 1 - d 11 d' t · ' ' " , ro a o ova-. çao 11que o ts wto á categ<Jria do villa. 
Do habitantes do ,ItBmb~, d~ 24 do abril do 1906 sobro a elevação do m < 1 •• : • tC>gc r1a do d1strwto. . ' c, mo og<tt ,\ ca-
Da Camara Municipal do Araxá, por telcgi'amma do lO do setembro do 19G6 protc~tando 

. contra qu~lquor alteração em divi~as do ~Pu mnnicipio. ' ' 
D.1 Prefeitura do.C~JX.ambú, do 5 do scmbro do 1906, 1 t'r<Jrecondo dndls cstatistieos daquo'1) 

.. ll'!UlllCipiO. 
D..t Camara J\funi?ipal de S. Jo, é do Paraizo, ~o 5 d,) sotombro do l!J05, contra a transfc-

l'P!leHl. dos lminos Serra c R·lPiri'w Pequeno para Var"Om G!'ando. 
ll.t Omlli'l'Z~ do Aguas Minorao~. no di:>tricto dos. Lourenço, do tl do &c tem ht'O de l!l !\, 

. . sobro a :Jnnoxaçã.o do um pequeno tonitMio llquello distr-icto. 
Do h'1 bn,,ntcs do districto dos Poixotos, do 12 do s;otombro 110 1906, sobt·o a transforencia 

. . do mcst!JO .cti~tricw pat'a o município do S':tnta Rita do Cassia. . 
Do Lab1tantcs do d1stncto doS PLldt•o do Jequitinhonha, do Arassuahy. do 28 do agosto 

. do I?li.G, contra a croa,ão do distr·icto em S. H.oquo, d~qudlo município. 
Da Camr_t·a Mumcipal do L·,vr·aR, do 20 de setembro do 19C6, contra a ercaçfto das villas 

do Per.:õos o S. Jcão Nopomuccno. 

JCe(fliCt•intentos 

35- Do .José Pdidoro da Rulw, do 17 do julho do 190~, p(·dindo tramfcrcncia de 
sua fazenda para o município do Guanlt1iN> . 

37-Do José Ignacio do Oliveira c cutros, do ti do julho do 1902, :r:odindo transferencia de 
suas propiiedados l'ai a a Villa Platina. . 

45- Do Thom~z Alvos do Figuc:ired(', do 1. 0 do agodo do .1902, sobro transforOnCia do 
sua fozonda para o mnnicipio do Alfonas. . . 

47- Do JoaG,uim Fernandes da Silva, do J5 do agosto do 1003, lJCdmdo ir~nsforencm do 
sua faz('nda para o municipio do Ouro Preto. . 

50- Do Josó Antonio Di)molla~, do 16 do agrsto do 1903, pedindo tramfcrencia do lJl'C-
priodado ~na para o município do PiurnL~-. . . 

52- Do Gomes do Faria Alvim, do 27 do agosto do 1903, pedmdo transferonCia de pro· 
priodadc sua para o districto do Guarany. . . 

53- Do Cal'los Soares Toixoira, do 23 do ~got-to do 1003, pedindo transfercnem do pro· 
priodado sua para o município do S. Jo~ó d'Além Parahyba. 

5-1- Do Soares T . .1\Iontciro, do cgual data, f11zendo pedido idcntico. 
55- Do Pedro Teixeira do Rezende o outro!:' do 10 do l gN1o do IV03, s0bro assumpto 

idcntico. . ' · . · 
55- Do Alfredo do Ar <h lH'o Yillcla. do 31 do julho de HJ( 3 pcdind(J1ra1'clCLCJa de P1 cpiJC· 

dano sua para o distt'icto do Angu~:>tura. . . . 
6:2--- Do Jv1io Gubrborto G< IDO!', do 15 do julho do l\Jü3, rcdindo tHmferf'r:CJU CC p, O· 

priedudo ;,;ua para o municipio de Alvinopolis. . . . 
53 - DJ C Iom 'nto Gomos da Cu•lh •, d, 2·J do junho do I 903, fu zen do p cd1do 1don h co· 
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65-De habitantes do S. Bartholomou, do 2 do julho do 1903, pedindo a revogação da lei 
quo os transferiu para o município do S. Domingos do Prata. 

144-Do José Ignacio do Sonza, som data, sobro estatística. . , . 
56-Do Soveriano do .l\lagalhão~ Braga o outro, do. 2p .do ma~o do 1903, pcdmdo ti·ansfo· 

roncia do soas propwdad,•s p::ra o mumCipiO d? Rio Novo. . . 
48-Do Joaquim José do A vila, do 15 do Julho do 190::!, pedmdo transforencm do proprtO· 

dado sua para o município do S. João d'El Roi. 
69-Do Manoel Bernardino do Andrade o outros, som data, pedindo se declaro para onde 

ficam portoncenrlo propriedades ~na~. d ao município do Turvo, ou ao do S. 
João d'E1·Roi. 

70-Do José B!'az do Carvalho o outros som data, pedindo transforoncia do propriedades 
suas para o districto do Madre do Deus, do Turvo. 

73-Do ,fosé Joaquim da Si! vã, do lO do maio do IUO:~, pedindo transl'orcncia do proprio 
dados suas para Ubor:.binha. 

75 -Do João Jo~é Garcia o outros, do 14 J.o abril do 1903, pedindo transforoncia do pro· 
priedados snas pura Uborabinha. 

77-Do José RI!JOiro do Castr0, do W de junho do HJr•3, pedindo transftJr oncia do proprio 
dadoA suas, para o rnunicipio do Abro Campo. 

80-Dil habitantes do Campos !Joraos, do 15 do julho do 1903, pedindo transforoncia do 
propridados suJs .para S. Sebastião do Rio Grande.. . . 

81-Do Gabriel Martins Fot'l'Ol!'a, do 11 do agosto do 1903, podmdo transleroncta do pro· 
priodados suas p·ua o districto do S. Sebastião da Estt·olla. 

85-Do João do Souz,l Braga o outros, do 30 do julho do 1903, P"dindo transforencia do 
propdodados RUa~ para o districto cto Santo Antonio do Rio das Mortos. 

88-Do Custodio Ribeiro do C .. rvalll "• do 4 do ~>otembro do Hl03, pedindo tramf ·roncia do 
propriedades suas para o município de Silvestre Farraz. 

80-Do Manoel Joaquim Hiboiro, do 6 do setembro do HJ03. f<~zon•io idontico podido. 
90 -Do Bernardino 1Uboiro do Caldas, 15 do junho do 1904, pedindo a transforoncict do 

sua fazenda Fiei~ o B~rba- do districto do Monto Uello para o do Areado 
do município do Alfonas. ' 

!l4-Do Joaquim Procopio Tlnono, do 10 do junho do IU04, contra a transroroncia do suas 
faZ·1ndas pera o dístricto do Pontal. 

05-Do Josó Joaquim da Silva, do 1.0 dojunho do 190,1, retirando o sou podido relativo á 
transforoncia do suas fazendas Rio do Pedras o outras para o mnnicipio do 
Ubcrabioha. 

98-Do Vonancio Alvos do Souza o outros, do 23 do junho do HJ04, pedindo a transforoncia 
do suas fazendas-Pouso Alegro o Santa Fó- para o dístrict) de S. Sebastião 
do município do Palma. ' 

9!J-Do José Barbosa do Castro c Silva, do 23 do junho do 1904, pedindo a transf<)roncia do 
suas fazendas- Boa Vista o Vista Alegro - para o districto da cidade do 
Palma. 

100-Do Olympio Moreira do Carvalho o outros diversos, do 4 do julho do 1904, pedindo a 
transf\Jroncia do propriedades suas para S. João d'El·Hei. 

107 -Do Maximo Alvos: do Gouvêa, do 15 do junho do 1904, pedindo a transforoncia do sul 
fazenda-Retiro do Morro do Forro- pat·a a comarca do Oliveira. 

108-Do Manoel Joaquim Ribeiro do Carvalho, do 10 do junho do IU04, pedindo a transfo· 
~oncia do. sua faz.ondll do- Pita~gas - para o município do Silvestre Ferraz. 

101.1- Do Galdmo Mor01ra da Sllva, do 28 do Junho do 1904, pedindo a tram;foroncia da sua 
fazenda da-Barra-para o districto do S. Sebastião da Victoria, do município 
do S. João d'El-Roi. 

112-Do Ponciano Pereira Braga, do 17 do julho do 1904, pedindo a transforoncia do pro-
priedades suas para Tros Corações. 

ll3-Do Antonio Amancio da Silva, do 13 do julho do 1904, pedindo a transforoncia do sua 
fazenda do-Songó- para S. Lourenço, do rnnnicipio do Silvostro Ferraz. 

1J.!-Do Carlos RodciguosdaCunhaOlivuira o outros, do 1." do lllarço do HJOt pedindo a 
transfnrrncia do ~ua.s fazendas -Palmeiras, Engenho o Samb~rá- para 
Piumhy. 

115-Do Francisco Maxirniano do Oliveira o Castro, do 31 do julho do 190•1 pedindo a 
transforoncia da sua l'azonda-Pirapora- para o districto da cida'do do Ponto 
Nova. 

II7 -Do Folicio Affonso B.iv,llli, do 2 do agosto de 1904. pedindo ser ann"xada á sua fa· 
zonda do S .. To~ é do P.>rto Novo, no município do Piranga, a parto quo se acha 
ligada ao município do Alto Rio DJco, do districto do S. Caetano do Chopotó. 

1 18-De Lazaro Fclix de Fcoita~, som data, pedindo a transforoncia do suas fazendas -
Santa Cr·nz o Rosa- para o mumcipio do Bam buhy. 
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119-Do Pedro Procopio Rod.rign~ll, de 30 do julho do HJO,!, pedindo a transforoncia de 
~, . sua~ fazondas-;-RibOirao, ~·José o Pouso Alegro- para o di~tricto do Piau. 

L3-Joaqmm. Pto do Andra~o Jm;q_umra, do I. o do agosto do 190•1, podmdo o resta belo· 
mmonto das antigas dtnsas do suaR fazendas-- Chacara da Boa Esperança o Ilha 
da Graça. 

126-Do Salathiel do Fa:ia Lobato, som dato, pedindo a tmmforoncia de sua. fazenda-
. _Santa ;\dolatdo-- do município do Juiz de Fóra para o do Rio Novo. 

128-Dc Joao Candtdo ,Bnono o out!'o:~, do 6 l!o agostiJ do IDO~, p•~dindo a tt-ansferoncia 
do snas tazondas do distl'icto tlo Villa Nuva do Rezende para o do Monto 
Helio. 

!:lO-- D~ Alfi·o,Jo ~c Awhadu \ ll1elu, clu !J rle agosto do !DI! l, pcdíndu !r<Jmferoncia do 
r.:ua Ja.wnd~·.-- Itcc<l.7Jto da corrmrc<' de Lcüpol<lirm pn<' \ tww.tm a da cornar·ca 
de Alem Pal':.thyba. " 

lGfi-D.~ l 1-::é <!a Costa l~odi·1:;n'Y~, tlo li ·1•- junh'J '\e 100'-J, eo•ttia « tr·an~fur·eneia d(l dis-
, tl'lcto ;lo S. ,Joao d<c Serra para o municipio <h l~io Novo. 

157-Do hugor!lo Carvalno <b Fonseca, do 12 do mnr·ço do 1905, sobre a tr·ansfuroneia do 
sua fazenda do-Pinhal -pura o distriet() de S>mta Rita. 

l5f3-Do •!. Maria Angelica o outro, do 10 do junlt., do JV05, eontt·a a trausforoncía do 
distric_to do S . .Jo~o da Serra para o munieípio do Rio Novo. 

159-D.) losó Rorlrrgt'~S do 1\hr;,nda c outt'•', de 4 do maio do 1005, sobro a tnwsforüncia ?o suas t lZ~ndas para o dis~r·ioto do Boa Esperança. 
IGO -Do habitantes d~' Rw Vordo, do Platma, sem data, podirHio a transfcron·;iJ. doHflO logar 

para a cHiado do Prata. 
IGI-Do .João Lopes da Silva J~mi~r, do 1.o do outubro do Hl01, sobro a transforonci't do snas 

,. faz~ndas para o dis.tncto do C<•jurú. 
lül-Dc Antomo do Rozon~o V~llcla, do 10 do junho do 1905 suhro a transforoncia de sua. 

, fazenda dos-Pmhom s-para <J districto do Car·~o da Cachoeira. 
lG-1-Do rnes~o, ~o rgual datu, S?bro a h:wsforoncia do sua faz'.nda do-TtJ(IUar·al -pan o 

rllstrtcto da Cacho01ra. ' 
165-Do Ant~nio Fernandes. do Rczcm<io, do 8 do junho do 1905 sobro a transforoncia do sua 

, . taz?nda-.Boa Vl>.ta-para o Carmo da Var•~inha. ' 
WJ -Do Antomo Mariano dos Rí'ü', elo 21 do maio do {\),,5, sobr·o a tr,tnsforcncia do sna fa· 

_ zonda--Morro G~~mdo-pa.ra o município da Vargiuha. 
16,-Do .losól\\<~no~l do:.; Rm~, de 8 de junho do 1005, sobro a transfcroncia do sua fazenda 

-I-..lbelro -para o Carmo da Cachoeira 
168-Do Fian.cisco Antonio. dos It<~is, do 8 do junho do I 905, sobro a tran~fercncia de sua 

L~cnda-~otrotro -paro. o mnnieil!io da Varginha. 
lôU-Do Joaquun Garota do~ RC'h', do.18 do junho do IDO!, sobt·o a transforoneia de parto 

do ~ua fdz.ouda do-l'otreiro-para o distrieto do Carmo 
170--Do Est<)vam Garcia do~ Reis, do 8 do junho do 1005 sobro tJ·ansroroncia do SLla fa-

zenda par;!. o município da Var·ginha. ' 
17'1-Dc Joné Thomaz do Car~a!ho Br·itto, tle 30 do junho do 1005, sobl·o a tramfcroncia do 

sua fazonda-Brr.'pnh>-para o dbtrict0 do Antonio Dias Abaixo. · 
175-Do Francisc~ Antonio do Mir,J nda, do lG tlo junho do 1005 sobro a transfor oncia do 

. proprwdado sua para o munieipio do Guarará. ' 
187-Dc Lmz Gonzaga Prata, do 28 do junhrJ do 1905, Dobro a transforoncia do sua fazon· 

da:- Vargom Alogr•o-para o Taboloiro do Pomba. 
188-Do Francisco Fernandes Lima, do cgufll data sobro a transforoncia do sna fazen-

da-Pedra do Chifro- para o distrieto do T<dl'•loiro do Pomba. 
1UG--Do Vicente Ferreira do Sonza, do 21 do agosto do 1005, sobro a tram!oroncia do sua 

fazenda da-Boa Sorte-para o municipio do Marianna. 
199-Do d. Lcopoldina C<.tntlida Rodrigues, do 8 do julho dil 11.105, sobro a transfert:ncia dO 

sua fazenda da -Lagoinha-para o districto do Dom Jesus, do municipio de 
Santa Barbara. 

203-Do Sabino José dos Santos, do 10 do junho do 1905, sobro a transforoncia do torro-
nos do sua propriedade para o districto do Ta boloiro do Pomba. 

205-Do d. Julia Maria Jo Araujo, d·l 11 do julho do 1905, sobro trausforoncia do sua fa· 
zonda Bom Succosso-para o n.lto Rio Doce. · 

206-Do Jouqui:m Fachardo da Costa, do 21 do junho do 1905, sobrJ transforoncia do pro-
pnodadfl sua para Trt;s Corações dcl LUo Verde. 

2W-Do Thoophilo Jus é do Catvvlho, do 11 do junho do 1905, sobro a tr ansforoncia do pro-
priedades suas para o mnnicipro do Forros. 

217-Do Antonio Gothardo da Fonseca o outros, do 14 do julho do I 005, sobro a transfo-
roncia do suas fazendas para Tr·es Corações do Rio Verde. 

218-Do Carlt's Antunes. Campos o outros, do 28 do julho de 1905, sobro a tl'ansferencia 
do suas fazendas para o município do It, íma. 
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Zl9 -:Do Manoel Gomos Dias Daarto, do .10 do ~unh? do HJ05, sobro a transforoncia do suas 
fazendas para Santo Antomo do Caratmga. . 

22o-Do Sebastião Campos Valladarcs_. !_lo. li do ju!ho do W05, sobro a transforonc1a do 
sua fazenda para o_ mumcipio do Pomba. 

:ll2-Do Prudoncio Antonio da Silva, do !fi ~o junho do 1?05, sobro n transforcncia do sua 
fozonda-Osoriana-para S. Dommgo3 do Man.anna. . . 

Z47 -D<l Lazar•o Tell ~ do Fr·oitas o. o.u~ro, som data, podmdo a transforonc1a de proprlO· 
dados suas para o mum•Jipto do Bambuhy. . _. . . 

2.18-Do .:\Iiguel Vioir·a do CJ.mpo,; ~ ~u~ro!', som data, pcdmdo a transtcroncm do pr·opriO· 
dados suas para o mumCJp!O do Bambuhy. 

Z51-Do Jonathas Vieira do Souza,dou.d~~ulbdo dBo l90's~· .8obro a transfuroncia do suafa· 
zenda-FLJnil-para o mumc1p1o o om. uccosw. ~ . . 

255_ Do l\Ianoo1 Ignacio do Almeida o outro, d.o .2? do JUnltiJ do 190<>, :wbr·o a tran:-;kroncta 
do propriedades suas para o mumcrpw do P<tlmyra. . . 

201-JJo Jo&é Diniz Linharos, do 2 do agost:) d? 19U5, s~br? .. a ~~:~m-l•Jl'O~lci~ do sua f.tzonda 
do-Morro Redondo-para o di~trwto do S,.: F r cnCISW do Paula .. 

265-Do Manoel José da Silva, do 3 do agos~o ~o 1011<>, sohyo a tran~f?ro~cia de pa!'to do 
· sua fuz·~nda-Pcix•lto-para o d1strwto do S. 1\!Jg~el do Ca.Ju;u. . 

~75_n0 Manoel Currêa do l:<'<u:ill: o. outr·os, sob.w a t•ansfcroncm do sua íc.tz ·nda-Laranjct· 
ras-para o mumcipio do Caratmga 

285 _ 00 Eugenio da Sil· eira Macha.do, do W ~?julho qo, 1~05, po?.indo a traml\.Jt•oncia do 
terrenos do sua propriedade par .t o mumcipiO do I \.lo No.vo. . 

~SQ-Do Joaquim Monteiro do IV:zondo, do Lo do agost_o do WO~ •. podmdo a transft.Jroncia 
do sna fazenda-Santa Izabel- p1ra o d•~tncto do P1a.u. ~ 

287 _Do commondador Lindolpho Caetano do Souza o Sll v a, d~ 1,0 ~o JUlho de 1~0<>, pedindo a 
transf'orencia do propriedades suas para o mumr.IplO úo Januarw. 

301-Dv Manoel do Souzt1tcis, do ~ ~o.ago,to do _19J5, sobro a transf0roncia do propr·io-
dades suas para o munrcrp1o da Vargwha. _ 

312-Do Amorico Mondes dos Santos, do. 1_1 . do agost•J do lUO->, sobro a transr.Jroncia do 
propriedade sua para o mumc1p1o de Bom Succc~so. 

214-no Hermogonos Simões do Aguiar, do 27 do julho do 1905, sobro a tran~foroncia do 
w propriedade sua para o municipio .do Concf'içã~ do Sor~o. . . 

315-Do kntonio Turbino dos Santos, do 27 do JUlho do l\JO;,, sobro a tz ansferonc1a do pro· 
priodado sua para S. Miguel do Guanhãe!l. 

318-Do Ernoto Rodrigues da Cun!ta., ~o agosto do l9J5, [obro a transrJroncia do proprie-
dade sua para o mumcrpw do Uboraba. 

31U-D<l Thoopbilo Rodrigues da Cunha, do 10 do agobto do 1005, Eobro a tramf0roncia do 
propriedades suas para a cidade Ubcraba. 

'1''8- Do Manoel Fortuna to do O li v o ira Pinto, do 16 de setembro do 1905, sobro a tran~tc. 
'- • roncia do propriedade sua plira o distdcto da Conceição do Tur·vo. ' 
Do Francisco Miguel Pinto do Oliveira, do 14 do julho do 19013, sobro transforoncia do pro· 

priodados suas para o districto da Contagem. 
Do juiz do direito de Abro Campo, do 4 do junho do HJ06, consultando sobro a oxistoncia 

do districto do Sant'Anna da Pedra Bonita. 
De Manoel Pinto do Godoy, de 7 do junho do HJ:6, sobro transforoncia do propdodados 

' suas para o Campo Mystico, do município do Ouro Fino. 
Do Joaq aim Fernandes da Silva, do 8 do julho do 190G, sobro transforoncia do propriedades 

suas para o municipio do Ouro Proto. 
Do tenente coronel Luiz Gonzaga Prata, de 15 do julho do 1906, sobro transforoncia do 

propriedades suas para o districto do Bom Jesus da Cana \'ordo. 
Do Thcophilo RJdriguos Pereira, romcttido em ofilcio do 13 do agosto do l90G, pela secre-

taria do Interior, sobro tr·ansft.Jroncia da propriedade aua para o município do 
Bomtlm. 

Do Bernardo Carvalho c outrof:l, do S. Antonio dos Silvciras, sobro divisas. 
Do habitantes dos bairros da < Serra o Ribeirão Pequeno ) do districto dos Ouros do g do 

agosto do 1006, sobro a transforoncia desses bairros para o districto' do Var· 
gero Grande. 

Do commcn iador Lindolpho Campos, do 21 do agosto de 100G, sobro transforoncia das pro· 
pdedados suas para o município do Januaria. 

Do Jofto Lopils Lima, de 13 do setembro do IOOG, sobro a transforoncia de propriedades 
suap para o districto do Porto do Santo Antonio, do municipio do Catagua-
zos. 
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Offieio~oC 

2 - Ila Camal'<L l\lcl:.licipal _;to l'~c·i, de r:; do julho de 1899, applandindo h mudança do 
nome da rcsp?c.tlva erdade, o quo em voz do •<Martinho Campos» soju accoito 
o do «Pará mll'Im». 

12- Da Cama~·a Municipal do llomllm, do 2 de julho do 1901, manifostando·so contra o 
.., , pt'OJ']cto p~l? qual _so muda o nome daquolla cidade para o do «João Ponido). .,r, - üa Camru·a _Mumci~al. de Car·aünga, de 13 ?o junho do 1~02, pedindo solução sobt•o 

• T quostoos ~o d1vrsas, ontro CS8ü mumcipio o os seus eircumvizinhos. 
4t> - dom de Cabo_\ or·de, por ~on <Jg•)n~o oxecuhvo, do 17 do agosto do 1903, pedindo a 

rcvogaçao do art. 47, da lm n. 3H.l, do 1901, relativa á transferoncia do 
fazendas para o municipio do Alfonas. 

7S - Iiom do Alto RirJ D JCP, do ::; do agosto de l9fH, pedindo a revogação da lei n. 319, n:t 
parte em quo so tnmsforíu para o rnunicipio de Piranga o districto do Pio· 
dado do Boa Esperança. 

Bl - Im Camara 1Iuuicipa1 do Monto Carmello, do 5 de agosto do UJ03, sobt·o questão do 
divisas com município do l'<ttrocinio. 

82 - Da Camara Municipul do ouro Fino, de julho do 1003, sobro divisas ontro osso mu-
nicipio o o do Campo Mystico. 

83 - Do habitantes do districto do Campestre, som da.ta, pedindo a clovaç1io desse dis· 
tricto á categoria do villa. 

91 -Do Dit-octor do Archivo c El:tatistiea, de 10 do setembro de 1904, enviando uma ro· 
pt·osouta~fw do conselho districtal do S. José dos Botclhos pedindo o anda. 
wonto do p1·ojocto u. 1~·1, quo eleva aquollo diBtric.to à cat'o"'oria do villa 

FJl -Do Se<~rdar·_io das Fimmç<,~ do G de jnll10 do 190-1, enviando uma rn~nsagem da Pro· 
s:.Jrn:e.:<~ l~o hota,do, r·~lativa.á :IUO;''tiio do divi<as entro os di,trictos doB0a 

, F ,!llllll,l, Santo ,,utomo do >1nrwbe e Sant' r\nna do Cat,,guazos. 
,(!~ - Do J0 ~é 7/<:.chado do SHn V Anna, do 28 de jnnho d•) 1 U04, pedmdo a transfot·oncia do 

LlLl fuz;md.a. da - Caellooira Alegre -, para o mnnicipio do Rio Novo. 
IOG- Lia Ca~na:a M~trJlCJI•al do Camhnlty, do 8 d(! julho do 1U04, ,on.viando por cópia uma 

rwho,tçao, !Jl'otostando contra o pro]ccto quo tlxa os hmltcs do ~ou torritorio 
com o do municipio de Ouro Fino. ' 

111 - Da Camara Municipal do Caxambú, do 15 de julho de l'JOl, enviando uma rüproscn· 
t<1çào do habitantes do dist!'icto da Soledadc, contra o podido do transferoncia 
uosso distl•icto para o municipio do Carmo do Rio Verde. 

121 -Da Camam Municipal do Passos, do 5 de junho de 1902, sobro decretação do divisa:J 
entre os dbtr·ictos do S. José da Barra o S. Sebastião da Ventania. 

122- Da Cama r~'· Municipal de Villa Nova do Itoscn1o, de 5 do julho de 190,1, sobre idcntico 
assumpto. 

125 -Do Soct'otul'io do Interior, de 12 de :Jgosto do 190•1, enviando uma roprosentaçlio 
de habitantes do Lavrinha, pedindo o desmembramento daquclla localidade, 
do districto do Carmo do Parnahyba, do municipio deste nome, o sua anncxu-
çiw ao da Lagoa Formosa, do municipio de Patos, 

137 -Do Secretario das Finanças, de 31 de agosto do HJ0-1, enviando o do agcnto oxccu· 
tivo da Camara Municipal de Muriahé, acompanhado do um croquis, sobro Ji. 
tigio de divisas entro aqucllc municipio c o de Cataguazcs. 

1 -Da Camara Municipal do Pomba, do 12 do junho de 1905, contra qualquer dcsmom· 
l)ramonto do tonitol'io do seu município. 

2- Da de Cambuhy, do 29 do maio de Hl05, protestando sobro divisas, com o município 
do Jaguary. 

Gl - Da Camara Municipal do Monte Alegro, de 0 do agosto do 1003, protestando contra o 
projccto apresentado alterando as divisa daqucllc municipio. 

162- Do Sccr<:tario do Interior, de 1: do julho do Hl05, enviando o pedido do commorcio 
do Turvo, sobro a trunsfcrcncia desse districto para o municipio do Ubá. 

172- Da Cam&ra Municipal do Sotc L'lgoa~, de 3 do julho de 1905, enviando uma represen-
tação em quo habitantes do distrioto do Capim Branco, podem a transforon· 
c ia dosso districto para aquello municipio. 

182- De habitantes de S. João Nopomuceno, de Lavras, Rom data, sobro a elevação da-
qucllo logar á villa. 

183- Da Camara Municipal do Prata, do 10 do junho do 1905, sobro a protonçfto do povo 
da qnclla comarca,rolativamcntc, á medida do ostatis.tica. 

18·1- Da Camara l\Iunicipal do Ubá, do 21 ~<: j~nho do W05, cn vwndo a. roprcscntafão, om 
quo fazondoiros daquollc mumc1p1o pedem a tramforcncJa do proprwdadca. 
suas para S. José do Tocantins. n. s.-8 

• 
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HH-Do Secretario do Interior, do lO dojulhi> de 1005 ·, d 

tantos do S. José dos Botolhos, edindo ' o~vt~n ° a roprcs~nta.çlo do ~abi· 
194-Da C&mara Municipal do Queluz de 12 ~o julho ad~~972ao do .mesmo dtstncto a VIlla. 

do habitantes do S. Braz do suassuh· odi · J:>, onvtando u!lla repros~nt~ção 
do Entre Rios, para o município d/Qge.lu~do a tran~foronc1a dosso dtstrwto, 

107-Da Cam!íra Municipal do Marianna do 24 de ag <t · d 
1
r ~ 

ctos doS: J?omingos o Gua{·aciaba. o. 0 0 ~O<J, sobro divi%s do, di~tri· 
200-Da CJm<~;ra Mummpa~ do Prata, do lO do iuuho do 19r,.. , , " . . 

dtVlSa>', o pedtndo annexar·so áquoilo mu .. );:,, <~prc,ontando t<m r:st''''·'o do 
pertencen.t~ á Villa Platina. mctp 11 ' 0 povoado Campo Helio, ora 

201-Da Camara Mumc1pa1 do Sete Lagoa.s de 1'3 i · 1! d 
sentação do Cornclio Gabriel d~ Ca:,tz.' <e .J~ 1'J. o 190:>, r:nviando urna n·prc· 

. «Taquara~ para. o município de Pita~gt~o.n ra •\ .transforüncia d~ stut fazenda 202- Idem do egual da1a,_ enviando a roprcsonü çào 
0 

Y c , , , _ 
dom Phi·~ ,nao s~rtm t!·anaol'idas P<tr" ~ j~CQo~ ll~lntant:~ cio Inhauma pc-21H-Da Camaya Mun C!p~,I do Prata, dn J.o do ·t

11110 
d }? ~ Ult~na. 1 

bltanto~ ~o. Rto Vo!'de, pedindo p<;Jra ar ~. :JO.J, O~VIando .a l'O[lr0sorna~ão do La-207-D~ Carnara Mnrncrpa1 do Prata, de 10 do juÍ~h~xd~-~~Ü:~"e ut~triCto áquollo mnnicipio. 
em quo os Campo R<_ llonsos, podem s . -• eu \!ando urna roprcseutação 
tricto do Rio Verde; o ain~a pccJ~_.m. · 0~ •tttnr:rad? áqud!c município 

0 
dis-

, . , ~o. acha~~ ~ructal.para aquol!a cida,~l;~an~forúacm da sédr: da comarca qt~o 2~1-Da Cam.ua MumCJprtl 1io R10 Branco dcHr., 
são Mixtu do Estatística. ' ., " •tllrw, r os, on.Jonclo a q uositos •la r·orn ruis· 222- ldf!m do Sc~to L~g?as, do 191c jur1ho do l!J/lS . ,· ' - ' · 
do Matto~mlliHJ, lH~drndo ,.. tran ·['; ,. ' c.nHar1(b <t roprc~onta,·'io do l ·1't· t , 

2n--Dc habitantes doSam' Anna do .f;H;:\rt• s .~, 1 onc1·~a desse distr·ieto par·a'soto [ ,1a. 1 ~~ü o, 
cto para o Campo Bcl!o · s m c •tta, sobre a tr.,n~f,>ronci·• d.agoad'': t . 

9') I D C· , , l'v! .• • , I d . - " 0S~o t::! n---~- a .tmara urnmp<t o Maeh: do do ')o i . 
1 

. 
dostll Commis~ão. ' ~ ' 0 JUrJ lO de J~liJ5, '-Ohr0 rrspost·,·· a . . .. 226-Da Cama~a Munieipal do Sono, do 3 do . , _ ·' " ':; CJ.U<:~no,.; 
tncto do Viarnão pnra o"municipiJull~c\}~ .1~u'), eoutra a tramferonch do d' 
p3ra o Cur·vr.llo. • < ~eu c ti, G do do sant'Anna , '? IH· 

233-Idom de Baopcnrly, de 7 'l') julho·"do !ao~ . b, . , ' lo l Ochad.o 
do Ayuruoc~. • ')'~o I o dlYJsas ontr·o aquello ... 

245-Da Cama_r:.1~ ~unicipal do ,AYnruoíca, do '.t-
7 

. . ~ mumetpio o o 
dtvtsao entre os d1strictos d .. de JUlho ~o tJf.'::J, otior , , 

25'0-Da Camara Municipal de BDm Sue .o ,Guadptara o seus ltmitrophcs ocondo b,tse:s pat'a 
tos desta Commissão ' cesso, 0 20 de ju!ho do Iao5 ~ 

263-Do José Polidoro da Roeha, ·do 29 do . Ih , _ . ' ro._pondc·n~io quosi· 
cumontado om que p d .JU 0 do l90u, onvi'nd 
Guanhãos. ' 

0 0 
a transferoncia do sua'' r 0 ud~ requerimento bEHl do-

2G6-Da Camara Mnnicipal do Soto La ~zen ,t par·a o município do 
Capim Branco, para 0 m . g.o.~s,_ sobro a tr·anbforonci· d , . 26~- Idem do Catag.uazo!l onv1·,,ndo 1. l~ntctpto do Sete La"'oa~ a os prJ\ Oados At•ar·V. o ' '• nwrmaç- 1. . o o. • mente aquollo municipio oos se rcttMns por t· , . 

280-Da Camara. Mnnicipal do Dores d B os a Comm1ssilo, r·dativa-
. . Aguapé o parto do do Co a oa Esperança, contt·a t 

2í58-Da Camara Municipal. de Caxam~!fo~ha~ para o municipioa d ramf?roncia ~o distdcto 
tos sobro ostatrstica do ' 0 r3 do agosto de 190~ ° Carmo do R1o Claro 

28\l-Idom do Rio Novo do 1 o do 801 municipio. · "• Prestando csclat'ncim'on-
2\JO-Do habitantes o a'uctoridadosaâosGo do 1905, sobre ident' " 

cia desse districto o narany, do 30 do 'n!h tco a~sumpto. 
2\ll-Idom do Pioda<io do Boa E~~~;ao muficipio de Rio &ov~ do Hl05, sobro a tr<,n~foron· 

sobro a transtoronc· d nça o municipio do p· • 
298-ua Cam~~ra Municipal do TI~ ~qu. l~o distr·icto Para ~rang~, ~c. 27 do julho do Ia0G, 

VIaJ!do Umà roproson~s ~oraçoos ?o Rio Verde mumctpw do Alto Rio Doce. 
. . podmdo a transfere .açao do h~bltantos do d' 't .~0 18 do agosto do 1905 en-

299- Do drrcctorio _politico do V~II~ ~~~~o d1str!cto para ~~~ l<lfo do s .. ~h?rné das Lot'tras, 
sontaçao do diroctorio oi'~ Ina, do O de agosto do lo l!,lUnictpiO. 

322- Do habi~:~aradMnnicipa! do ~rat~~o do Rio Vord<', cont~a ~~<>,dçnyi.ando nma ropro· 
. os 

0 
S. Gonçalo do sa IVIS,1s Pt'opostas pela Rottro, de 6 do agosto d puc~hy, do di~tricto do 

327- D C P~ra o di~t~icto do Donraâ· tpo;J, sobro a transf,Jro~o~sa Sonhor·a da l'iodado do 
a a~~~ ~unslcipal do Piumhy ~~~0;6 d cta do propriedades suas 

e • cbastião dos F '.· - 0 agosto do 190" 
do Chapóo. . ranctscos, com a denomina<>~ sofro a crcaçã.? do distri-

ç, 0 
<. 

0 S. SobaE>tião do Morro 
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331 -Da Camara Mllnicipal do Uborabinha, do 6 do setembro de 1905, contra a transfo· 
ron_ci31 de fazendas do districto de Santa Maria para o municipio do Uberaba. 

Da Camara Mumc1pal de Patos, do 14 do março do l90G, sobro c reação do districto do s. 
Pedro da Ponto F1rmo c mudança de nome do districto de Santa Anna do Pa· r·aopoba para o de Santa Anna do Patos. 

Da Camara Mlln!c~pal do Salinas, sobt•o resposta a quesitos relativamente a divisas. 
Da Camara M•1u~crpal de sa.nta. Rita de Cassia, de 2 do julho de 1906, sobro o pedido dos 

habitantes do d1str10b de Peixotos, relativo á tnmRftlroncia desse districto para S. Sebastião do Paraiso. 
Da Camara Manicipal do Ayuruoco~, do 17 de julho do Hl06, sobro a tri\nsf,Jrcnda da sédc 

do districto do Guapiara para o povoado do Carvalhos. 

&•rojectoM 

31- N. 85, do 4 de jllnho de HlU1, sobro a mudança do nome da cidade do Bomtlm. 
38- N. 158, de 6 do agosto do 1H02, sobre divbas ontr·o os municípios do Swramonto c o Ara xá. 
'1~J- N.l24, dc31 do agosto do lVJl, er'eando munieípi.J~ da villa dos B·>tolhoR o outros. 

178- N. 43, do 18 do agosto do 1!J03, sr1bro divisas de Platina com Monto Alegre. 
179- N. 24, do 30 do julho do 1903, sobr·c a transftlroneia da fazenda-s. Bento-de proprio-

do do major José Dias Ta vares. 
180 - N. 26, de I o do agosto de 1903, sobru a tramf JI'oncia do listPicto do Riacho F .. mdo para 

o município da Conceição do Serro. 
lB!- N. '12, do 18 do agosto do 1903, sobr·o ·:li visas da Vi: la BrasH a com o mnnicipio do S. Francisco. 

•r (~I e;:; •· a tn ma M 

235- Da Camara Municip~l do lu·axá, do 2G do jllnho do 1905, contra qualquer alteração do son município. 
250- Do habitantes do Dosomboq11e, do 2 do agoPto do 1905, contra a transfor<mcia desse rli~-
- tricto para ontro qualquer município. 
2!)6 - Da Camara Muncipal do Prado~, de :!I do agosto do 1905, contra a transferoncia 

das fazendas Antunes Gomrs o L'l•ieir·a, para outro municipio. 
316- De h'lbitantos do Guarany, de 26 de agosto do 1905, sobre a transfer'oncia desse dis-

tr·icto para o município do Rio Novo. 

Ooctnnentos 

28 - Mappa do torritorio de Tr·cs Corações, na parto limitr•opho com Varginha, Lavras o 
Baopondy. . . . . . 

74 - Pnblica forma de uma representação do h a bttantos do distriCto de Agua SOJa, podm· 
do transfcrcncia desse districto para a comarca da Estrella do Sul. 

W3 - DJeumcntos, som data, sobro divisas do mnnicipio do Prata. 
31 I ·- Jornal <Procollarin), n. 18, sobre estatística.. 

Secretaria da Carnara dos D Jputados do E~tado do Minas Goraos, em Bullo Horizonte aos 31 do dezembro de Hl07. 

O director da Secretaria, 
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DEPUTADOS 

l'iOllleS 

11 llr. Antottio elo Prado Lope8 l'en·int. .................... Bello !lodmute 
fi!>!'. Antor:io ria ~pveira Br11m., ............................. <:;, Pauln <lo ~ll;rü•.hc' . 
. 3, Dr. ;\rthur ela. Silnt Bermmlr:s ............... ,., ..... ,., .. Viçosa. !/ !Jr. Zorotl:';tro de ;~1\·nrc·n;:,;.t. .......... , ........... , , ..... l.HVI'<•.s. 
-~ 1 Dr .. \menr~o Forrmrlt Lopr"s, .................. ,., , ........ llellr; Jlori;.i,itL-' 
11 Dr -\.r"•<'nJiro rlc Pe··c·mlo l'os·t·t · • · ~~ . . "' · ' ·' · ' ·• ............ · ............. Boi!.} l!oi·izc_ute 
1 Ih. :'-.'els?,n Go,_,lho, d') Sr:nna .... · ..... ·· ·" ................ Ikllo llorizrll!te' 
8JCorond ,,,,JuardrJ LJtrlos Yilhena uo AllJ'\1"11 I' . 'l · .' ' 
( ) ' ~ ' • • • ~ L ••••••••••••••• '' • ()U.':iü r\. (·~.:r e. 
,l l h,\1 n ciCIIlÜCI_) Bernartll!'IO de Seml:l Jt'r .. ··u··irr•t]<) I'· ·1. . . . 

1() 1) . J -." 1· t 1' -.•. ·· .... · ..... .~r ~otv:l•·· 

I r. O<"J '"Vdll:.('l) r.s a ,:nro·;o . Ul: · · · 
ll Coron<:l .lu ruH;tl !Joelho de· Oll~.;.i;.;,"r;(,;;1;,;: """"" " .. • , t· p. ··l ·1 
L~!úr. flabi'ie! dr· Yilltr:nl~tYc.llhd:Ju r~) . ••··•··•·•·••··• 1~ l~ln t-HLI,!,\ ),,, 
1'3, Cormt<.·l .J'J'io d8 ,\.lme.irl<l·r.i:,bo:1 ·. '· · · · · · ·' · · · · ·' · · • · • · • · · · 

1Ja!l.!un):~ · . 
11 l'ot·qrwl J . ·' J . r: . · . · · .............. · .......... IAgll,tS \utuo,as, 

_: ; ·O.'_'' ,mz JC\lnpo,; rlll AmHal .Jnnivr ......... , ...•. S. ;;,c;hn:;tiJ.o do Pi\rair.o. 
L~. (oronel -~,1~/1"'-' r:omc··; dr~ ')ouzil L<:mu~., ... ,,, ....... , .. , ... Bullo llorizotlte. 
l~ Dt·. Jr,;e Alve<> Ferreira o .\Iello ......... ,., ................. Bello Horizonte 
} ': gr. J\dol]'-ltr) ltíheiro Viann:t ...•.......... , ............... ·Bello Horizonte.' 
(,.r. -oa'l\'lln Pedro llos~t .................................... Hahira. 

1.1. Conec;r~ l' ran~tsr.~o Xavier de Almeida ltl)lim .. , ......• , . . Cttrvollo. 
~1J Dr. -l?t0 hnlJ,,iro de l\Iiranda França ..................... Minas Novas. 
:..1, llr. 'ialdotLiro r.lr; Barros Ma~.:·alltãos ........ , .............. lVIrmt.e Santo. 
2.2Dr. l~d;s·~tr•h tb r;unkt l'<;t·oirilSobrinho ................... Peçanha. 
;2:3,Comt,Jenr.lil.dOr 1-'rt·rkrico Sr:Jmmann ........ , .•.•...•...... Itajubá. 
24Dr .. Jolio Ba.plisla Ft•rroim Vellrmo ......................... Otiro Preto. 
2G Dr. Heitor de Souza ............................... , ........ Catagnazes. 
~I) Dr. Antonio Martins da Silva ............................... Ponte Nova. 
2í Dr. Allon:;o Penna Junior ................................. Bello Horir.onto. 
28~ Coronel Simeão Stylita Cardoso ............................. ,.Jaguary, 
29 Dt'. Agostinho .Jose' Pereira .Junior ......................... Mar de ITespanha. 
:Jr) Dr . .Jose' Tav:wes do !IIello ............................. , ..... jQneluz. 
:n 1Dt·. Carlos da Silva Fortes ................................. Palmyra. 
:32: Coronel Pedro Laborne ..................................... Grão Mogol. 
:l:3. Dr. João Antonio Lopes rle Figueiredo ....................... Theophilo Ottoni. 
:31 Dr .. João Porfirio i\Iaclmdo .................................... :.'ali nas. 
35,Dr. Aristote1es Dutra dtl Carvalho ......................... Carangola. 
:3G Coronel Seba~tião A ngusto do Lima ............ , ............ Serro. . 
:37 Coronel Francisco Panliello ................. , ........... • · .

1

1\fuzamhmho. 
:38: Coronel .Jose' Gc>ldino .do,; Passos 1Uos ....................... · Ca:npo D~po. 
:r.1 Dr. l<'rancisco do Campos Vallac.laros ............... ,., ...... 

1

Jmz de Fora, 
!O Cot·one1 .Julio de Yasconcellos Teixeira da l\Ioi.ta ............ Taquarussu'. 
·11 Dr. Pericles Vieira de l\Icndonça ............... , ...... · .... r S .. João Nepomncono. 
-12 Dr .. Jose' Tocquoville do Ca1valho ....... · .. · ......... · ... · ·!Alfenas. 
-(3 O r. Abl>ilard ltodrigncs Pereira ......... ·· ........•..•. , .•. Lagoa Dour:trJa. 
H Coronel !Jarihaltli do Mello ............. , ...... , ... , ........ · ·Prata.. 
-15 Coronel lgnacio Carlos Moreira Murüt .. ,. .................. \Arassualry. 
46 Coronel Edmundo Illum ................................... jRio Pardo. -n Coronell\lanol'l Alves de Lemos ............................ ;s. Gonçalo do Sapucahy. 48(r. Jo~o' Rihciro de 1\Iiranrla .TuniOI', ...................... (tu·o Fino. 

~--

(•) Fallecido. 
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-~-1 Dr. AtJtúJJÍO Gonçalves Chav•~s... ........ , 
2 Dr. Cltrispim Jacqne.s Dias Fortr;s ...... :";"."•·• ............ 

1
1:ello Horizonte, 

:lllr. Jos•)' Pedro Drnmmond il) .............. · . .'" ·"" "" • I~urhaccm\. 
4 IJr. Gomos Frniu de Andrade ' ·"" "•" "'" • Lel!o Ilorizont<.· 
51Dr. Delfim. M~J'!Jlra da Cost11 liii,~i;~:::::: ::. :·.'.'.' ·" ·" ... ~Iar~<~nna, . ' 
6 Dr, Cornolw Vaz tlc ;\lello.......... .. "· """ S, h.1ta llo Si\pucahy, 
7 Dr. Camillo Augusto l\laria elo Brito' ..................... Bel!o Horizonte. 
!:1 Dr. Virgílio l\Iartiu.s do i\Iello Franco 't\1:' ·'' · · '' · • • • · · • · · • · Bello Horizonte, 
lJ Dr. Lovinclo F0rr1Jir,l LOjJCS (l;., ...... ' ... .': .': ·" "•" "· ... · Il<Jllo Ilorizonte. 

lO Dr. Antonio Go1ues Lima .... ,,...... '· · · "" · · "· · · Ilel!o Horizonte. 
ll ~ommendpclor. AutOJ.l.iü .Martins .Ferrei;;· ~;t"sii; .. ;: · · · · · · · .. l~ello II?riz(Jnk 
121Coronel 1•rane1sco llJJJ8li'O de Ohveir·\ (l) '· ......... 

1
1 ontrJ ~IJYa. 

13 üly1npio Julio drJ Oliveira Mourão rl) """ " ......... · .. I·~ntre ltius. 
11 !Jr. Josin~ de .Paula. Bri~o llj ........ .'.'.'.'.'.'.'.'.'.' · ........... I~iarnantina. 
1~ Cor01;cl 1•J:ancJ.>yo l•encu·a Alves (l) ...... ,. · ·• • · · · · · · • l r•ls Pontas. 
11,\Dr. I·ranc1sco NuM.> Coelho (l).... . "· " ...... · .... lldlo lio.rizonte. 
17 I> r. G as1~ar yenoi r a LOjJCS (1! . .... : . : .' · .' .' .'.' · · · "" · • · · " · .. llua.nhrtes, 
1~. I> r. ~ose (,O:lçn1yes elo Souza (1) .... ,.,,. ·.:: • • • • · · · ....... A!fonM, 
l!J Dr. I edro da 1\Iatia Machado · · · · · · · · · · ·. ·. P1tann·uy 
21J Dr. Antrmio C:nlos Itibeiro d8' ~\;1 ;J·r··{d·\'' · · ·· ·· ·• ·•· · ··· · .. Diam~nti;u\ 
21 llr. Jofto llawdcn í "' • . ' ' '·" • "' ..... " ..... ,.Jniz <]c> F ;.\ 
~~ Dr. Francisco ,de 1;r\1;J,i Ú~~i~~~ r',a·,;t~<i 'ri) · · · · · · "· · · · · · · · · · :'1!:\ri:m{Ja. '· 
~.3 Dr. Nm1o ela Cnnkt l\Iello ....... "' · '" ........ , ... · .... Ouro Prntu 
2·1 Coronel Joaquim Baptista ele ~r •. iJ~'.' ·' '" · · · • • · · • · • ···· .... I A.rassuah \'. · 

= 

.. _ ............ "" " ... ' ·jV:tl'!..dnha'. 
~~--~~~~-~--~~~~~ 

·~- =--- - === 

{l) Tonninu o mandato Cll! l!J10 
V,) Fallecido. ' · 

SYNOPSE 
DOS THABALHOS 

DA 

CAMARA DOS DEPUTADOS 
DO 

Esta do de :Minas Geraes 

Referentes á llrlmetra sessão ordlnarla da 5. a lllolslatura do congresso Mineiro em 1907 

n.s.-v 
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1 

Trt\llsnmpto Andamento e observações 

Aur;loriza o ;.;ovorno a contc.~ilCl' um na (.•onuuis'"'à•) de Uept'C!oit~ut.uçõe~o~ e 
armo do licença, par:t tratar de l"ctic.~õew. 
saudc. ao haclwrcl Claudio Hercu-
lano Duarte, juiz 1lo direito d:t co-
marca de S. Seh:tstião 1\o Pa1·;1izo. AJli'C"'(.'UüH1o em ·1 de julho. 

Bna t~rhnch•u tli~>~cns!"lào em G, foi appro-
vado o remettido á com missão <le Reprcscntaçfics 
c Petições. 

Hd'nndillo no projecto n. 3. 

2 Aucioriza o governo a concc<lcr qun- lin •.•onuuls"!;i.o tlc Rept•csentaçé'oc~o~ ._. 
tro annos de licença, para tratar de Petlc;õe.o,~. 
negocios, ao sr. Antonio Gonçalves 
Castanheiras, esc ri vão do 2. 0 oflicio do termo do Fructll. Aan•.esentutlo em .t deJjulho. 

E•n Ju•inteiru tlisen!ol~>~ào em G, foi appro-
vado c remctiido ú com missão de Representações 
c Petições. 

UefuntUdo no projecto n. 5 

3 I Auctoriza o o·ovcrno a conceder qua· na ._.o,nutls!o!ÜO ti(.~ Uetn•esentnçõcs e 

I tro annos Jc licença, para tratar de I•et:ic;õe~o~. 
ncnocios, ao sr. Salathiel Gonçalves 
cartanhciras, escrivão do 2.0 offlcio 
do j utl i c ia! c notas do termo do Sa-cn\mento. Aan•e!"lcnütdo em 4 de julho. 

Eua an•hueh•n tll!'ôens!'itio em G, foi appl'O· 
vado o remct.tido ú commissflo do ltoprcsentações 
o Poti\;ões. 

Hel'nntlldo no projccto IJ. 5. 
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-------
A lll't>MI..'IlÜtclo 

em G de julho. 

l~u1 tn•J i tue t•n di 
vado c remetti 1 ~e11 """"iio em u · · apresentou 

1
. tO a mesmt; co . ' to1 appro. 

guintes crnen);j!;~ segunda disc1:~~~~~ss1l.o que o 
' . em lG do julho:·' , com as se-

1.• 
Substitua-se 0 seguinte : lH\ragrapho unico 

secretario. 
1 Major «ssistentc. 

l Capitão encarre"a·' 1 "' uo to matcr·· 1 
§ 2" Ia. 

s' 1l. O commandantc 
er o nomeados pelo~'? s.ecretario 

residente do 

2." 
Ac~~r.csccntc-se. «. . 

~a Brigada 
Estado. 

hc1al, sem ·. Artigo O offl .. 
~ militar, ~~~t{tue. desahon~~~~ da llrigaLla l'o-
uro, ser à "r d mgn· o n 1 d a conducta civil 
superior. " a nado no p~.~to oi~Icspc~tivo qua-

mcthatamontc 

'3 • 
Na tahel!a ond .. 

connnando da c Bs~ diz: ~ - \ 
-«111/t tencntc-cr• nga<Ia- 5:QI)I)I·;~ll0.1sccretario d'> 
onde se d' "roncl Si'CI'Ct · :-::; l ''• tli"'l-se · I~ :- 23 . . (11'11) "·3 " ,.,, . • 
acc1·esce1Itn-sro " •. ' capitão' 't''· 00:-!.0()0 ,, p 
lllatcl'ial ' · '' 111·/luc c ,, e c., eté etc ' ·)) ' U>n . . ., · )), 

1' 'iiCrlr'l'c_rJarlo r/1) 
!. ... P.C(~ .... ,,I I CO ..... U I\ til Irlll1Jssn 0 t ~'~<~ttsMào 

' ' requerimento d em 1~, voltou :"t 
1~ 1n o sr ~· 1 • ""l..'guutl · •JC nunann. 
a~ emendas ~~\ ~ll"~cns!ólàn ir 
rotnmissrto '·t, .n 22! l'oi otlerec· \;Onlinuação) com 

' ~egmnte emenr\:~' '1 PCht respectiva 

~- ·1 
Accrescente-sc 

Arlico. 
d" :--na 

onde con\'ier. 
Esta lei " . 
pnhlic,·t~_·_:,on.trar:í ein '. '{· 'Igor desde a data 

o 
§ 
-< 

1\JO/ 

.. 

o ... 
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;::l 

%< 
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Fixa a força t•nhlica 1\o t<:slad'! l'ara Bnecrrada a, discuôsão roi adiaua a votaçi\o. 
o exercício tl<.' HlllK. 

Em 23 i'oi approvatlo o !Jrojecto com as emendas 
e rcmettido ú commissão de Força Publica, que 
o apresentou em 23. 

En1 tc•·c.-h·n di"'cu!!<l~iio em 2!!, foi adiada 
a votação, sendo approvado a 30 e remottido ú 
commissilo de Rcdacção que o aprcsc•ntou, redi-
gido afinal, em 3l. 

Dispensadas as formalidades rogimcntaes, a rei(UC· 
rimento do sr. Jayme Gomes, entrou em dis-
cussi'ío nesta data, senüo approvado c rcmettido 
o projecto ao Senado, como proposÍI,>i\o n. 1, por 
orficio n. 7, de 1 de agosto. 

Dc"\·otvillo J)Cio ~eunclo com emendas em, 
2G do agosto, entraram ellas em discussão em 
2>l, sendo approvaJas e remettidas com a pro-
posiçiío á cOJmnissão de Redacção que a apre-
sentou redigida de accOl·do com :1s rmendas tio 
Senado, em 31. 

Dispensadas as formalidades regimentacs a reque-
rimento do sr. Ja;yme Gomes, entrou em discus-
são n:.1 mesma da ta, sendo approvuda e remettida 
A sancçilo, sob n. 1, por oftlcio n. 72, da mesma 
data. 

Communicou-se ao Senado em officio n. 17, da 
mesma data. 

Snnccion:ulo 

Lei n. 4G:l, do 31 do agosto de 1007 

Auctoriza 
0 

governo a conceder as J):~ .•~o!~·~•ls~iio tle Uc}wcseut.nçÕ"'!!I o 
serruintes licenças: I I' H-;.ou!l. 

De 1rm anno, para tratar de saude, 
ao bacharel Claudio Herculano Dnar· te j'uiz de direito da. comarca do Arn'cscnt:ulo em 11 de julho. 
s.' Sobastii\o do Parmso ; 

De quatro annos, para 0 mo~mo llm, lt t' tle os llrO.J·ectos ns. 1._ 2 o a. 
ao sr. Salathiel nonçulves çasta- e 1111 

nhciras, oscrivilo do 2. 0 oftlciO da 
comarca do Sacramento, c de. egnal 
t lO ll'tr•t tr·t ta r de neo·OCIO~, ao 1 li - ' f l cm1 ' '. '(' ' . 1 0

• Castanheiras l~nl !>!C0;;unt n t !>!CU~sno em 1:,, oram ot e-
sr. ~nton~o Q'~nç1~1!\cv.' do' trrmo dJ recidas as seguintes emendas: 
cscnvfiO uO ~- o IO 
Frnctal. 
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Auctoriza o governo a conceder . 
~--------------------------------

ceder as seguiu tes licenças : as ~- 1 
De um anuo, para tratar de saud A 

ao bacharel Claudio Herculano Du ~· 0 art. 1.''- Depois das p·thvn 
te, jui~ de direito da comarca d aS- do saudc- diga-se: . 'Clll 'p~ '~.--:;._ traüuuento 
Sebastião do Paraizo; e · oro,.,a\-<~0. 

De at Sala das S • õ 13 qu ro annos, para o mesmo fi t · css es, de julho de 1Qo7 . 
ao ~r. Salat!liel Gonçalves Cas~~ es.- Campos do Amaral rel"to _:_-1 ~ll~a For-
nheiras, escrtvão do 2 " offi . · da ' " r. · o.to I• ranna. 

d S • CIO a ' comarca o , acramento, 0 do c<>ual 
tempo, p~ra tratar de ne<>ocios"' . ~ 2 
sr. Antomo Gonçalves C· " 1 .' ao 1 • 

· escrivão do 2 <J off' - · astan lonas, Ao art 1 " , 
• !CIO do termo d ·· · - <>Ccrosc<'nte s,. 

Fructal. o annos a licenç<l c~n~, 1' d·c · 0 a )lr?ro~ar I>Or :1 
tado ao Cidadilo ~h~é \ '1 ~~)[o_ p restdetl to do Es-
orphãos do 2,'1 orr . ' 13.el Sllvmo, escrivão de 

tcw, .t comarca do Ouro Preto, 

Sala das SessiJes 13 d . li 
do Amaral reiaior e~/\1 _w ,de 1!l07.-Campos 

-.Jorro i'inh~iro de' ,·1-I;· 1 va I•ortes, prosident·o 
H • f rança. · 

Sala das Sessô<'s I 'l d . 
Pedm Rosa~·,: 1 e )nllJo de HiiJI.-]Jr J . . 

· ''d S0!1 de Senna. · · · o.tqnun 

N. ! 
Accrescente-so onde convier: 

Artigo. Fi,ca concedid· . . 
lhermo _l•erreira do ~ ao Cidadão João Gui-
do rnumcipio de Pou~astro, escrivão do orph>tos 
~unos da licença orn c 0 . Alto, pro rogação d~ 2 

. amento do sua saudo~IJO goso so acha, para tra-

~s-, ll.) Sala das Ses 
. Schumann. sõcs, 13 do julho do 1!!07 .-F, 

Em discussão 0 ctarnento c art. 1.'' do 1 · 
rodo ollorocom as emendas o srlro~ecto, conjun-
sentido de ~glfois roqueri'me~t~s Senna Figuei-
commissão , ar o projecto c . '_sendo um ng 
tnissil:o do c0 ou~ro para que f o ?:U as ~mcnlias, a 
hre a int onstJtuição Leor· l·ss.o ouvida a com-

erprotação do' art~~~2~ção o .J~stiça, so-
do regunento. 

1907 5 
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Auctoriza o governo a. conceder as Em discussão estes requerimentos são elles re· 
seguintes 'licenças.: tirados da discussão, a requerimento de seu 

auctol!, 
Do um armo, para tratar do saude, ao 

bacharel Claudio Herculano Duarte, 
juiz de direito da comarca. de S. Continuando.~mdiscussão o art. 1.0 e emendas são 
Sebastião do Paraizo,; elles approvados e bem assim o art. 2.0, sendo o 

projeeto. remet:tido·á commissão que o elaborou, 
a. qual o apresentou .redigido para a terceira, 

, e!Jil: 3J,. 
De quatro annos, para. o me~mo flm, 

ao sr. Salathiol. Gon~~alves. Casta-
nheiras, escrivão .. do 2.0. officio da 
comarca do Sacramento,.,e de, egual 
tempo, para tratar de negocio~ ao ,Ji:au.tea•eeh~udisc~u.~!!lào em 2 do arrosto, foi 
sr. Antonio Gonçalves Castanh01ras, appro.vado e remothdo á cornmissão do Reda• 
escrivão do 2,'l of1lcio.do,, Fruatal. · cção <Jue o apresentou -em 3. 

I 

gm discussão a redacção final em 5, Ioi adia-
da a votação, por falta do numero, sendo appro-
vada em 8 o remettido o projecto ao Senado 
como proposição n. 2, por officio n. 8 desta 
data. 

Em 5 do setembro, foi devolvido pplo Senado com 
as seguintes emendas: 

l.u., 

Em seguida bs palavras -para tratar de saude-
accroscente-5e :- sem vencimentos. 

2.• 

Ao art. 1.0 : 

Onde· se lê --quatro, tres annos - diga·se dois 
annos, 

3.• 

Ao mesmo artigo: 

Aceresconto-se:..:. e do anno e meio, a contar de 7 
de agosto !lndo, ao professor do districto do 
Maravilh<>s, Francisco Tiburcio Bahia da Rocha 
Filho, em prorogação, sendo seis mozes com 
metade dos vencimentos. 
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Auctoriza o governo a conceder as,I'aço do Senado dr) Estado de i\Iina,; IJera~s,_Be!lo 
S<'"nintes licenças : Horizonte, 5 do sotcmhro do 1007.- Chnspnn 

"' Jac,Jues !lias Fortes.- Gomes Freire de Andra· 
Do um anno para tratar de saudc, ao de.- Delíim 1\Iorcira da Costa Hibciro. 

hucharel Claudio Ilercnlano Duarte, 
juiz de direito da comarca de S, 
Sebastião do Paraizo; 

De quatro unnos !'ara o mesmo fim, ao 
sr. Salathiel Gonçalves Castanhei-
ras, escrivão do 2." offlcio da co-~ 
marca do Sacramento. <' do egual 
tempo, para tratar (]•• ncgocios, ao 
sr. Antonio Gonçalves Castanhei-
ras, escrivão 'lo 2.'' nfflcio rio ter-' 

Em discussão estas emendas, em G, foi esta encer-
rada e adiada a votação por falta de numero. 
:\'esta mesma data, em sessão nocturna, foram 
approvadas e renwttidas ú cormnissão de Itcda-
cçi\0 que apresentou a redacção final em 8, sendo 
aí>prol'atla em (J c rcmettído ;\ sancção soh n. 5, 
por onlcio n. 7~1, desta data. 

mo tio Fructal. Comrnunicou-se ao Senado em of1icio n. 
mesma da ta. 

!'oinnt.•ciOIIIUIO 

LPi n. ~ôO, de 11 de setembro do 1~101. 

6 Faculta aos cirurgiões dentistas, di Do ~··· Scnnn Ji'Jguch•cllo e ouü•o!<!: 
plomados pela Escola do Odontolo-
gia de Bel! o Ilorizon te, o exerci-
cio livre da profissão no Estado, i\.III'CI'lcnt:ulo em 12 de julho, 
desde rJue sejam os respectivos di-
plomas registrados na Directoria de 
Ilygionc e contem mais disposições l~nt rn·hneh•u discussão em 1G, foi appro-
sohro o assumpto. vado o remmottitlo (t commiss<lo de Saudo Pu-

blica. 

Pondo do parecer para segunda discussão 

7 Approva as contas dtl receita c dos- no HI' . • João I~lshou e outi•o"' 
peza do Estado, referentes ao ex-
ercício de lüOt, processadas na Se-
cretaria do Finanças. Atn•c~o~cntatlo em li de julho, 

J~nt JH•Inu•h•u tllscu!'lsiío em 10, roi appro-
vado o renwttido {t commissão do Orçamento e 
Contas, quo o apresentou para a segunda dis-
cussão, em i do agosto. 

Ern "w~·uutlu tllscHl'l!iiUO em 5, foi olla cu-
cerrada e adiada a votação, sendo approvado a 
8 o remettido ú mesma commis-;ilo que o apre-
sentou para tt'rceira, em 17. 
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I 
I 

App,rova as,co.ntas da , rec<'i.t.a. c d.e,s~:B•~.~ tet•t;eii:u tli~t.·ns!"'ào em 20, foi appro-
P!J:z:a do I<.stado, referentes ,to, excr-i ' .. do e relllettrdo a comHü;; 3;:to de Redacção que 
crclü de HIOI, processadas n<t Sccre-

1 
o apresentou rcdio·itlo om 21 

taria de Finanças. I '"' · 
iEn~ tlll'!cns~:ã .• u a•edacçào final em22 
J for approyad~ e rPtnnttido o projocto ao Senad3 
1 como prvJ•OsJção 11. 8, por orticio n. 12 da mes-
l ma data. 

1

/ Heau••i.ti.io ú ~1u:eçào llt~lo 1-icnntlo, sob 
11: 22!_i, c!tl 2 <le setembro, conforme a commu-
mcaçao teria por ortlcio n, 11. 

Sn•u·t~lonntlo 

Lein. l58, de 11 de sdelllbro de HJOI. 

~ Auctoriza o governo a rchwar o ci- na eotnntis"à t) •lt.• Hcpa•cscnütçltcs c 
dadão .Toão Americall'J Ferreira, da I•ctlçêit•s : 

(I 

multa em que incorrev, como jura-
do raltow na comarca de Marianna. 

Ap••t•sen(atlo ot11 21j ele julho, 

nll_llH;'hneit•~ tliscn!oo!sào em 2G, foi devol-
VIdO a_t·cs];ecttva commissão a re<Juerimento do 
sr .. Toao 1• ranç,t. 

Pende <lP primeira discussão 

J\hnda contar, para os etloitos da lei na conunissiío tlc Uctu•c!<oicntaçêics t~ 
~1 • r;, do 30 dcsetcmhro do 18Dl,ao J•etlçêie!'l: 
capitão Jose Armond Hanos Jlarl!o· 
sn os periodos de tempo de :.> de p-
neiro de 1881 a 30 do setembro de ArwesenüHio em 2h_fle julho. 
18813 o de 19 de julho de 1880 a 23 
de outubro do mesmo anno, em que 
esteve no. eieetivo . exercício llo li:nt an•inu~h·n tll"'cn,..s;to' em ~30 foi appro-
serviço mll.illl', na orla,le d() Ouro :ado c ,r·et.n~ttid•J A conunissÜo de Itcpresenta-
Prcto. ç9es o~ ehçocs, 'JUe o apresentou )•ara segunúa 

drscussao em 1 flp agost.o, 

l~ua !>leg·tuuln. tli,!-icn"'!oiilo em ~3, foi appro· 
Yado e rcmettulo :1 111esma conuuissão, que o 
ilJ'I'C.Jcntou !•ara a 1<·1'Ceit·:t discus~ão em 5. 
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Mand_a con,tar para os eJI'eitos da lei I' 
n: ~· de .lO de setembro de 18g1 . •Hl .ter•ccb•n dl"ícn"' ~ , _ .. 
cl ap:tão Jos?' Armond Darros {l;~~ votaç~o, sendo approvad~,c~ om8 ,, Jm adiaria a 
_JOsa. os perwdosde tem JO-d ; ' connmssão de ltcd1tc '' ' c remctt:do a 
Jane!l'O de 188! a 30 de tetem~J;O ~e rcdac~ãO Jlna] em !)Çã~~ (~10 O apres<•ntou COm a 
188() o do w do julho de 188!) a 23 do ?.~ romcttido o proj~~t~l o s~ta approvada ('lll 

otutubro d? m.esmo anno, em que os~ SIÇ<tO n. 3, por offlcio n. ()a~.' enado como propo-
. ey? no cflectivo exerclcio do servi ' '1 mesma da ta. 
tmhtar, mt cidade do Ouro Pr~to.ço 

Pende de delihen\l;ão do Senado 

10 Isenta do imposto estadoal . 
gons de estrad1\ de forr as pa.ssa- no ~··· llt•lt •. 
rn:ra o nas. sedes de oxposi~;õ ;:r:dJid1\s c • dt• ~onzn e outr•os • 
tl'lacs a<>rJeolas 0 c " 0:' l!l( Us- ·- • 
<>ionacs "ou · · omnwrCJacs, rc- '" • 
que de~orr~~u~:;t~f~tcs, no. I~OJ·io.do " lll c~eraütdo eJn 2!J de julho 
anteriores á ahcrttJr os cmco dias · d' · a e os c· tas po>~erioros ao encerr· r ~nco Enl lll'hneh•n 
das a Iludidas exposiçõ~s a nento Vado o renwtti'rl tl.l~cn !'lào em :n foi a]J · · c ( ' o a connnis ~ d ' pro. _!)11 as, qn•J o apresentou Jl'tS<tO o Orçamento o 

sa.o ('t.n 2 do agosto sen I' ra ·~segunda discus-
t~<thd,Hles regimenta~s l' t_O ldb],ensadas as for-
tha, a l'eqncrimonto do ls,\1',\ t gurar na ordem do 

.eu anctor. 

Bnt !'l(·~·nucln tll!oõ • . -
da a seguinte crn~nd~·~~~o erlnl ~. foi offoroci-

sr · 01 to r o on tros : 

Accrcsconte-so ond, . c convier : 
Artigo. O auxilio 1 
~~n\~~ ~~~o 2 do o~t~ul~~:~ td;~t\0° /·n !ig~ l!J da lei 
posiç~o d·~r~Jslpara concmso do O J, _sera de dez 

.' 'g lll1 ustria · . " · ammaçiio ou ox-
;i~~~ni~111~i00llo ou esta s~~~~kc~~{~~~Jdl~~sto;·!l; semp~') 

· " nu1~ do um 
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--~~-·- .:...._-------------;---------------
1!)07 10 Isenta (]O imposto estadoal as passa- Em 30, foi devolvido 

n·on,; do estradas do Cerro vend1das OllJendas : 
pa1·a o nas sédes de exposições indus· 

pelo Senado com as seguintes 

triaes a<>ricolas e commerciaes, re-
gicnaes ou municipacs. no pcrio_do 
que decorrer. entro os cmco dms 
antPriores ú abertura c o:> cJnco 
dias postcrion•s ao ence!'l'amnnto das 
alludidus e:q,osi\~lH'S. 

N. l 

Accrcscen te-se : 

Artigo. A 's cooperativas agrícolas rde re3ponsabi· 
lidado illimitada quo se formarem nos munici· 
pios, para n propa.g:mda •lo cnl'é no cxtrano-ciro 
sori\o. conccdirlos os sngnin tc•.o; favores : "' ' 

1. Pn•rnios ate' 2::i:OOo::;r)r)O -- ús r;oopcrativas qnr.• 
monütrnm o mant.Jvcrem machinismo,; p:wa o 
relJo;loficüvnento do caf'o'. O criterio para.con-
ce>"sao ser-a o typo nH\ls ou ntonos aperfeiçoado 
qnc for obtido, pauo o premio mt proporçJo dn 
qualidade c quantidarle do café preparado. 

11. SulwcnçJo annual do G:OOOYJOO, por mnnici-
pio, a cada cootwra~iv« Jl'-ll'<t crcação o mann· 
tençfio, no ex trang<·Jro, de agen tos commcrciaes 
prepostos ao serdço da propaganda commor-
cial do caCe'. 

111. Premias comistcn tes ••m dois o meio por 
cento do _valor do cafc'. quo houver sido por 
cllas romhdo ao consmmdor ou a retalhista 
dessa ,mercadoria no cxtrangeiro, servindo de 
haso aqucllc valor a media da parte o!Iicial vi· 
gente, nos tres mozos anteriores ao da venda. 

1\'. Premio de 1$000, por arrolm de café torra-
do, que por intermedio das mesmas cooperati-
vas, for vendido no extrangciro. 

\'. L-:cnção de todos os impostos cstadoaes devhlos 
pela constituição de sociedades dessa ntünreza. 

Artigo. Para os serviços desm cooperativa e' an-
etoriza<lo o governo a manter wts praças do Rio 
de .Janeiro o Santos o nas do extrangciro agen-
tes incumbidos llo cmhnrqnc, dnsembarque e 
gnarda uo café, assim como cdnhelccr arma-
zens pn ra o d Ppo3ito. 

l Artigo; A eoneessão dos fa\'orol d.1 presente lei 
dependerá de serem os o1.tatntos dossttS coopo-

1 

1·ativas upprovados JH·IO gov<'rno o do snhmet-
tt rl'lll·SC Ú:i fiS(':Ilizn<,ãO do lllCmlO. 



1007 10 

-78-

Transumpto Andamento e observações 

Isenta do imposto estadual as passa- Artigo. _A de.sp<~:-a com os scn1·iç.~s J.rct~dtl~e!~?t~ 
· "ens de estrada de ferro yendidas esta lei scra f Cita com o pro< nc o . a so l ' 

" ·' · õ · I xa de tres francos por sacca de cato' exporta-para c nas séucs uo exposiÇ ~s llH ns- <lo m"Ilti<la sua co h rança em quanto pordnrar triacs a"ricolas e commet·cmcs, rc- , ~ ·' 
11 "'iomt~s o~ununicipaes, no pe•·iodo que a crise desse;genero e dcstinaua e. a, ape_nas, ao 

decorrer entre os cinco dias ante rio· custeio desses serviços o do crPdito agricola. 
res ú ahcrtnra e os cinco dias pos-
teriores ao erfcerratncnto <bs alln-
didas exposições. Artigo. A lo 'm das medidas comtan tes_ <~as dispo-

siç;ics an teci ores, o _goYerno, a seu Jlllzo, pr_o-
Jnoverá c executara qnaesqucr ont~as cons1s~ 
tcn tos na rc"nlarização do ~;ommercw ~lo cafe 
no interior /; na propagnnda co!mnercml para 
dilatar seu consumo no ext~angmro, ficando }~u
ctorizado a entra r em accordo com os go' c r-
nos dos Estados interessados, atlm do ser es!a-
belecida a cobrança do impo~to. do exportaç'~?• 
no ac1o da sahida da morcauorxa, ou como lor 
mais COili'Cnicnto. 

:\. 2 

Accroscente-se: 

Artigo. E' auctorizado 01governo: 

1.''- A instituir o ensino pratico de agricultura 
nas far.ondas-modelo do Estado, nellas podendo 
manter ate' o numero de 25 alumnos, pelo pra-
zo maximo de seis mezes e mínimo de dois, 
destinados ú aprendizagem do uumejo de 1111\· 
chinas agrícolas. 

2.'' - A conceder à'l camaras municipaes <[uc 
crcarem c custearem fazcndas-m~dclo ou. cam-
pos de demonstração as machma~ agrtcoh~s 
que forem nccessal'ias ato' a quantia dn re'ts 
:!:000$000. 

i!,,- A subvencionar com 300$000 !(trezentos 1uil 
· ro'is) mensaes a particularc:s que,_ em. e~tahele
cimcntos agrícolas propnos mstJtmrc_m I) 
mantiverem processos de cultura me<:!Jamca c 
se prestarem a admittir em os referidos estahP-
Iecimentos cinco aprendizt>s de lii'Jelianica agrí-
cola. 

Eu1 1al caso, o prazo maximo da aprendizagem 
:<erit do 30 dias c a dc.>poza maxima mensal, por 
ap•IJJH!iz de sessenta mil re'is. 

I . . . 

l
l•>h snlJY,Jnção não comprel~cndL•Ja, por mnntCI· 

]•i·,, JÍJai~ d1• um cstahelc•cmJento agncolll. 
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lsentadoimposto estadocd as r.assa- K. ·' 
gons de estrada de ferro vendidas 
para c nas sédcs de exposições in-
dnstriaes agrícolas e commerciaes, Accrescente-se : 
regionaes ou mnnicipacs, no período 
que decorrer entre os cinco dias 
anteriores :\ abertura e os cinco At·ligo. E' auctor·izarlo o govNrw: 
dias posteriores ao encerramento 
das allndidas exposi\~Ões. 

1.'' - A contractar eom cmprezas inrlnstriaes a 
admissüo em suas ofiicinas dl' aprendizes de 
J'errciro-mechanico, ato' o 1mmero de 50 não 
excedendo de ií para cada empreza. ' 

2.''- A contractar COI_n emprc:zas cxtrangciras, 
que operem no Brasil, a adrmssão, em setJs es-
1ahelocimentos, na Eumpa ou nos Estados Uni-
dos da America do Norte, a de aprendizes de 
electro-technica, ate' o numero de 10, a cada 
um dos quaes concedprft, além da passagem de 
ida e volta a subvenção mensal de 100$000. 

N. l 

Accrescentc-se: 

Artigo. E' auclorizado o governo : 

1."- A promoYer c realizar, nesta Capital e no.> 
pontos do Estado que julgar convenientes, ex-
posições de animaes das raças cavallar, bovina,. 
suína, lanigera c caprina, hem como dos se-
guinte~ proilnctos agrícolas : milho, feijilo, ar-
roz, tngo, hatatas e algodão. 

2.''- A conceder prcmios aos expositores, ate' as: 
<[Uantias seguintes: 

l(l) ate' 70:000:);000 aos expositores de milho, arroz,. 
trigo, feijão, batatas e algodão. 

v) ato' 3G:000$01JO aos criadores de n·ado vaccum, 
cavallar, lanigero, suino e caprino. 

3."- A instituir medalhas c menções honrosas 
P<~ra os expo~itores a !Jile não couberem pre-
nnos pecunmrios. 

§ l.''- Os premio.,; para os productos de ca<la es-
pecie agrícola e pastoril(serrro : 
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· to estadoal as passa- 1."- Premias agric!Jlas de 3:o·o:;woo, 2:000$000 
Isenta ddo Imt~odsa de ferro vendidas 1:500$000, 1:000$000 e 500$000. "ens e es ra . · 

para e nas sédes de exposições. In• 
d t . ri colas e commcrcwcs, . . . 

us. rwes ag · · mes no leriodo 2."- Premias. pastoris de :3:000=::;000, 2:001!=::;000 
regwnaes ou ~~~~~~s ci~co Jias an- J:;i00$000, 1:000$000 e 500$000 pa.ra ?S exposiiorc. 
qu~ dcco,rrebr t ra 0 os cinco dias de cavallos touros c vaccas lCitCiras; terwrcs a a cr u t d 1 ' 

ostcriorcs ao cncerramen o as a . 
h1didas exposições. 3." _Premias pastoris de 3:000$000, 1:201!~000, 

700$000, G00$000 e :l00$000 para os expositores 
de porcos reproductores ou de cevados gordo~, 
e de 1:000$000, -lll0$000, :JIJIJ$001J, 200$000 e 
100$000 para os de carneiros c cabras. 

§ 2."- O governo, no regulamento que q:pedir, 
fixará a data das exposições, estabelecera a for-
ma c 1 s meios de sua realização c determinará 
o critl'J'io pam a justa distribuição dos premi<J3 
pccunia dos, medalhas c menç,lcs honrosas. 

N. 5 

A<:crcscentc-se: 

Artigo. Fica c!lcva<:a a quinze lllil contos de róis a 
garan1Ia tlx:•da 110 an. I.· da le1 n. -100, de I:.l 
<le sefc·mbro de !!!O\ reYogada a ultima parte 
desse mesmo artigo. 

N. 6 

Substitua-se o art. !3.'' pelo seguinte: 

Arti"O. Ficam revogadas as disposições da lei n. 
265', de 12 de setembro de 1903, exceptuadas 
as dos arts. 10, 12, 14 o 15 e as demais dlspo-
ções em contrario, 

Paço do Senado do l\linas Geraes, em llello Hori-
zonte, !30 do agosto de 1907.- Antonio Gon-
çalves Chaves.- Gomes Freire.- Delllm Mo· 
roi r a. 

Em discussão estas emendas na mesma data, a 
re<[nerimento do sr. Argemiro ltezende, foi 
olla adiada para a sessão seguinte, a requeri-
mento do sr. Arthur Bcrnardes. 
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10 Isenta do imposto estatloal as pass:t- Em discussão· em ·i <le setembro foi olla adiada 
gens do estrada do ferro vendidas por ·18 horas, a requerimentJ do sr. Jnvennl para e nas sedes de exposiçües in" l'enna. 
dustriacs, agrícolas e commerciaes·, 
regionaos ou municipaes, no pcriodo 
que decorrer entre os cinco dias an-

1 teriores á abertura e os cinco dias l']m discussão em G, toram approvadas 
0 

remot 
posteriores ao encerramento das ai- tidas__ com a respectiva proposiçüo ;i com 

' ]lJ(Iidas exposições. nnssao de l~edacçüo, que, a requerimento do sr 
Nelson de Senna, ohteve urgoncia, sendo apre 
sentada a redacção flnal, na mesma data. 

Dispensadas as formalidades rcgimcntaes, a rer
1
ne-

runento do mesmo senhor, entrou on1 discnssão 
nesta llat:t, sondo approv:tda e romcttüla á san-
cção sob n. :3, por officio n. 76, desta data. 

Communieou-sc ao Senado em ofticio n. 2:3, da 
mesma data. 

.Snnccionadu 

Lei n. ·151, de 6 de setembro de 1907. 

11 Manda observar nas causas llscaes, o no 1"11'. A~·o!oltinho I·~•·eh•n e out
1
•
0

,.. processo estabelecido nos decrs. ns. 
\!.885, de 20 de fevereiro de 1888 c 
1. ·115, de 9 de outubro de 1900, com AJn'e!!lenüulo eml.' uo agosto. diversas alterações. 

E1u ))t•l~neh•n tllscns"'ào em 5, foi adiada 
a vot.~çao, sendo approvado om 8 c remettido á 
comnussão de Constituição e Legislação, (jue o 
apresentou para segunda discussfw em 14. 

li:1~1 -se~·•nuin di'"eu,.""ão em lU, foi ollorc· 
Ciuo p~lo .sr. •\morico Lopes um substitutivo, quo lo1 a uupr1mir-se. 

Em .dis~ussão ern 20, a prefercncia entre o suh-
sü Íll~Ivo. e o projecto foi ella adiada a ro-
quenmento do sr. Heitor de S()uza. 

Pende de discussão ~~ preferencia. 

R. s.-11. 
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I I 
12 :Determina quo o recurso cahivelnasln • 

senllionças de li!{lüdação e o ele up- () ,. •• II(_•itot• ele Sousn c OUÜ'O!ol. 
pe ação, revogados os arts 501' I · · 
ôOP, ~ 12, do regul. n. 737 c],; 25 ld~ A 
novembro de 1850e que a ~PJ;ollaç'ío IH'esentn•lo em 2 de an-ost 
tera somente o ell'eito dovolntiv' '"' 0 • o. 

l~ul t)rhueh•n u . -
vado e rernettido• .·1 ~o~cus~ao em !J, roi appro • 
Legislação, c uo 0 ', commi:<são de Constituição o 
cussão em 1b se '1Pr?sentou para segunda dis· 
rC'girnontacs ' !;do di~ponsadas as formalidades 
roso afim dd fl~u~~;~~çrm1 .lento do sr. João Bar· 

'"' ' ,UJH •I na ordem do dia. 
11~nl f!le .. ·nutt i recidai'·ls se n .tltil'leus"'ào em 12, foram oJI'e· ' gnm es emendas : 

~- l 

Accrescente-so onde convier: 

Artigo. Comprohendom-s . . . -
art .. 10 da lei n. 133 d na dispos.Içao contida no 
~o~ças proferidas nÚs 0 .17 do JUlho, as ~eu
JUIZOs do paz. c,tu~as llrocessadas nos 

Sala das Sessões 12 
Valladão.- gdhardode julho do 100'7.- Gabriel 
Amaral.- Alvos de do Amaral.- Campos do 
zondo Costa. Lemos.- Argomiro do Ito· 

N. 2 

Accrescentc-so onde convier: 

Artigo: Nos processos crim . 
art. 212, n. 4, da lei n 'l-~ os a quo st refere o 
~D03, serão applicav~i · '·.l, d~ Hl do setembro do 
a fo_rmação da culpa n~s as .disposiçí'ícs relativas 
potu:do ao juiz pro lar a crunos comm uns, com-
dencia ou in: procod~nc··d~r o do~pacho do pro co· 
com recurso ncces~ari1 '1 ~t .r.lUOIXa. ou donunci:t 0 p,IJ,t o ,Jmz do direito. 

Paragrapho unico. Si . . . 
?.~~ervar-sc-ão nos a?lld~:tado ror pronunc~ado, 
:J1 I VOs do~ ».rts ,!01 a ?o [dos processos os dispo• 

c 31 do jancir~ do · , o regulamento n. 1;!07 
sontan!o do minister/812, c?mpotindo ao rcpre· 
xosa, SI houver .1 ° Pnhhco ou a parte r1nci· 

'' apresentação rlo lihello. 
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1907 12 Determina quo o recurso cahivcl nas N. 3 

sentenças de liquidação é o <!_o ~'lp- . , ,. . , . 
pollaçuo, revogados os arts. '>05 c Artigo._ Compete n. Camara Ctvil ~o 'Ir1bunal da 
G69 § 12 do re"ul.n. Tlí, do 25 de Itelaçao o conhecimento dos pc~Idos de. hauca>-
novemh~o de 1S50 e que a appella- co1~us. rtuando se tratar de prisão civil, dero-
ção terá somente o ctH~ito rlevolu- gar a. nos a !~arte.::~ disposição do art. 200, n. 2, 
tivo. da Citada ICJ 11. .lm. 

Artigo. ?\,Is cansas da comrJetencia do tribunal do 
jnr,Y, tkpois do despacho do juiz do direito con-
siderando o processo sufflcicntemen te preparado, 
compete <1 este tamhem a decisão sobre o adi:t-
mento do julgamQnto quando ao aecusado não 
for possivnl dar defensor. 

Sala das Sessões, em li de agosto de HlOI.- Heitot 
de Souza.- José Alves.- Agostinho Poroira. 

- Pcricles. 

'!Em discussão as emendas conjunctamento com o 
projccto, foram approvadas o romettido este á 
commissão de Constituição c Legislação, qnc o 
apresentou para terceira discussão em 13. 

l~au tea•ceh•n tli~cussão em 11), foi appw-
vado e remcttido (I commbsão do Rcdacção, 
que ·o aprcl!lentou redigido, afinal, em 17, sendo 
dispensadas as formalidades regimentaos, a ro-
IJUerimcnto do sr. Heitor de Souza, afim dt' ser 
discutida e votada immotliatamonte. 

Em discussão nesta data, foi esta approvada o 
remettido o projecto ao Senado, como propo-
sição n. 6, por of1lcio n. 10, do 19 de agosto. 

lt("jeitntlo ))elo Seuodo, conformo commu-
nicação feita em of1lcio n. 1G, de D do setembro. 

190: 1'.) A ''OI'IZ'' o "O' eiiiO a - J• ·•·i••c"t•~. I 
. , " . conceder um J)n. c•oJunli!OII'<Iào de Uetn'e!!!entaçÕ(•s e 

u-' '" . "' . om prorrwaça o, ao c • .., " . '"' . 
anuo de l.ICençJt,, ( Paulo ,?iard, os-
sr. Agostn!ho . osc. I termo do 
crivão do 2." ofilc!O r 0 Arn·t•se,linclo em :3 de agosto. 
Monto A log·rP. 

l~na 1u·hnt'ia•u dl,cn~o~!oóão em G, foi adi~cla 
a 1 o1ação, sendo approvado em 8 e _re_mott.Jrlo 
:\ commissão do Representaç0os e Peüçoes, quo 
o apresentou para segnnda d1scussao em U. 
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HHJ7 

Hlll7 

I 

i 
I 
i 
i 
I 
! 
l 

sr, Agostinho Jo~c. Paulo \ 1art1, sentou para ierccir;t discussão em l:l. cscrivilo elo 2. 0 o!ltcw do termo de 
ll1onte Alegre. 

Ent tt~t·t•eit•n cll""t~n"'"'"o em W, foi appro-
vatlo c reincttiuo á conmlis~ão do Itedac~ão, q1lo 
o tlprcsentou com a redacçJo linal em li, senc o 
a requerimento do Si' •• Jayme Gomes, dispensa-
das as formalidades regimentaes, nfl!n de ser innneúia tamente dis~ ., !ida. 

gm dis~ussrto a l'<!da· .. nn final na JnesJna data, 
foi approvaclt\ o I'Cmei.1icJq o projccto ao Sena-
do, co1no l'i'Oposiçfto n. :'i, por of1lcio 11, 10, do dia l!J. 

ltentc•flldo it "'n•wc:ào pelo ~enado, sob n_. 
2:(7, em :l ele setembro, conformo a connnum-
caç;io feita l'Or orticio n. 12, desta data. 

Stltleelolt:ltlo 

LPi n. ·1:>7, elo ll ele sctomhro de 1!107 

J.t l'colo "" '"'"''"" do ""'" ]>ol,. llo ••·· Seuua l•lguelr.,,to , A o·en tos Exocu ti vos da gestno dos 
no":,ocios nnmicipaes no anno anto. 

•io~ ;, '"'"""''" ""'"'"· o coo- "''"'""""""'" om :J do '""'"· to 'm mais disposições so hro o ns- o 

'ompto. "'" rn•hu,·r.·,. '""''"'""• om G,~ lol odiod» 
a votação, soll<lo approvado em 8 o romettido ú 
commissão de Camaras Mnnicipacs quo o a pro-

l sentou con1 llln substitutivo a 2l. 

Em discussi'lo em 20, a !ll'cf'oroncia entre o substi-
tutivo e o prQjecto foi este prefcll'ido flcan<lo I aquollc prejudicado. I 

I I Yide projocto n. :3;~ 

15 Anoto,;, o """"" o '""'""' oom llo ••·· Ju••' .\h-e• e ""'r""' dez (lO) contos do reis nnnuaos a 
Santa Casa llo l\Jisori<:oJ•cliu 1!1• Uollo 

""'''""''· 1 '''"'''·""''""• om 3 do ogo.lo. 

l~tn IH'hht•la·:-.. c1l,.t•u~'<,..uo em li, foi a vota-~:! o ndia_tb, S<·ntlo approvado em 8, o romettitlo 
a <:on,I1Jts~:1o do Orç~\lnento o Contas. 
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· ~ , 17 foi nppro-U ·cn._ ... ~~o < m ·' - quo CJ ••• 
111 

1-'ó..'f;'ilDHln t ~ m~s;ml. comnn;::ao m 1\J, 
j·· Yaclo o ronJOtt.:;lo·t'' terceira discuss•,<,?in~entaos, I apresentou p~:\]\l~ •ts formalidadcf'.s reJo Ji<>urar . , do <llspons,\ ' autor, a 1m < "' sen ,· nento de seu . a rcqumn r· 
1 , .• 1 ordem elo< J:l, 

I '" · , · aprHo-·• em 20, 101 _ · "·<•t•cch•a cll';"cnl'il'<in_l •. 's~;o de Hedacçno quo /Enl • ~ !f do '\ ~Om1 · • I vatlo c reme· 1. ~c~ma data. o apresentou lld,' 

1 •i! dispensadas I . . ~ a rct!acçfio fh.l:~l ~l~c~ l~orimen_to d? I Em d1scus]'.'~. eles roo·itmmtaos ''em q discussao na 
I as form.1\ l<~o 'scn~a, ou!ro,u . da o. remcttiuy 

sr. N~lsodala sendo apploc~allroposição n. ~, I mcsnht ' ~cn·Hio com llrojecto ao . , 
I o . ., . n 11. por OfllCIO ' 
i 
i ' 5 do setomhro,, 
: Lm f fi cio n. 13. ! por o 

tlus: 

l . lo !•elo Senado, !oi tle\'o VJt . ies emcn-con1 a') .-:1.\g·uln · 

I.· 

Ao ad. I.'' 



' " • i .. ::; 

1007 

86 

Tranwmpto Andamento e ohservaçues 

16 Tr·utn da nova. divisão dos districtos Accrcscentc-se no fim:- c a designaçf\o dos edi-
em secções oloitoraes, contemplan- flcios para reunião das mesas oleitoraes, nos 
do-se os districtos installados de- termos do art. ·18, ~ :l '', do dec. n. 1,6:37, ele 
pois rht ultima divisão, afim do CJUe l!J03. 
os eleitores nclles r<'sidentcs ahi 
pos:-:a111 votar, o cor, tem mais dis-
posiçúPs sohr·c o nssumpto. 2.• 

i 

Ao lllesmo artigo. 

Accrcseentc-se : 

Paragrapho unico. Esta disposicão e' extensh'a 
aos districtos, en1 quo os cdifkios desianados 
para as secçi)cs cleitoraes nlío estão si'tuado~ 
nas respectivas sr~des. 

:l.• 

Ao ar1. 2.0 

Supprima-sc. 

Accresecnte-so em Jogar conveniente: 

Artigo. Na organizaei\o das mesas eleitones (~" 
I '' ') " I t "13' d d ' ~~ . e M , lo ar . () o ec. n. l.ii:n, do H103) 
tanto para ~t .es,~olha dos eleitores que suppram 
a falta dos Jlllzes do paz ou seus immediatos 
como dop,~is do constituida a junta, na escolh~ 
dos mesarws das outras secções, havendo em-
pate na votação, considerar-se-:'! eleito o mais 
velho. 

I Acc1 <)scente-se; 

IA 1,.U~9· Os cidadilos vprcscntados J•ara a fiscali-
. zaçao uo processo eleitoral (doe 11 1 1"37 ·' , !'lll'l ·trt O") - I . . . ). ' uc 

1• · , , • ..,., nao por erilo votar para ·t eleiç"ío 
I." \'Cl'CHUOI: uist:ictal o de juizes de P~\Z si llfJO 1' 1 •·n•mresHlcncm Il'J rlistriclo. ' 
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17 Tratada nova divisão dos tlistrictos •i.• 
em secções cleitora,)s, contcmphu~-
do-se os districtos insütllados depo1s 
da ultima divisão, ::llm de rJI:c os Accrcsccntc-se: 
eleitores no !los res1dent.cs alu pos-
sam vota.r, '-'contém mais rlisposi- Ar1if?O. ~o caso pro~i~to no art. 55, paragrapho 
çõcs soht•o o assumpto. Ulll1)0, do dec. n. l 6.3,, de 1\103, os eleitores da 

scc,:;\o poderão Yoiar em outra do mesmo dis-
t~icto, entregafHlo á IJll'sa seus titulas, que Jica-
rao re1Idos ato a i.onllinaç.iío dos trabalhos da 
ulciçrto. 

i.·· 

Accrescen te-se : 

Artigo. As ccdulas scr~o impressas ou manu-
scriptas a tinta, em papel connnum e fechadas 
por todos os lados. 

.~." 

Accreseen te-so : 

Artigo. As dispos~çõcs da .lei n. !300, de :n de 
agost? de 1900, sao ex lcnsiYas aos delegados fis-
caes .Junto aos gymnasios equiparados. 

paço do Senado do l<;stado de Minas Gcraes Helio 
Horizonte,.. 5 ~c setembro. de l!J07.- Cl{rispím 
Jacqucs Dms l<ortcs.- Delftm Moreira da Costa 
IUheiJ'O. -Gomes Freire de Andrade. 

Em discussão estas emendas em G, foram appro-
vadas c rcmettid.as conjunctamentc com a prcpo· 
sição á commissiío de Redacção, que a apresen-
tou redigida, de accordo com as omend"s do 
Senado, na mesma dttta. 

Dispensadas as formalid~tdcs rcgimentaes a reque-
rimento dos srs. Nelson d.c Senna c Heitor de 
Sousa, entrou em discussão na mesmtt data 
sendo approYad.a o rcmottida a sancção soh n: 
4 po1· otncio n. 78, do dia 8. 

communicou-se ao Senado em ofiicio n. 25, da mes-
m:~ <lata. 

Snnt•cionutln 

Lei n. 456, de 11 de setembro de HlOi. 
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18o Orça a receita e fixa a dospeza do On • ~ 
~stado para o excrcicio de 18"S. eonuuts .. ao fle o 

I 
I 

l l I ~ I 
i 
i 

.; 1ns. l'\~tuneuto e Con-

I 

A.t•rel'lentndo em 8 do agosto. 

Han rn•hneh•n dls . . ~ 
vado e romottido ·,. ens,.;~o em 10, foi appro-
que o apresentou . .'' .c~mnnssão de. Orçamen1o 
17. para '' segunda d1scussfío em 

1~ 111 ~e~·n•ulntli'"e .~ . 
por capitulas a· ns,.ao em ~:2, foi ella feita 
Figueiredo, ·' l'cquerimento rio sr. Senna 

Em di <ctJs -~ sao o capitulo r c . . 
~;:. s.cnna Figuei r c do con oram o!lerccidas pelo 
s,to, ,ts seguintes emdn!las ~o relator da cornrnis-

1.'\ 
Ao art. I.•, n 1 • 0 . 

se 8.50o:ooo:soüo: nde se drz 8.10o:ooo::;ooo, r!iga-

:J. I~ 
Ao .mes,no art. n ~ 0 

drga-sc 850:000;$000: ' onde se diz G50:000$000, 

4.• 
Ao mesmo art n 8 , 

diga-se 800:0ÓO$Óoo. · ' onde se diz 500:000$000, 

5.~ 

Substitua-so 0 n 14 d 
t · ' · o rnosmr) t· e · - « Quotas ·'o fi ar I"O )Joio s i c ~ · · u scaliza ~ '< o<>n n~ 
1 °J:~'

0 1 'erras de gado ll· ç,w o e estradu'S de 0 erras, . ostabelecirn~n t unco de Credito I to ai 
pior pariicularcs OU)>or os do . ensino mantido~ 
l os ás escolas assocraçõe ' , . · 
outras emprez1~0i{~~)~'. ad 2:000$~JIJO 8 ~adi~~~K~r1~ 

17.,t as, lb:ooo.~ooo. , 

I Ao mesmo 'trt 
rio 27s·ooo'·,o·' n. . • ~ 00, 

6.• 

lii, di "a·so 'l~~ ·O!)O·' 
"' • <l·l, ::;000, em voz 
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Transumpto 

Orça a receita o fixa a despeza do Es-
ÜtdO para o cxercicio do 18!JS, 

R S.- 12, 

Andamento o observações 

... 
Ao mesmo art. n. 1!J, onde se diz ·!20:000$000, di-

ga-se 550:000$000. 

8.• 

Ao mesmo art. n. 21, onde se diz I. 500:000$000, 
diga-se 2.000:000$000. 

o.~~ 

Ao mesmo art. n. 22, onde so diz !JO:!J00$000, di-
ga-se 860:000$000, 

10 

Ao art. :J. •, onde se diz- trans{ei·Ír- diga-se :-
« transigir>>-, e accroscento-se in-fine :-elimi· 
nando do quadro os devedores insolvcweis. 

11 

Ao art. ,L'' Accrescontem-se os seguintes para• 
graphos: 

Para~rapho, Serão inutilizadas pelo escriv;lo do 
feiw, na primeira e segunda instanciu, as: estam· 
pilhas que o não tenham sido regularmente peh~ 
pessoa com potente (doc. cit. art. 23, ns, 10 a 'i'l), 

Paragrapho. Os juizes, repartições o demais fun· 
ccionarios mencionados no art. 51 do doc. cit,, 
indicarão em seus despachos quaes os papeis su· 
jeitos á revalidação, sem mais audiencia doil 
agentes flscaes que já tenham sido ouvidos, 

Paragrapho, . N~o será retardado o julgamento 
dos fc1tos c1ve1s por falüt de pa"'amento de re· 
validação, que será feito ante~ da respectivO. 
execução, 

12 

Ao paranrapho unico do art. 4, o, accrescente-so : 
-remc'ttendo-se ao Secretario de Finanças, para 
a imposição da multa, copias dos despachos o 
domais papeis necessarios >>, 
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'rransumpto 
Andamento e observações 

Orça a receita o fixa a despeza do I<'s 
tado para o <>xcrcicio de 19Ó8. ' - 13 

I 

Supprirnam-se os art 5, ,, 
pelos seguintes : 3

' 0 6.", suhstituindrJ-sc 

Arti"o (), · " · ~ mspcctorcs 1, , tlsca<'s amhulantcs o{ t ct fazenda, collcctores 
eaes rlo I<3shulo do · 1, ou ros funceionarios fls: 
seniço de flscaliz~I1~'~g?s pelo governo para o 
pod!'l'ão ilfburar emç· ·. '1~rccadação das rendas 
curação todas a" Jlllzo, llldependcntc de Jro: r ' · ,, vezes f!l r Jl o r parte interessada, lC a 'a zen da Publica 

Paragraplto unico A 
ptuaclos os collec1or s esses. funccionarios excP-
tagem do lO o' Jlcl· e ' sera abonada a J;orc. PU.-
va "' '' arrccadaç'" d d' -' qucJ· soja feita amirrwcl ao . a I !Vida acti-

,.,, 'quer Judicialmente. 

15 

Arti~o. Fica o Go 
;egul. n. 1.708 de 1f~roo ~uctorizado a rever o 
<I melhor ' março de l"o-de t assegurar a arrc . d " a, de modo 

ransrnissão- cat;sa-n ~a. ,açã? dos impostos 
lO I t~., o mtel'-vú•os' 

Artigo, 
ção: São isentos do 

imposto de expor!<\-

a) As carnes verd s 
extrangciro, qu~r (~~o se destinam ao consun 
dos l'roccssos t'ri"Oriflccoxportadores se utilize~ 
quer; b .~,quer de outros ' · qnaes-

P~ragrapho nnico. [Sã ' 
l!lnl1posto de indnstrt·., oe eguahncnte i$ontos do 

dustriac · " profl õ · tos de ró"s, CUJO capital soi·t .ss~ c~ os pc_qucnos 
1S, J' llltcrtor a dOIS COU• 

I 
o o .... 
<'1 <l) 
;:::1 s ~ ;:I z 
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Transumpto 

Orça a receita a ilxa a desper-<1 doEs-
tado para o exercicio de HJOS. 

Andam c nto c observações 

-----------
l7 

Artio·o. Si o o·ovcr 
rú b entrar cnr acco 

no julgar conveniente, pode-
ruo CO!l\ o governo Fecloral 

c cobrança do imposto so-
e ouro, diamantes t· pedras 

para a fiscalizaç:to 
brc exporía~,fio c! 
preciosas. 

l\ 1·tigo. Fica r{~\"Ogt 
ele 19 de setembro 

tdo o n l'l li ,!,t lei n, ~l\1\l, 
de 190·1-, quv creou a taxa 
eonsumo de Ir nha extra h ida 
l<'S no Estado. 

de :JUO réis sobre o 
rias mai.las PXistcn 

18 

.A.l"ti!!'O. Continuam I ;) . ó- d,t lei 11. 3\!3, d 
lativos ús taxas do 
mortis ;-o art 7.' 

em vigor os arts. :3.", -1." c 
c 19 do ;:;etemhro de 1\JOl, re-
scllo o de transmissão causa-

', ~\:i 1." c 3.", que reduziu de 
em estabelecida pelo art. 17 
de setembro de 1\JOO, sobre o 
rras c bemfeitorias, que revo-
ei n. 31~, de 17 do setembro 
minou quacs as bemfcitorias 
adas em considcraç.:to para 

I 
t 

20 °/" a porccntag 
da lei tL 301, do 4 
yalor venal das te 
gou o arL 8.0 da ! 
de 1\JO:l, <[UC descn 
que devem ser lov 
os effeitos do imp osto territorial c determinou 

imposto territorial, de que 
lei n. :3 l:J, de 15 de setembro 

ltendc a industria f·Xtl'activa, 
amento será feito de accordo 

que, mt isenção do 
trata o art. 1." da 
de 1\JOZ, não se e1 
caso ow <[UO o lanç 
com o p:ovnrno. 

1\J 

Artigo. A titulo de 
de tresen tos réis 

estati;tica cobrar-sc-{t a taxa 
sobre cada conhecimento do 
as do imposto de. cxportaçilo. mercadorias isente 

20 

Artigo. Contin11a. 
ao governo para a 
ad vrrlorem sobre 

erP vigor a auctorização dada 
cobrança do imposto de 20 11/ 11 
o gado vaccum exportado, que 
s feiras do Estado e a designar 
or onde a exportação poderá 
esse da industria pastoril, me-
r to, sómento, do imposto de 
·evog1tdo o art. :3: da lei u. 
de 11101, c mais disposic;ões em 
ela !ri n. 3\!3, do 2!1 de setcm-

não transitar pela 
os pontos flscaes p 
r>er feita, no inter 
diante o pagamct 
4 f• rrd Ntlo;·ern, 1 " :30:3, do 5 de julho 
contrario (art. Hi 
hro cln 1001). 

21 

Artigo. Continuam 0111 \'igor :-0 art. 15 da lei 
n. :3\J:l, do 2\J de setembro de 1\!01. relativo ao 
üuvosto de transmissão do ]•J·opriedado 1'nte;·-vi-
vos quando as escripturas são lavradas fóra do 
Esl;tdo ;-o :u·t. 17, dn citada lei, n•lativo ú 1axa 
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Transumpto 

Orça a receita e fi . . 
ta<lo para o ex c x,.ca,·c'~ dcspeza do Es-

• 10 uc l!JOS, ' 

An<lamcnt o c ohserva<,~ilcs 

de 258000 à . tro, nos o Imposto <lo N v ção de c~OI~tractos de conc~s·-~. D. por kilome-
tado ;-o ~~tda1s de ferro, 801~'tO para construc-
relativo .~ · 8, ns. 1 9 'l o~ms ]>ara o Es-
JlOI'Ütção' d.~0 ~.ncção dc\Si,{11'n~~ ~da citaua lei, 
do para<~ra ( !Vcr~os ])rOlfuctos. ~txas _sohro ex, 
2!l de sc"toJf0 nmco do art ,.,·,,·1a 1n~hma parte 
posto sohrP ~~o dot l\J03, que'fixo:J ~ ln,n. 422, de 
supprimid ~ ·.por a\~iío do ,; . m '• ''/,, o im-
nha, prer)'~r·~ 1~mpo1sto solJro a~~~~d{nte, ficando 

' 'l ,t pc as faht·icas ~lo I;;,t~~fo uo 'ha-
~s ,JuO. 

Artigo r· 
• • • 'JCa conce 1· 1 ,tpos a Pllll' '(!f o o )'r > 1caçã 1 azo d.e · r~nt~s do pro l;.o l.esta l_oi, para SOIS mezos, 
Pf.rttcularc~ hde(~tdcs lllte,·-vivoq·ne os adqni-
c lfv\ o impo;t'o do et~ .. nern .o pagamc:Ito po\r titulos o m do irn ,msm1ssão 0 0 lo l'espc-
multa de 5o·.l/)~Qto territorial' i sI avorhom para 
271, rlo 1 o :;;! do quo co•>"Jt.'t o lll opondont" rl~ · (o sd , ,., ' art l'' - ·" em quo tenha! , .J cm,J.ro do l8!l~ . ,, ~la lei n. 
durante ~ss n Incorrido por" . ' o ltHíls P~'nas 
ta do arli;;~ c tempo, suspensos"~~." f7~t~t, lica;d~ "' . , ::; o leitos do ci: 

23 

21 

Artin·o l "' · 'ar·t 0 do jnro: o s;lh ;:or:or ús des "' . 
~ao'r'orcs gosorn~ Wct'çtooe.-; a ernl\;~~~s croliln g~,rantias 

' O!Jf'J'aç· · ' "OVcr 10 ué t te~ as ~·ct oes r! c Cl'ürUto no auctoriz;ldo . aes 
r e ~ rl rrla~ ordinar·· . 'caso sejam . . 't. ta-

o Oirltdno d' l,I·l~ do exercia' I(ns~Jftlcwue J%, art. 11). 10 lei n. 411!, 
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Transurnpto 
Andamento c observaç0es 
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----------------------------
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I 
i 
I 

Orça a receita e fixa a dcspeza doEs-
tado pant o oxcrcicio de hlOS. 

25 

Artigo. W mantida a auctorização uo art. 2~ tht 
lei n. 410, de ~de outubro de 1\JOfi, relat.ivét a 
operações do cro.lito para a exeen<,\ilO tht lei n. 
100, de 13 de setembro de 1\!05, p:ua o fim da 
orgunizaçDo do credito agricoln o pa1·a serVÍ\\OS 
do utilidade geral ;-a do art:. 29, parag1·apho 
unico, da mesma lei, relativa a acr;:JrJo eom o 
governo Fcdcrul o eom as em prezas forro-viarias 
existentes no gsta<lo, parao fim de fazer as mo-
diJicaçõ:·s que forem jnlga<las convl'nicntcs no 
plano geral da viaç.flo fcrrca, po<londo cmcam-
par as referidas estradas, alienai-as ou arrenrlal-
as, fazendo as ncecssarias operaçfi<'S de credito, 
r\ podendo ainda ecdcr o direito do reyer:;ftn. me· 
diante eon,pensa<;.õ<.~s 2onvcnientcs o transigir 
<pranto aos delJitos das mcsJJJas estradas para 
com o Estado ;-a do art. 31 da citada lei con· 
cedendo n gratificação rio 1:8110~000, ao eDge-
nlleiro chef<l ue cada districio de terras doyolu-
ias :-a do ari. :\?, n. 4, da <'i!ada !ri rol ativa ú 
reorganização da Imprensa Ofl'leial. po<lendo an· 
JJex;u-lhc llW institnto profl~sinnal c a re,daho 
Jccer, si julgar eonvcnientc, a tabell:t anncxa-
ao Dcc. 11. l.oJil•\, do 2i doj:meiro <le 100:3, Jican-
do fixados em :J:OOO:SOOO os ycncimcntos do encar-
regado da "ala de composição. 

Artigo. Ficam mantidas em vig·or as uisposiçõc~ 
d.o art. 8'', lottras-a-b-, relativas ao serviço 
do irnmigração d.o quo tratam as leis n. 32, de 
18 do julho de 18\!2 o n. HíO, d.o 20 de julho de 
1806 o ao nccordo com as camaras munidpaos 
quo contra !riram omprcstimo~ com garantias élo 
Estado o mais disposições do caracter pcrmtt· 
nontc do orçamentos anteriores c quo não te-
nlmm sido expressamente revo"a<1as e rJnC não 
forem contrarias ús disposições desta, quer im· 
plieita, <jnor explieilamcnte. 

i 
I 

I Artigo. Fica o P resiuente uo E~ lado auctot•ir.ado 
i a auxiliar com a quantia de cincocnta contos, 
\ distribuidos egualmonte, ás rle7. prirnciras cama: 
I ras municipaes qu<:', no excrcicin do W03, rcali-
1 zarcm om seus municípios conc•nrsos do anima-
, çilo das in(lihtrias agricola c pc<sloril (lei n ·!Ir), 

Ht. 1\l) · 
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Transumpto 
Andamnnto • c o hservaçoes 

------------------------- ---.:___ 
18 --Orça a rcceih e 11 --------1ado Jl'l ' xa a despeza do E , · 'ra o exercício de 190·8 s- I ara~rarlho un· , 

• ll\ lCO. I• ~,() esmo <!ne as c • :·: . sos regionaes. Uiln,lta~ san~ilio seJú prestado 
e ,rupen1 Jl<tra concnr-

1!)1)7 )8 
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Transumpto Andamento e observações 

Orça a receita e iixa a despcza do l<:s· 2D 
tat:lo para o exercício llc 1908. 

Artioo, O disposto no art. :n da lei n. 3!J:3, de liJ 
de ~~ctcmhro de l!JO t, relativo a 1axas do matri· 
cuia no Internato do .G,ymna~io 1\Iinelro, esten-
de-se a todos os cmprCI,!'lHlos l!tulauos do mesmo 
cslallelecimento. 

Artigo. Fica o Presidente do Estado auctorizado a 
auxiliar, a seu juizo, ou a entrar em accorllo 
com particulares ou com camaras municipaes 
quo HC propuzercm a fundar campos praiicos do 
agricultura. 

:n 

Accrescente-se onde convier: 

Artin·o. Lo()'o que seja inicifldo qHall[uer inventario 
ou"'arrol:~mento, o juiz a quem competir ordenará 
0 rc"istro do mesmo em livro proprio, Jicando 
este "a cargo dos rcspcclivos escrivães, depen-
dendo o proseguimento do fPiio de jnmad:t 'da 
ccr1iuão do registro. 

Accrcsccntc-so onde convier: 

Artigo. Fica crcado o uso do papel timhrado, como 
um dos meios lk nrrecadação do imposto do 
sollo. 

Ar!igo. O papel scllado, cujo valor, formato e si-
gnacs característicos serão determinados pelo 
governo, servir{t para os actos sujeitos ao sello 
lixo c que estão designados na Ü\hclla B, §V', do 
de c. n. 1. 381, de 25 de ahril de l!.JOO. 

Artigo. Sómentc o~ a c tos mencionados no n. 4 da 
mesma tabella e paragraphos, poderão ser la-
vrados sobre papel commum, jlagando-se em tal 
caso mais mefttde da taxa devida. 

Artigo. Fica o governo auctorizauo a expedir, sobre 
a matcria, regulamento em que estabeleça as 
pcnas e multas para as 1 ransgressões. 
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Transumpto 
Andamento o ohservaçõe~ 

I 
1!) Orça a receita o flxa a despcz·t do E , 

tado para o exercício dfl WOS s- Sal!~ das Conmli!~<les •)·) de '\ t l 
' • .Isboa.- Senna i<'J ~~ . d, go'l o ( o 1007.- João 

Pedro Rosa. gucu·o o.- Vallauarcs.- Dr. 

Em d' -1scussao as emendas . 
projecto, fora;n ol!erc~ido~OnJnnc_tamento com o 
na um requerimento do ad/olo sr .. Juvenal Pen-
por 21 horas c pelo sr N alento da discuRsão 
outro por •18 horas , . l c son do Senna um 
requerimento de scl'lss·rt.ndto amhos retit·ados a 

· 'uc ores. 

A requerimento do . , 
:tdiada a discussão ~Ô ~~n.na Figu.eiredo, ficou 
Impressas as emendas ~ 3Jcc~o, _ahtn do serem 
gumte com o «Minas G c, Istrllnndas no dia se-

'· O r <tOS.>> 

l~ul !oi('gtl I 
.~ . . IH l\ tll!oi('lt~o~sà , 
ç,w), conl as emcnths ri~ o om 2.l (continua-
uffcred,Jas us sco·uüi'tco. ns, 1 a :l2, foram mais 

I h '"• 

Suhstitua-se a emend:··n. 31 
]}o la seguin to : 

Artiuo F' . "' · 1ca crc~11lo em tod· , 
{

1Pad· ~s do E:> indo 11111 li\·;~ <~s (;oiJectoric\s muni-
ra os todvs os 1· 

11 0 qual ier~lO I'e"I.< · · · · 11\'<'nt 'trio ' . "' .,-lUICJados nos re."llCet 1·,,0 ~ t s ou arrolaJuentos 
s ermos, 

Para<>rapl o r 
"' 1 • ,ono quo o · · 

ou arrolamento"' mand· Jp!z ordonal; o inventario 
Pttr<t o effeito do '\rt al~~ os autos a colloctorh 

'" • I I (.. 

Artigo. Haver't Ilo II·v 
"11 ' ro uma C)] ,., 0 na qual serlt annota 1 .r n;xma do ohsorva. 

to o ,md,\Jnonto do feito, 

S. It. Sala das scssOes 2'3 
vonal Pcnna. · ' · do agosto do 1007.- Ju~ 

3t 

Ernenda ao cap. I: 

I·· 

i 
oubstitua-sc pelo 

n. 17: presente o art. 1.'', 
d<\ onwnda 

o 
"' "' 8 ;:: z 
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Tr;msnmpio Andamento e observações 1 

lil lo .. . . •eita. e fixa''· despeza do Es-t.~tigo. (J govorno•.do E~iado 1 proci:trará acautelar, 
rt~''1 '' ;.e\ 0 exercício de l(lO.'l. por to~ os os. mews Jl,;caes, que a pra ticw I~ e 

·! 

R. s.-13. 

<H o 1 ar, suggor1r, os mteresses do 'l'hesouro, em relaçao 
á fiscalização e co h rança efl'ectiva do imposto de 
exportaç:'lo a que estejam sujeitos todos os mi-
neracs, metacs, pedras preciosas, pedras cora-
das, terras raras c essencias Jinas tlorestaes, 
cuja cxtracção se faça no territorio do Estado, 

§ l." Fica entendido que o governo poder:\ entrar 
em accordo com a Uniiio, do mouo ([Ue julgar 
mais convoniente aos interesses do Fisco Mineiro 
para que se faça effcctiva a arrecadação d~ 
imposto de exporta<,~ão dos proJnctos generica-
mente mencionados neste artigo o (1ue passem 
pelas estaç<>cs flscaes federaes, sem exhihição da 
J<rova do pagamento devido ao Estudo. 

Sala das Sessões, 2:3-Vlll-l!l07.-Nolson de Senna, 
_ J. Tocqueville.- João Fl':UlÇ'a.- Campos do 
Amaral.- Yaldomiro .Magalhães.- Bdgardo da 
Cunha.- Dr. João Antonio.- Pedro Labome 
-E. Dlnm.- Jofio Porphirio. ' 

Onde convier: Suh-en:enda ao n. 28: 

Artigo. Feitas pelo inventariante as declarações 
sohre o fallecimonto do inventariado c sobrll os 
respectivos ·herdeiros, se procederá á citação 
dos presentes na conynca por mandado, o dos 
ausonies della por edital com o praZOide 30 dias. 

Artigo. Serão separados bens para pagamento da& 
custas dos procos:>os de inventario, sempre 'quo 
qualquer interessado se propuzer· a adjudicai-os 
devendo ser ouvidos todos os herdeiros, domit~ 
tindo do si, por termo nos autos, o domínio dos 
hens. 

S. R. 23-8-1107.- Anostinho Pereira;- Periclcs 
Mendonça.- Juvcnal Ponna.- Heitor de Souza. 
João Banoso. 

Em discussão estas emendafi conjuntamente com 
o j1rojccto, encerrada ella, o' approvado o capi-
iu o 1 com as emendas de ns. 1 a 35, flcando 
prejudicadas a de n. :n o a primeira parte da 
de n. 17. 
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Transumpto 

Andamento o observações 

--------...!. 
Ort.;a a recei1a e flx·t 't <l ~~-----------------

ado para o exerci'ci~ d~sl9g~ do gs- glll discns•~ 
. Pltos . ··'-lO o Cit!Jitnlo n f . . 

' a requerimento ·'o' O! ,Jeita por 
u sr. I . Rosa. paragra-

I~Jtl discnssã 
a~ seguin t 0 0 § I. • do art 7 o · 

es emendas : . . 'lot·am ollorccidas 

N. :16 

Ao urt. 7." li 1 0 
a 65:600$'ooo •. ' n. VIl-elo,· e-se desde ... 

J,t a vorha 

N. 37 
Ao UI·t, 7,ü-§ 1 0 

o seguinte: . -,entro os ns. Vll e 
Vlil, lnc111a-se 

" Para a Bib!iotJ 
-5:000$000. toca da Cmntn·a 

dos l>oputados .. 

N. 38 

Accrescontc 
ab t -se ond er.? o credit 0 convier_ . 
molnhario da J do oi :ooo:s;ooo" Artigo... Fi . 

amara dos D Para roform ~a Ol>utados, a uo 

N. 40 

l!l07 18 
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Transumpto Andamento e observações 

Orça a receita c fixa a despesa do I<:s- N. -12 
tado para o cxercicio de 1008. 

No mcslllO art. 8 °, depois do n. XVlll, accres-
ccnte-se • lnstrucção primaria,., 

No ~e;,;mo artigo depois dt\ lettra-d-accresccn-
11' se : " Sustento de alnmnos o pessoal interno . 

I 
i 
I 
I 

~.H 

Accresc.ente·se, onde convier :-«Ao Instituto Pro-
fissional do Be!lç Horizonte, auxilio para acqui-
sição de Jllaclumsmos de costura e outros uten-
sílios proHssionaes-2:00il:;:ooo », 

~. 4'i 

Ajunte-se, onde for conveniente: "Artigo .. , As 
sub1'enções para manutenção do hospitaes e ou-
tros ot>tabelocimentos de assistencia publica se-
rão pagas sómento depois de verificados sua 
oxistencia c regular fnnccionamento, mediante 
remessa á Secretaria do Interior de relatorios 
annuaes dos serviços prestados por ossas insti-
tuições, do attestado do juiz do direito da co-
marca respectiva ou do jni1. municipal ou do 
promotor de justiça, podendo ainda o Governo, 
caso julgue necossario, fiscalizai-os por omissa-
rios seus directos ou por flscaes ambulantes. 

N. 16 

Accrescente-se, ontle convier: 

Fica o gover·no auctorizado a rever o re<>·ula· 
monto da Assistencia n Alienados do Estado e 
a or~anizal-:t do modo mais conveniente, po-
dendo crear annexo uma colonia, de accordo 
com as disposições do art. 27, §§ 1.•, 2 • e :J.o, 
da lei n . .J,.Jo, de 2 do ont.ubro do 19t G, 

;\ •. jj 

Accrescente-se onde ior con\'enifmte : 



Hl07 

'' 

o ... 
O) s 
::l z 

18 

-JOO 

-- ":::: 

Transumpto 
. Andamento e observações 

---
Orça a receita e fixa a dos Jes· - --·-

iado para o exercicio do lüo~ do g~, A~;ti_go. Fica ahoJ·t 
· trmt· "(''ú) · 0 • ao o·ovo1·n 

lO" '' '"' .contos do rêi~ . 0 o crorlito de 
1iç~~s cNoam· n ropresentaçãrP~~t r~cteorl rnr {ts dos· 

' ctonal de 1\1()8, .s ato na Ex1,0 • 

Ajunte-se onde conricr: 

Arti"o c . 
ad~ ·2·: ontmua r>m y·"' 
r<'~· 6 da, lei n. 4'31! do ,/,or 0 dispositivo do 
. >.crente a OXJ>Osição o , ~ de outubro do 1901' 
~nunação de ruo . concessão do T>rem· J, 
S01Pmhro r!e l~liJ:l, COgJ!a a \('i ll; 313\ tio Ir~ 3~ 

N. 49 

lnterc·tle , .-se onde convier : 

Ariioo 0 p . zad '.' . . I'CSHlon to do I•' ;,, o '' iazor a reor•>• . ~;,;tarlo fica . t . 
"'~tado, pOdend J'"d~IZ<t.Çd:O tias S :\U.C 0!'1· 
pela fornn q 0 t Istrllnur os divc ccrot\rias de 
publico ' \lP moJhor aconsolJ ' l'SOS. SOrViÇO~ 

• · J.tr 0 lU teress 0 

Sah1 ti ·•s Se ~ " • sc;oes 23 1 
1 Ilosa,- Vali· ti' · te agosto de H!() 

guoirodo. a ares, -João Li 1 . 7 • ;- Pedro s Jo,t.- Senna Fi-

N. 50 

Sala d·t« s . ' ,, • essôos 23 
mao .Magallli'lb~. de agosto tio 1" ., "07 - Vnldo-

N. 51 
Accroscen te-o o 

' onde convier . 
Fica o governo . . . 

do caridade auctoi'Izndo a l'\ . . 
cargo a lll'\lldot Pouso AI<'"~~ gar a associação 
do, a r u· '. n onção do ho"' ·' que tem a seu 
lll(•smd 1;~~11~~1 .d1o 4:ooo~ooo,

0~~f.aJ.daquella clda-
, I a nos oxcrcicio .td,, orn favor do 

s 0 l!JOO e IDO!. 

->101"-

Transumpto · :Andamento e obsoJ·vações 

----~-----------------------·-------

Orça a receita e fixa adespeza doEs- S. S., 2:3-8-D07 -Eduardo do·Amaral. -Alvo~ 
ta do para o cxorcicio de IDOS. de Lemos. -- 'Ünhriol ValladJo.-F, Schumann, 

-Zoroastro do Alvarenga. 

N. 52 

AccrescPnle-so onde convier: 

Fica o gorerno auctorizado a restituir á Santa 
Casa de Miscriçordia dn Campanha a impodan-
cia do imposto do oxercicio findo, cohrado da 
subvenção corr<'spondent(• ao nnnn do 192-!. 

Sala tbs Scs,ões, 2.3 do agosto tle HJD7. - UalHiel 
Valladão -Eduardo tio AmaraL-F Schumann. 
-Alves de Lemos.-S. Stylita.- Zoroastro dl' 
Alvarenga. 

AccJ·cscon1<'·se o nele con ri c r : 

Artigo. Fica o goyerno auctorizado a restituir 
á Casa de Mbericordia da cidade de Lavras a 
quanti,~ de ü:76ll~lü!J que pagou ::.o Estado pelo 
imposto de um legado fJHO fez átjuellc est.abele-
cimonto do caridade o finado Pedro ltodrigur;; 
Monteiro. 

Sala das Sessões, 23 de agosto de 1901.-Zaroastro 
do AlYarcnga.--Eduardo do Amaral.-Aivos de 
Lemos.-!•', Schumann.-Gahriel Valladão. 

N. 51 

Accrescente-so onde convier : 

Artigo. Fica aberto, desde ja. o neaessario 
credito supplcmentar para o pagamento' do ex-
cesso de desposas quo se verificar no n. 7. •, § 
1.•, do art. 10 da lei r.. -i lO, rio 2 do oul11hrn do 
l!JOG. 

Sala das Sess<>cs, 2:1 tio agosto de l\107.- Arthut· 
Bernardo~. - Zoroastro rio A!Yarenga. ·- João 
Barroso. -Periclos -Agostinho Pereira. 
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Transumpto 

j 
Pl Orçt\ a recei1,a e lixa a despoza do Es 

tauo para o exercicio do 1\JOS, • 

Andamento e observações 

CAPITULO II 

Onde com i,.,. ·tccJ·c ·c t •' s en c-se: 

« Sen~pro que o juir, I • d' . 
mais. ~o um termo t c'"" Irclto de comarca de 
mumclpal a »rc~idor~~~c.,ar. ao respectivo juiz 
n.exo, caherá ao jniz mun~0. J~ny, no termo · an-
hf!cação deixada do , 10

1Ip,tl a metade da o·ra-
rcito. ,, perco Jer pelo juiz 1Ieb di-

Sair das Scss<>es 23 d 
de Se~ na.·- P~riclcs\1~~~~~ .de luoz.- Nelson 
--Jose Alves.-Arthur Ilor ç,1•

1
-Joao Barroso 

nart os. · 
I<' d' ,m .Iscussão estas emcnd·ts . 

proJ,~cto, encerrada c lia' ti ~Oll.JLmtamcnto com o 
§ I. , do art. 7. •. ' 01 am approvadas com 

Em discussão 0 § 2 • 1 
recidas as seguint.e~ oCJ~~d~~ ~rtigo, foram ofl'e-

N. 56 

Da verba n. 23 do !i 2 • d 
dente.do l<:stado a . t ~ ~rt. 7,•, fica o p . 
1L~~ha de 20:000$003 (~\~t~d6 a despender at~~~~ 
trell~stdrucsçãlo de uma cadÓh onntos.ddo re'is) com 

o u ' a C! ade do Es-

Salll: das Sessões, 23 d . 
mno l\Ian·all à e ago~ to de 1907 
Vil!e-Camp:s e~-Garilialdi Mello -·J-;- Valdo-
Jose' Galdino Il' A1narat. _ Jayme c; rocque-
Costa. Ios. - ArgNni JOilles. -

· ro de Itezend<' 

N. 51 
!l:l,u d<J arti"o • 

"' , n. 2, lettt-a 1,: 

o ... 
"' s 
;:; z 
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Transumpto Andamento e observaçoe.~ 

Orça a receita e fixa a despeza doEs- Onde so.diz: c_x.pediento e aluguel do predio-
tudo para o excrcicio de 1908. 18:000~000- d1ga-se : 9:000í);OOO. 

Ao n. XXX li -Em vez de 120:000$000- diga-se :-
U0:000$000, sendo 20:000$000 para custeio de fa-
zendas-modelos. 

!'\. ;)[) 

Accrcscente-sc onde convie1· : 

Artigo... E' c~ncodido ao sorcJ·no. o crt>dito ne-
cessario para mstallação oa Prcfe1tura do Lam-
bary c para realizar os s~rvi_ços necossarios a 
proteger aquellns fon1.Ps mmcu·a~. 

s. s. 23-~ VOi.- V aliada r e~. - l'od r o R os~ . -
Senna Figneiredo.-Joilo L1shoa. 

N. 60 

Ao art. 8. ''-em Jogar de u. ,-li-diga-se : n. IY 
-e em Yez de n. YIII diga-se : n. VIl. 

!'\. ül 

No mesmo ad.igo-Accresente-sc-§ 
calização especial dns rendas). 

N. u2 

')O 
~·' 

Accrescente-se onde for conveniente: 

Artigo • . Fica o governo auctorizado : 

n. V(tis-

I) a liquidar contas com a Prefeitura da Capital, 
attondcndo aos serviços do l<Jstado por ella pres-
tados: 

II) a rever os contractos de loterias, J;lOdcndo en-
trar em accordo com os concessionarws, transi-
gir o rescindir o,; respectiros contractos. 

Sala das Sessões, 23 de agosto. de 1007-,- Ped;_o 
Rosa.-Valladares.- .To~o Lisboa.- Senna FI-
guPiredo. 



~ 
1907! 18 

,. 

~ ) 

l 

I Andamento 'O observações Tram:uu1pto , 

Orça a receita o fixa a despeza doEs- Em discussão estas eu1cndas conjuntamente com 
tado para o exercício de 1898, o projecto, on.:orrada olla, foram todas appro-

vadascom o §2.''. 

Fez declaração tle voto a favor tla emenda n. G2 
o sr. Zoroastro do Aivaren~a. 

ApJH'ovado as:;im o projceto toi rclllcttido {t com-
n:issào de Orçamento e Contas, que o apresen-
tou em 21 pam a t!lrceira discu~são. 

Ean te•·~·eh•n cll~o~cn"''"''o em 27, dispensada 
a leitura a requeriJr,ento LIO sr. Heitor de Souza, 
foram otl'croeitlas as SC!-!'Uintes emendas: 

~. 1 

Supprima-s1~ a emenda suhstitutil'a consignada no 
art. 8 c paragrapho unico do cap. I da recei-
ta, no projccto n. 18, do Orçamento do Estado. 

Sala das sessões, 27 de agosto dP l!JOi.-Nclso'~ de 
Senna. 

~. 2 

l\lodiflque-sc o art. 18 pela forma seguinte: 

Nos actos de louvação em avaliadores, 1 tanto no~ 
inventarias como nas exccuçõc~ flscacs, a Fa· 
zenda Publica proporá tres nomes para ser um 
preferido pela maioria dos interessados, ou csco· 
Ih ido pelo juiz, em caso do empato dos votos das 
partes. Em caso do revelia de alguma das par-
tes, o j ul7. escolherá dois dontre os louvados op-
postos. 

~ l." O;; demais interessados tambcm' proporão 
trcs nomes para ser um escolhido pela Fazenda 
Publica; mas si os interessados não accordarcm 
nos nomes a propor, poderão fazel·o separada· 
mcute, comtanto lfUo contenha cada uma treB 
nomes, c dentre todos os nomes, assim propos· 
tos, a Fazenda Publica cscolhorú um, attenden-
do ;'1 maioria das indka~~ões. 

105'-

~~~-

'fransnmpto Antlamon to o observações 

]f; Orça a receita c flxD. a Lle,3peza do Es- 2 ' i '\do 1, \r . . 1 § . J Todos o:-:: ifl t('l'("'''-"tdü" ... t, 1· -'- ' a o 1~X,,r,~ICJO i o l\l08. Fazenda Pul,Jic:1 ·., ,,c, ·' 1,, ouvarao com a 

R. S.- 14, 

1 . (_ L1i llln (o~ nonJe·:> rPstante para ar ntro dc,;empaLH!or. 0 , :, . 'd • s accor,Jo ou de . ' •I ·, .. , 'em c,,tsr) e de~~ ·. r ovo I,\, OJlllz designara dentre o~ 
propostos o qne lltc parcc,•r mais idr)noo. 

§ ::i.'> Havendo, no caso do para<>'l'><pho pr<>ced, 
to, desaceordo entre os ]'rocur~dOI'O, t te , . cn-
cllr,1.,0 ,. 1 . . s, u ores ou 

'u rc~ to menor ou l!F;apaz ]>ro . 1, , 1 voto do tutGr. ' va ccer,\ o 

N. :) 

Art. 2U. Feitas pelo invt•J Í' ,', i 
sohrc o fallecimon to lo 1 .'111'11~ e 0-S declarações 
rCSJ•OCtivos herdcir~s L , ~n:;~\ an~t~)o ,o s~hre os 
por mandado, dos pre~cJfeo~c~~ ers.c-,t a dcllaçào, 
sentes dclle por edihl corn' , Olllno, e ?s au-, prazo <. c 3ú tlias. 

N, •! 

Art. 21, Poder-se 'lo , l 
mcn to das cu,; tas., do~cp~na~· ;ons pa~a o paga. 
sempre quo os in toro.', di roc~sso? do mventario, 
gamento. ~s,t 08 lldO fizerem esse p:\· 

Sala das sessões, 27 ,, 
Bcrnardes.-IIe1·tor ue agosto de 1907.-Arthur de Sousa. 

N. 5 

Redija-se por e'ta forma ·o § 4 .• do art: 4.o: 
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! 
Andamento c ohservaçil•)s 

IS lo,ça ' """" o ft<o a d"''"'" d<> R, A hooi<l<mcia <I<> '""lidaçho "'" ""·'"' o jnl"· 
tado para o <•xercicio de 1\lOx. monto do qualquer causa, ou u antLtnJcnto dos 

respectivos processos, 1nas não C:•) J•r<t ticarú a c to 
CXCI)tJÍorio, nem dos autos s<J oxtrahirú cottidão 
ou qualquer documento, som o f!f1'r)ctivo paga-
Jnnnto dtt Juesma rovalidaçfio. 

s. It, 

Sala das sessões, c1n 27 d•l ag•Jsto d·J l~IIJ7.-IIcitoJ· de Sou~a. 

N. 6 

Suh-emenda ú emenda n. 3. 

Ao art. 20.- Depois da palavra prt:sentes- •liga-
se --no ter,"o, por mandado; nu comarca lle mui~ 
de um termo, por precataria o dos ausentes da 
comarca po1· edital, com o J•razo 1\1; :30 dias. 

Sala 1las Sessi>es,27 <le agosto fi<' I~IIJi.- Jnvonal Ponna. 

N. 'i 

B;menda 

Ao art. -111, lottra ''): Em vez dr: lúfJ-1 diga-se - 1902, 

'Sala das Sessões, 27 de a~osto de l~)ffl.- Gabriel 
Vallallã<J.- Eduardo uo Amaral.- S. Stylita. 
- I<', Schumann.- Alvos de Lemo.>.- Zoroastro Alvarenga. 

Accrc~cenü)-sc ondo convier·: 

Artigo, Fica auetorizat!o o gov<Jrno a nwdiíir:nr o. 
processo de pag<tTMnto d(' Plapn. 

X, !1 

Ao art., § V' : 

lü07 1" 
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--------------
I 

. lo Es- Ao n. XXVI. . t. a tlxa a !lespeza t 
Orçala rc~~Io,texercicio !lc)J!JOS. l' t d·t Junh Commercial, s!mtlo 

tar o pa · l'e:>soal e expc1 1cn e ~ ,'- n'tos ao secrchtrJO -do :1:G00$000 para vencunc 
11 ::l~ll$000. 

N. lU 

On!lo convier : 

T lo I:OUOi\;000 :'t Escola t !'" mantido o ttuXJ JO l Ar. ' · Livre de i\IusJI'a. 

.N ll 

A' ldtr<\ f/· 

. ·000 ··ooo a cada, tliga-sc: l:tiUO;:;OtHI. 
Onde se d~:--hoo$ooo, diga-se :l:OOí$0()0. Onde se lliz- . 

:\. 12 

AccrPs~cntc-sc: 

Onde convier : 

, .. ,1 sou recolhimentos parn 
\rt Tratamlo-so do ~bJ ? ser,.t Ja<>a, si os mesmos 1 

a \·olhicc a suhYei\Ç']~ so dos 'a~y!?tdos on rr·colhi· organizarem o trn Ja tO 
dos. 

N. 13 

t 'j\J onde sn di~. : Ao nr . · ' 

" 0 ser v iço de X'\ urua col"nin>>-diga-se: 
« annc .' lo 'tlicnados "· colomas < I 

N.H 

Ao art. !2: 
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Anli<\Inf:nto e ol " "ervaçüos 

------
Orça a rocei üt 0 fl . . 

tudo [lara . ~·1 .'1 ucpl><·za tlo ~, ·- ,. . 
O eXOI'CICIO de 1''!)8 '' ·~UJlJll'lllH\-S<' O '\l'l' ~ . · • mo. 

Sala das Sessões 2- d 
rcs. - Affonso ' e agosto ue E11)1 r 
- João y • 1 Pcnna Junior 1,-~ \aliada-' ~Js lOa. • - Curo H.osa, 

X. l.í 

~monda 1 exl' kativa. 

Fica croarlo on·· r 
<los dolnt •· cc ~~·mncntc o lo"" ,., r t' c_.,, da Calllara lo. I ,.,.\r do rr~dactor 

I 
•. t1rec or1a do •cr·v· < s kpnü:dos . 
cnncnto nmnu\l elo l': :sg~1;{JiJ~ S<~ssõr,s, cÓ;n"g~~~;: 

Sala das Scs,;õcs v-
- Aílonso p ' ~ •- VIU - \JIJ7 v · cnna .Junior,-- p d ·- alladar0.3 0 ro Itosa. • 

N. 16 

SulllJrima-se 0 \i l.• <lo art. 1 '• 

X. 17 

Ao art. u -Su . 
l1uhlír""~o 1 pprunam-so U" '">·" c c.3tn lc1·, • ·· ]la l<tvns · '·- U]HJS a 

N. 18 
Ao § .2.", do art 

11 • 4-6 c 8, · Hí.- accr · o,ccn lc-sr; 1 . 
• c 'opo1s do 

Sala ua~ sessões '>7 d 
. '~ o ugostouo Hl07 -J ' 

• · Ose Alvo.3• 
I N. lD 

IRodija-so assim o art. 20 : 
lf 
IF 't . e~ as pelo invo t· . 

fallocimonto / ~rumto a~ doch . , 
ctivos h~rd . 0 IIIVentariauo 0 'rtçoos sobro 0 
inlorossauo;ll'os, proceder-so-á s.~ n·~ os rostJc-
'lo jui?o do·. quo for_cm ausontl' , d Cl.Ü~<~ilo dos 
o salliuo p~r!von_tariO, om hora~s 1.\Urlsdicção 
trinüt lliÚs o~/ldOoio do odiial c~~~~ oogut· certo 

precatoriu prazo do 
'(S. R. ' 

8-llOi.- li 't 01 or do Souza. 

o o .... j::l <!; 
j::l 8 <: p 
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Transnmplo And:\UlC!tl<J e obscrvaçOes 

01·ça a receita c fixa. ·~ despesa doEs- l~m discussão es~a;; emewla~ conjunctamcmtc, en-
tado pura o ex<.·r~JC10 dr: 1\lO·':l. cc;r_ada ell:t, 101 approvacl<J o pr<~jecto, sendo 

rt~]oltadas as emendas ele ns. lô, li c 18 ·C reti-
radas, a requerimento de seus auctorcs as de 
ns. !l e G c approvarlas as demais. ' 

A rcqnerimento do sr •. Javmc Gomes foi desta-
cada pam constituir uma resolução, :t emenda 
11. lti, que foi remctti<ln (I oon1miss~o de Iteda-
cção. 

Fizeram declaração do voto contm a cJY enr.la 
n. 11, na parte quo reduz o auxilio no Asylo da 
VelhicD Desamparada da Ponto Novn Ó-; srs. 
~lartins da Silva, Amerko Lopr~' r; .Jo:w \'cll•Jso; 
contra a de n. 1-1 o sr .. Jayme Gomes. 

ApJn'OV<Hlo o projccto, fui t·cmotlido ã. commis-
sãO do Rctlacçilo. 

O sr. Aristotcles D11lra ucclarou em s"s'rro do <lia 
28, que se cstiYcsse ]>rcscT!lc vo\i:nb contra. a 
cmcm!:t n. 11, c o sr. Silva Forlcs qtw h•mlo por 
equivoco votado a lavor dc,s:t emenda, razia 
declaraçfio de volo contra ~t mesma. 

O sr. Valdomiro i\lugalltães tambcm em sessão <lo 
dia 28, declarou quo cllc e os sig1w1arios dn 
emenda n. 14, vohwam a ftwor da mesma. 

Nesta sessão IOi apresen lado pelo sr. Heitor de 
Sousa, por parto da commi:;são de lted<tcçãu, o 
parecer cmn a redacção final tlo proj<ccto c bem 
assim da resoluçilo constante <.la emr;wla n. 15. 

'Dispensadas as formalidades J·egiJttcnÜ\<~s, a rC<(UO· 
rimonto do mesmo senhor, quanto ao projecto 
u. 18, entrou em 1liscussrro, senüo npprovt\do c 
romottido ao Senado como proposi~f1o n. ll por 
olficio n. H, de 2R <k ngosto. ' 

Foram cgualmcnto tlispcnsudas a;; rort<.alidadcs re-
gimentaes, a requerimento do sr. Jnyme Gomes, 
sobre a resolução, a qual enlt·on em <liscussfío, 
sendo approvaua c J•nhlicada sol> n. Hi. 

Em G do setembro, ú noite, foi rlovolvitla a propo-
sição pelo Senado. por oflicio 11. lG, com as se-
guintes emendas: 

• 



o .... 
(]) 

@ 
z 

110-

Transumpto 
Andamento o observações 

-----~------------~ -1907 lS o rça a receita e fixa a despesa do I<'s-
tado par a o ox••rcicio do Hl08. ' 

1." 

Ao art. 1." : 

Onde ~'' ] 1~: 1- n2 '· · :Gl5~'1IHJ; di<>a-se 2IJ ~x-3 0 6-- ~ 1 b • 1•.• :0 :):; 1 )1), 

2.• 

Ao ari. !.'', li !.", n. 2 : 

<Jndo se diz-ta.. d' 
Ondo so diz-in~!'-: Iga-~'J- imposto. 
Suppi·iinam-sc ns ul~~~1~ --~Iga-se-taxa d•.-. 

. ' c\VJ,ts:-o loterias. 

3.• 

Ao art. 1.'', § 1. ', n. 3: 

lliga -.se 51JO:ooo,:;ooo o 1 
• In ogar ilc -t:;I);IHJIJ::::IIIJIJ. 

·!." 

Ao ttrt. 1 ,, 1 · 
. '\i .'', ll.·!: 

Onde so diz 1)50•IJI)() .. 111)1 . 
Supprimam-se 'as ::;_ 1_J, dtga-so /IJO:OOIJ~IJIJIJ 

l•'st· 1 · P•t avra~ · 'l "! ._, · 
' ctl 0 O ~Ohro doação •. '- ' o• da f[UOÍ<\ do 

5.• 

Ao art. 1.'' ~ 1 r, , 
' " . ' ll. •)! 

Ao art. 1,'' \i 1 " 
' • , ll, ll 

Accroscon to-so . t 
llOsto do, . c\ll os IH\ )lalavra-llli~.~J•n'!IS . 

"='<_: --1111-

1\11.!7 I;; 

-lll-

Tnmsumpto Andamento t' obsc•rvaçõcs 

Orça a receita 'J flx~~ a llcsp,os:~ •lo EsJ

1 

1.' 
iado 1,:•.ra 0 (·xercJCJO de lJ(!.':;, 

Ao art. l.i\ ~Lo, 11. ,...; : 

Onde sn Jô: -- Slll);l)llll>';t"J•J -diga-'":- :)IYI:IJOII$00U. 

,-::.·· 

Ao art. l.', \i 1.•, 11. 11--Suh,:;tiina-so ]>elo s•,g-ninte: 

- (JU()I({s dC (1:,\'('a!i:-U(,:Ú.tJ .~ fJJ' fH~I·fe de CllljJJ'~.Sf!,"o' OU 
inslit>!i()S f/SI'(I//;rtdO' J>f'[() .'l"''é?('ii0-1-tf',:()IIO.~ 100, 

D." 

Ao art. !.", § 1.", 11. F> : ond" ~··ló -taxa, diga-~o 
-Iml"'·~lo. 

10 

Ao art. 1.", § l.", n. w;- u11de su l<; - 030:000$000, 
diga-se- 1.000:000:)0111). 

11 

Ao art. 1.", § l.", n. 1(1-Supprima-se-mio nocivas 
1i. scwde. 

12 

Ao art. 1.", 8 2.", n. 22, nect·cs·~cl;to-sc no final -e 
o SIJUi'C·fOX'!I J!Oi' SI!GC(I de C(l(l~ C:J)[!Ortaclo. 

l:l 

Ao mesmo nul!IOro, onde :>c lê -t:G0:000$000, diga-
se--!. OG0:000$000. 

H 

Ao art. 1.", \i 1." : 
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Ao art. ·1,''- Accresce t 
paragraplto : 11 c-so cmscguiua ao ultimo 

l'ara"T 1 '.-, U\JlO. As di!posi •' 
em vigor desde já, . ç•'e~ ucsto nrtigr> cntmrilo 

1~ 

Ao arl. G.'': 

Sn pprima-sc, 

2() 

Ao urt. 7.'': 

I 
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Tmnsumplo Andamento. o observações 

Orça a receita o Hx~ ;_1 dcsp~sa, do E~- Supprima-c;e o par<lgTapho unico. 
tatlo para o excrcJCIO de 1.108. 

;ll 

Ao art. 11: 

Accresccnlo-se em seguiua às palavras- imposto 
do :::cllo - as seguintes -o emprego uelle será 
f<tcnl !ativo. 

Snpprimam-sc os§§ 1, 2 e 3 uo mesmo artigo. 
I 

22 

Ao art. l!í: 

Substitua-se pelo seguinte. 

O f<tVOI' inst~\nhlo no t~rt. ~17 da lei n 3!J3, u_e l!J04, 
<tprovcitara aos Junccwnanos do ostabelecnnonto 
aili referido, mesmo quanuo tenham matriculado 
apenas um fllho, 

Ao art.. l7: 

Supprimam-sc o artigo o seus paragraphos. 

24 

Ao art. 18: 

Supprima-se. 

25 

Ao art. 19: 

Substituam-se as palavras-sempre 'ltle ..•• ate' o 
ílm- pelas seguintes- requerendo-o alguns dOil 
in tcr0ssauos. 

H. S,-Hí. 
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'l'ransumpto 
Aud<uuento e observações 

Orça a reecitu c lixa u 
tado para o exercício 

--
1 -----------------

despesa do I<'s jp 
do lD08 ··- a!'agrapho unko. Ao~ b • 

1 
. , • 

. llni applicar-sc-: o j·, OI't sop,trados para esse 
n.2.0ll,de 21 tl~· al~~if~igo~D~~~.art, !D do doc. 

2\l 

Ao art. 20: 

Supprirna-sc. 

Accr·Pscconte-se d 
Olt C COI!Vicr: 

Ariioo (' 1. . 
'"'· • ,OJJ llltta em vio· 

de 20 .de setembro d ';'o{\)g, ar~. 14 da lei n. :1513 
auc tonzado a d. , e 2, hc<mdo o "OVo. ' 
no art. IG da loie~~l~~ifor .quar;tia egnal ~ flx~3~ 
o do rnesmo modo, 'do 4 do setembro do 1\)00, 

Ao art. 21 s 1 ,, 
Ost .. r· ' · ' n. 3o lottt·a ,t,( 1ga-se- \o A 1• .'/, orn rez do da Por t N " sy o da Velhi 1 que 
d }l o ova,- 2·00IJ,:;,ooo co )osamllarad·t 0 po Jres h • · ., ~ c 'l.O 11 ' ' 1:000$000 ~ al_o ospital de sand~ d •rDe~;J lim~nto 

· C<H ,\ um - t:OOO$OOO. " umantma, 

:li) 

Ao art. 21 § 1 ,, . 
Ita I· ' • 'n .. Jo lettt.. . - 12:65o~~Y a ·l:ooo~ooo c~t;l~ <)ccresoente-so:- e 

. ::;000 por lG:OIJOSrl0o .nnt e substitua-se 
, ll,\ sonuna total. 

:n 
Ac~resconte-so onu • 

ç:to Amant • d c for convonlont . \.' 
Xilio é c 0

1 a In.>truc••rro 0 'r . ~ ·1 
1 Associa-' ons l'U<'r'~ 1 " r,toa !to )la . - 2:000:><IJ(J(J ~,<~o ( e s•Ju predio t· ,ra .au-

··" · nos ,t Cayntal. 

1907 18 
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Transumpto Andamento e observações 

Orça a reeeiüt o fixa a <lnspe~<l do Es.l 
lado para o exercido 1lc J(IIJ.~. 

Ao art. :!1, li 1.", n. :Jo, lotüa d-accrPscente-so:-
como auxjlio ás escolas do instrucçiío primaria 
que mantnm. 

Accrcsct•nte-se em Jogar proprio : 

Artigo. Fi'-'a o gov<Jrno auctorizado a mandar 
editar, para distribuição gratuita polas C<\nutras 
municipaes, lavradore5 o professores do Estado, 
o livro do dr. Assis Brasil intitulado-« Cultura 
dos CdlliJ>OS,, -, oh1i<h auctorização do seu au-
dOt'. 

Fica o govemo egwllmonte auctorizado a mau-
dar publicar úhras rofcrent?s_ a orçamento o 
trahall10s agl'icolas, com prev1sao dos resultado>; 
das !lillbrontes cnHnras. 

:3! 

Ao art. 21, § 1.", n :JO, lettra v:- acerescente-sc: 
e ao Asylo de Nossa Senhora da Conceição, da 
cidade do Serro, elevando-se a verba para 
16:000:);000. 

!35 

Ao m·t. 21, § 1.", n. 18, accresccnto-so: d) Escola 
Francisca Botelho, em Pitanguy, sendo 1:200$000 
de vencimento a professora- 1:250$000. 

:36 
I 

r Ao art. 21, rubrica 15, lettra g - ondo se diz 
! - remonta dos otliciaes -diga-se - remonta 
I dos auimacs. 
I 
I 
I 3/ 

: FiC<I o goYP-rno do l•:stado auctorizado a dospen-
1 der a quantia do 20:000:~000 para acquisição de 
I serum anii-ophidico do dr. Vital Brasil para I ser distrihuido pelas municipalidades do Estado. 
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r runs um p to 

18 Orça a receita c flx_a .a despe,sa do Es-
tado parrt o exercJCIO de 1908; 

1 

AlH!amento e observaç<!es 

--------------------------

Ao art 21, ~ 1.'', n. :l1.1, loth·a- h: 

Ao art. 21, til.'', 11. :)~,substitua-se pelo seguinte: 

Proprtgantht do caliJ', ôHhvcnçil:o c [>rcmios <\s 
cooperativas agrkolas, <nposições, prer11i0~ agrí-
colas e pa.'>toris, inteodw~r;flo de l'ü[>l'OdHctores, 
ensino agrícola e zootor~hnieo, fazen<hs-rnorlolo 
o mais snrviços c<>llC<)l'Jlünte.s ao dosenvolvirnento 
oconomieo do I•:st<vlo ·- 3,0liJ:fl00BO(JO, 

-1() 

Substitua-se no art. 2!, \i 2.'', a SOlMiia do 
8. 011:8G5$528 !•ela de 11, i8·1:8G!i$528. 

Ao art. 21: 

Onde ~e lê l7.897:4G7$028- diga-se 20.180:717~028, 

Ao art. 21, s J.•l: 

Sub~titna-so a som ma 1lnal pela do 8.U55:15I$5t.JIJ. 

Ao art. 21, § 1.", n. lu: 

190i 

117 

Transu!ll pto 

dCSjlCZa do t ' fixa. a. 1808. Orça a rocei ~t e oxorercJo do 18 Estado para o 

Andamen · to é' 0 hservaçõc~1 

Ao al't. 2!, >' !.'•, n. :30 !leitra a) : 

. . . Jlalavra-Piumhy Snpprun,t-sc a 

·I~ 

1 ~ 1.", n. :11J: Ao art. Z , ' · 

)] ~ 1 ., n. 81J : Ao art. ;., ·' · ' 

AecrescC'n1e-se : 

1 A' Escola 
1) 4:000~000. 

.·C'\ rlesta Capital, Livre r lo 1\llbl '. 

Ao art. !l2 : 

Supprima-se. 

Ao art. !3!: 

fo ,. noccssario li n · o o 1J ue · 1 t' 'O' ás .Accresr~entn-Hc !l? 
1 

• d cnmontos ro .a .1 1 '. 
; l''l 'l acqmsJção do o Fsbrlos vrzm h os. JM ',t;c· (le limite.'> com os ,. , . ijUCo v o ' 

.[() 

Ao art. :l~: 
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Transnmpto 
Andmnento e observações 

--------
Or~a a r~J<~eita e llx:: ~despesa do l 

LHlo !Mie\ o <'X<'I'crcro de HJ08. •:s- Snpprirna-se, 

?íO 

51 

Av art. 57·." 
o)\l p Pl'illl<t-se. 

Ao art. 42. 

Snpprima-se. 

I 
A nomeaçilo pan ell 

dente do Estact'o, in~'ep'á~:i c9rnpetirá ao Presi 
er,t de concurso. 

! 
I 

?íl 

: Acc,·escente-se onde . CO!lVJCr · I . 
IArti"o P· I 10" ' ara os Jlns do · .;-. 
. n· ~e seteml~ro de 1D03 c~rt. ~:){J da,Iei n. 3irJ de 

! ~~-~os mencionados no' , con t.tr-se-a aos func'cJ'o· 
I uo ao·ost d ' <lrt l" d· I . 

<'tivo o~ercfcio od~DOG, tan,hent o'te~~~l~· dl~:i,JI\1; 
. empl'<'"o "era 1 e e <.· "' " ou provincial. 

Accroscen te-so ond , . 
C COllVI()r: 

o o 
'"' Q "' >:1 § .r: 

?-'; 

I 

19011 18 
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Transnmpto Andamento c obscrVD.çôes 

Orça a receita c fixa a. des]Jcsa,do Es- ,\rtigo. l'ica o_ governo do Estado auc;tol'i(ado a 
tado para o excrcrcw de 1\JO~. ia7;or concessoes do estradas de feno sem onns 

e JaYorc•:; por parte do Estndo. consütuinrlo ollas 
propriPdatlt• perpdua dos cóncc>sioJl<lJ·ios ou 
emprews que as ••xplonnom. 

Parag,·npl1o nnico. Nesta.-; conct•ssõt•::; se ohservart't 
o disposto no art.. l7 da lei n. :lf):l, de lfl de' 
~d,emhro de 1!111-i. 

AccrP;ocen1e-se onde coul'i'''': 

Art.igo. Fica " govemo nuclori~ado a rever os 
··onlradus que iêm as entp1·nzas arrcnthttarias 
das estavúes llydro-n,inera<:s do .Estado o <los-
JII_·.ncler as quantias IH~ccssarias ao ''-P'' l'f'ei<;oa-
menlo d:t explor:tçilo ll:ts Jue,_anas. 

:\ccrescente-:se onde conyi<;r : 

Arti,·o. As cmprczas do aguas winerues existen-
te; em torriiorio do Estado ilcam sujeitas á 
tax:1 a que forem obrigadas aqul>llas (jlll' já te-
nham sido eucampadas . 

.Acorescento-so onde convier: 

Arti"o, Fica revogado o imf>osto de um e meio 
po~ cento de que tratam a e i n. 16, de 19 de se-
tembro de 18Dl, o dec. n. 1.378, de 7 de abril 
de 1DOO e o art. 3.~ da lei n. 3G2, de 19 de se-
tem hro de 1901. 

5\1 

Separem-se para constitnil'elll proposições distin-
ctas os seguintes aJ'tio'OS do projecto : 7 8 9 
10, 11, 12, 13, U, 15, f6. 31 e as emendas' respc: 
ctivas, hem como as lle ns. rl:l o !H (para uma 
proposiçlio) ; 4 o 5 e as omcru.las respectivas 
(para outra); 2G, 2i, 28, 2D, 3:3 c 38, hem assim 
as emendas qnc nlo dizem respeito a orçamento 
da receita ou fixn<,'fiO de dPspesa para outra. 

Pa<;o do Senado do J<Jslndo do ~Iinas Ooraes, llollo 
Horizonte, G de solrruhro de 1DiJ7.- Chrispim 
Jacqucs Bias Fortes, presidente.- Dcltlm Mo-
reira, 1." sec!'etario.- Dr. Cornelio Vaz de Mello. 
2." secrotn rio. 
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Andamento e ohsbsorvaçõcs 

gm discus:>i\o 1•111 '! 1. 'l]l[ll'O ., I ' '' 01'<1111 'I'' l 't" .' •tl as, cxcor'to as 1, '~ n~smns emendas 
.• J o al '!IH' fOl"\11 . ·'e lb, lb, li 2'1 ·;-, -1' 
0 ' ' ' I 1'0<>(!JI-\u·\' ' '>' ' 

1
' JliOJecto ao sell' ,( ' ' ' r) doyoll'idas com 

ditÜI, - '1 o, l•Or ol!kio n. 2•i, desta 

Fizer· 1 ~ am ' eclaração de voto . 
d a qno reduz o auxilio das sobro. a enwJH.la n. 51 
]1~· D~tu"antina,-o hospÚ·llddns !nstihüçr,es pias 

nnonto rlo~ Pohrrs 0 ' o Sautlo o o lti'CO 
contra :t omenrln 1\ . • ;,! I s.r. :-\r~lson de Sem{·, 1: 

· ~. J' r ... Joao Yelloso. ' 

N, 2ao OI' , 
E~ütdo: çan<.lo" 10~"i!a 1' lixando a despesa do 

Sn nc.~elonculn 

Lei n. 470 do li ' , . do setembro de 1907 

N. :!:u- Auctoriz· 
do ferro o a rcvis~ndo concossi'ícs do 
prezas arrcndat· .. o do contractos estradas 
raos do Estado ,m,ts das estações lc~dm as ~m-

• • 1 ~ ro-mmo-

Snau~cloaa 1 llt a 

Lei n 4G,.. l ' v, (o H do t ,;o ombro do 1907 

l\lfJ7 

I 
. I 
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Transumpto Andamento o observações 

J Orça tt receita 0 flxa a desposa do .EJN • o::'3;: . .....:.Tratam.lo da l'ova.lidação uo sollo flx.o, 
,nulo para o exercício de 190i:l, , . crcamlo o ca1·go do .fiscal .das ren:das internas o 

, .. externas do. Estado e contendo outras disposi ... 
, ções. 

Sanccionntln 

Ld n, -171, do H de setembro do , 90í 

N. 2aa.-Mantcndo em vigor a auotcrização do 
ctrt. 28, da lei n. HO, de 2 de setembro d<l 
1906, relativa a opor,,ções do croditos pari\ 
execução tht lei n. -!00, de 13 de setonibro do 
1D05 (Organiu:ção do ~rcdito Ag,!icola), tr~· 
tnndo do motlldas rolatwns ao 8C1'VlÇO do enu • 
grução e contendo outras disposiÇões. 

Snnccioun.tla 

Lei n, -!Gí, de H de setembro do W07 

N. t::all.-Isontando do imposto de exportação 
as carnes verdes quo se destinem ao consumo 
cxtrangciro c contendo outras disposições, 

Snncciountla 

Lei n. '1G8, de H de setembro de 1901 

·t rin•o novcrno a garantir oju~o Do ,,. .. l~rnuclsco Vnllntlna•es c on-
19 Ano o l'd· 6 o; '\to' o capital de dols ü•os. 

annua c o' . · , d ~ 1 to 1 o milhões do cstorlmos: ur ... 1. 
, do vinte unnos ,, um h,meo 

pr,\ZO d E tudo para 9PC· quo se fun ar ~o 5 '. 1 ' AlWC!!II2'ntut1o em 13 do acrosto. 
rar sobro cred1to al,rr1co a. "' 

n, s.-16. 
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'l'ransumpto 
Andl\ment() o observaçõM 

• 

Auctoriza o governo a o··\rantir 0 ·u , 
annual de 6 'l/o ate o c~pit· l d, Jd r_o I.<..Jn l)J>hnelra dist• . ~ 
milhões de esterlino~ jur~nt~~~ vado o remettido {; é~::~~:~ on~ IG, foi appro-
prazo de vinte annos & um lnn ° (!~w o apresentou para a 8~;~8 '10 c Orçamento 
que se fundar no Es.tado para ~P~o t .1spcnsadas asformaJi1h'd~s ~~n.da CJtn 17, sendo 
rar sobre credito U"ricoh - r1.monto do seu autor ·1;an f' gunen acs a roque-" '· dia, ' ' 1gurar na ordem do 

EJn sed•gu•ula tliscnss:'\o 
prova o o art. l.'. · • em 19, foi ap-

Ao art: 2.• o sr. Heitor 
segumtes emendas : do Souza ofleroceu as 

N. 1 

Ao art. 2 •• lottra v. 
r 
Accrescente-so depois d 

industriaes~.' ' a Pahwra-llgricola : •e 

O mais como está llO projccto. 

N. 2 

Ao art. 2.·, accrcsconto·so : 

3.• A?ertura do credit 
~~('~~ento sob garantla ~~p;f1~~~ar~~~~~~fg~~~ 

jErn discnss1(o estas c 
approvadas o bem ~~~~las com o artigo forr~.m ' , m os arts. 3, • o 4.·: 

Em dlscus~1(o 0 art " , . 
Souza otrerecid~ a' s;Jü,iufnoti pelo sr. Heitor do 

"' e emenda: 

N, 3 . 

Ao a:rt. 5.· 

Substitua por o t 
s a a •ua rodacçtxo : 

1. 

) 

1907 
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'l'ransumpto Andamento e observações 

Hl Auctoriza 0 no v orno a garantir o juro Art. 5.' A taxa nm::dma do juros quo o banco 
annual de '6 "/,ate' o capital do dois poderá cobrar nas suas transacçüos, ser{t a de 
milhões de esterlinos, durante o dez por cento ao anuo, salvo nos emprcstimo~ 
prazo de vinte annos, a um banco do q:w traüt o art. 4.o dosia !oi c nos em-
quo se fund~lr no Estado para ope- ]Jresirm?s. fc.itos ús coope1·ativas de responsahi-
I"W sohrt• cretlito ~wricola. lrdade rllruntada em que a taxa maxrma de 
' "' juros serú do oit.o por conto ao anuo. 

Em discussilo esüt emenda, foi approvada, ficando 
prejudicado o artigo, sondo nesht data appro-
vados os artigos de us. 6 a ]3, 

Approvado o projocto foi remcttido á mcsnHt 
commissão do orçamento que, a requerimento 
do sr. Francisco Valladarcs, obteY!l urgencia 
e o apresentou 11a r.Jesma daüt red:g;do para 
a terceira. 

Enl tt~rcüh'a tli!"CUI"i~<>ào em 21, foi pelo sr. 
Valladares oil'orecida a seguinte emenda: 

N. 1 

gmenda ao art. 1." : 

Depois das palavras seis por cento, accrosconto-se 
a palavra-« onro ''· 

gm discussão esta emend1t com o projecto fo-
ram approvados wndo romettido este ú eom-
mis~fio de Rcdacção que o apresou tou rcüio·ido 
a final, em 22. b ' 

IA re(.f\!Orin~ento do sc~1 autor foram dispensadas 
as lormahtlados reguncutaes, entrando lo<>o 
em discussão, sendo npprovada o remettido ~o 
Senado como proposi<,~M n. ü, por of!icio n. 12 
desta data. 

Pende de dolihoração do Senado 
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Andamento l 0 o Jscrvações 
Transum.1,to 

20 Declara. quo ltabi!i t· ; ; . Gym.na.s.io Minei ,nc~. ,t m<:trlCuhuJo ()o: 1';1' ~ 
, provaç.no no cur~~ a ~orhqilu do ap- . , . " l•·nnefi'Jeo, V·\U·ul 

cordo com 
0 

rmm;nJo, de ac- • • nt•es 
p~>JÓ doe n I ~fW:ramma adaptado • 
h~a· .d." Jr>o·~J·'c .• 17té.do. 3Q do í'lotom- 1"-lll'N>enüHlo, CJn " v con m m. · 1 U do. aL .. •·o.'to, 
ÇÕ('S sohrt\ "SÍ,'1 I'llst't . _als .( is.posl- '" " 

'· ' ·l lllÇ~tO. , · •~•n tn•hnelr· 11 vado 0 r ti~ t "'.t:n~"'ào om 17 . Publica omo Jdo 11 commis~ilo d ' f•>I a),)Jru-
om 20. ' quo o apresentou !>' .c Instrucçfio 

'1r '1 a scgund<t 

J~n:t !oi<'g 11tH f 
monto do :t tlJ!<icU!'i~·•ibo em 21 . . 
adiada )lan SJ. I <~domiro Mit"''tlh=-' ,\ rfoquori-, a scssao seguinte, b' ,tos, OI olla 

EnJ l"i{'"'UIJ •. 1 
211 '"' h.t t i!'>lt•u -J no art 1 ,, t · · 1o;!«iao (cont' 
domiro l\Út.,;âl ~oram offci·ccidas p~l~ai~do) e!JJ 
ção PuhJic'?t .I<~ os, !J~la com missão d, Y. Vai-

Ao art. 
ttrtigo 

' ' <ls scgumtcs emendas : c nslruc-

N. 2 
a o e ,' sou para "r a I , o o paragrapho,b p lO. sul'!H'Í!'Jnm-so o 

N. 3 
Onde convier : 

Artio·o 1' · 
d b · ~m o"tJO!! 1 os cs 1íll ~,d" t <H. e condiç~ ad . lOS o fun . oes, sr>r'\o ' . ' lnlSSi\o "rat . t· CC!OllHI'i0.3 )l\ll)·.' , )li'O!CI'I• b m a. J 1cos para n 

Sala d·t" • ' ,, scssiJc~ ') llliro dt' Ba .. _, ~I do <l"osto 1 ( 
Jorro V~llos~ros \Mn:pllii?c~ -J 1· 1U07.-Valllo-

, .~; gostinho p'
0
,
1
• ·.n 10 da Motta.-Cira. 

o 
>:1 
>:1 
~ 

I 
lll07 

1007 .I 
\ 

o ... 
"' s :::: z 

20 
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'l'ransumpto Andamento e observações 

N. I I Dccla.ra que habilitará ú nmtl'icula no\ 
Gvmnasio Mineiro a certidão do ap-
prova\~ào no cmw primario, do ac-
crmlo com o ]'rogramma alloptado Onde convier.· 
pelo dcc. Il. 1.\.111, de 30 de setembro 
de JUOG c contém mai.s disposições WllH·e esta in:-;1itniçrio. Artigo. Fica o governo anctori:wdo a rever, op-

portunamente, o do modo qno jnl•'l\1' mais con-
veniente aos intc1·esses do ensino" a acttml ta-
blllla do vencimentos do corpo docon te c pessoal 
administrativo do Gymnasio i\lineiro, quer no 
Internato, quer no Externato, 

Nesta data, foi offCI'ccido pelo sr. I<'rancisco Val-
ladares, um substitutivo, sondo a requerimento 
<lO mesmo S•Jnhor, dispen.sacla a sua impressão 
afim do ser tliscutidct a prderencia. 

Em discnssrw a prol'oroncia, o sr. Agostinho Pe-
reira, por parte d~~ commissão de Instrncção 
Puhlica, requer o oblóm IJllO voltem o projecto 
CIJtn o snh;>tilulivo, i1 mcsnm commissão, sendo 
po1' e:,( a apresentados em 2~), o projeclo com o 
suh·;lilnlivo, :cfim d<; <:·)n!inu~r a dlscücJs[io da 
prefü''':'H;Íél. 

Em 31), foi preforirlo o snhstil.nt 1.ltivo 'JU·~ rocoheu 
o n. :;:l, fkamlo projndicatlo o projo·~ to. 

Vide o projocto n. 33 

21 I~mda, desde j(
1

, do imposto do tra,us- Oo st•. :Zo••oaHú'o de AIY:u·,~nr;·n ·2-
. miss1in calÚa·rro!'lis c por ac.to tn- ont.rm..; ; 

iiJ,·-vi vos, os loga~o~ deixa,dos ,, Jws-
pibo> escolas, bJhhothec,ts c. de-
ma'is esta helecimonto~ do cu miado . on d•J insirucçrro. AIH'C!!i<.~ntntlo em H de agosto. 

l~tu swhneh•a tliscns'lào em 17, foi appro-
vado o remettido á commiss1ío do Logislaçil:O quo 
o apresentou redigi<lo par·.~ a seguud<t em 19. 

l~n• !'l('p_llutln tU~cns!<!ào em 21, voltou ú 
commissão, a requerimento do sr. Amcrico Lo-
pes, nfim' de sanar-se um equivoco quo se deu 
ua redacção. 
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21 I t d ·----------------sen. a~ esde já, do imposto de , 

m1ssao causa- 11 w1·tis 0 l . tr,tr:s- iq~rcsontado cm;!2 1, •• , 
t~;·-vivos, os legado~ dei~?r <tc~o ln· a segunda discus~ri <~r~t s:t d\ novo suhmettido 
PI_t~:s, escolas, hibliotiíd~~~s ~ hy~- ~utlid~des regimor~'a~~r~tm ~Ispe~Isadns as for-
llhtis o~iahelecimontos de ca "d·(d,- menco Lopes afim d .'t\/cquerunenio do sr, 
ou ;do msirucçilo. 'ri '1 o ' e I.,ur,u na ordem do dia. 

22 Torna oxieJt~ivo· . 

l~l~l IIICS'Hlltlu tUS<'U!>i!'<-
2~, foi approvado e rcn~~t~~tj }continuando) <Jlll 
s,to que o apresentou , I( 0 '1 mosnut commi ·-
sendo dispensadas '\s 1-0PMa

1
. a terceira em <):i 

a re · ' rm·t Ill't I · ~,, quenmonto do sr A' 'los re•'Jtnent-tc, 
gurar IH\ ordont do dh~. merico Lop~s, par;\ fi: 

Ent ü~rceit•tt li 
.1 t SCU!<oó :-Vauo o remottido : · ~._u, em 2G, foi a 1 l 

o. ajJroscntou em 2~ ~~~nrnns~_ão de lter.Jaoçãti/t~~ 
!~dados regünentacd '\ rt ;o di~ pensadas as fonin. 
rico Lopes, afim d~' s I.(IU?run~n to do s1-. Am~
mente. or d1scuhdo immcdiatn-

Em r ~ l Jsoussao !JOio .1 r ,.1 ~ o I' tt' ' ">' ouacçao fi . 1 ., . si ,omo alo o l>tojccto <to St> r_t,\ , LOI approvada 
ç,to n. 10, por ollicio n. l:Índ~o Cú!no propo-

' ,\ mesma da ta, 
ltcntctHtlo ' 

li 2~8 u !oiall('c•:, · ::. , em G r.1 , , , ,.. o t•elo foi; • caçuo t<J't e setembro confo cautdo, sob 
' I a por offlcio n'. IG d r:ne a cmnmuni-

' 0 (I do ~otcmlJro, 

Lei n 4GI d I 
. ' c I do setembro de 1!:!07 

Prcf ·t ·' <los élll[Jl' l OI ura de llel!o "n ·, C~(\( Os da ))o • , 
~~rJs constantes da jrjzontc,.,os fa- out~·~· .. zot•on:>;tt•o de \I 
' e agosto de 1U02. c n. ,J.JI, de ."l. i Ytu•cns·a c..~ 

.:\r••·csentu 1 
t o Cln IG de ago.<;to, 

1907/ 
i 

i 
I 
I 
i 
i 
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22 Torna extensivos aos empregados 
Prefeitura de 1 Do !lo IIorir.onte, 
f a v ores constan tcs da lei n. 8:31, 
28 de agosto de l(l02. 

127 

Andamento e observações 

da l~ut scs·uutlu t!iscnssiio em 27, o sr. Agos-
os tini! o Pereira apresentou um J·cquorimonto, cuja 
de discussão ficou adiada pela hora, no seu tido de 

Yoltar o projccto A com missão de Otçamento. 

Ean sc,;n11tln tUscnl'>lsão (continuando) em 
28, foi retirado o requerimento o approvado o 
projccto e remettido a mesma commisHão que o 
apresentou para a terceira em 29, sendo dia-
pensadas as formalidades rogimentaes, a reque-
rimento do sr. João Barroso, afim de figurar n;,, 
ordem do dia. 

1~111 teJ•cch•u discussão em 30, foi appro-
vado e rcmettido á commissão de rodacçll:o, a 
qual obteve urgoncia e o apresentou na mc•m<t 
data redi{)'ido afinal. Dispensadas as formalida-
des 're()'in'lontaos, a requerimento do ~r. João 
Barrosg entrou em discussão, sendo a redacção 
approváda e rcmottido o projecto ao Senado, 
como proposição n. 12, por ofílcio n. 15 da mos-
ma data. 

rtemettido à sancção pelo Senado soh n. 235, em 
u do setembro, conforme a communicação feit~. 
por officio n. 19. 

Snncclonatla 

Lei n. -113!, de H do setembro de 1907 

23 Auctorizrl o Poder Executivo a ado- no SI'. l~l'Uilclsco VaJiutlal'Cf!l, 
phr er~1 todo 0 torritorio do Esta-
ao' um systoma do marca! a fogo 
pa~a 0 gado vaccum, cavallar o At)l'esentatlo em 16 do agosto. 
muar . 

En1 J)l'hneh•a tliscitssão em 19, foi appro-
vado e romcttido à commissão de Legislação e 
Justiça, quo o apresentou para a segunda em 
20. 

En1 f!l!cgnntla discussão em 22, foram oife-
reoidas pelo sr, Valladaros as seguintes emen-
das: 

Onde convier : 
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23 Auctoi·iz<> o Poder Exécutivo ll. adop-
tar em todo o tcrritorio tio Estado, 
um systema de marctts ll. fogo para 
o gado V,\CC11m, .cavallar c muar. Arti"o F' r.· lt t' 

I "t · ' ,teu a tYa a ado•••·'\o tl'J.O 1 sys ·ema de que trtth\o nrt.' r''. ',, liJarcas (o 

2 

Artigo~ No rcgulault>nto ' , . . 
ccuçao desta lc' , 1110 OX]Jüthr para ex-
taxas para o r 0,/.'t. 0 . governo e.~tahclccor,í as 

" 1~ 10 ,lo '111e cogita o art. 2.". 

Em discussão estas em . I co.m o projecto o rem ~WJ\s, !oram approvadas 

I 
m:s~ilo, quo 0 a rcs, 0 lt o ~ste. a lltesmtl. com-
cmrtt em 2:1. P cntou rcdtgnlo para ti tllr· 

i l~t~l tct•ceh•n cllseus"'à , '" , , 
cuia pelo sr. Valltlllarc,; ., ~~" m.n t~CJ, lot o !lere-

' ' "um e emenda : 

Ao art. 3.•: 
I<'inanças. Onde se diz-Intor•t'or· d' - tga-so - das 

E d' rn _tscussão essa cn• cnl\. 1' , 
pro,Jccto c rcmottido C'tl' ,.ot appr?vada com o 
tlacçilo, 'lllC 'J ,J.prt·;;cnt;~ 0 •1 comnns,;'io do Ro-
em 30. · u com l\ rollacçilo final 

Em u· .. 1scussao a t·cd·tc .~ 1' 
Yat!J. e rcmottillo , ç'"' . tnal em 31, fbi appt·o-
J>roposiçilo 11 1! 0 l>roJccto no Senado coirto I t • ' por o 1Ii c· ' t a a. ' to n. 18, da n1c~nH\ 

Pende do dolihoração do Senado. 

lí:l do agosto. 
Enl IU'hneh•n tll"'c -

Vado c romettido 1 H!»!~o~~u~ em 21, foi appro· 
'lUO .o aprescnto1;t COJ~n~tssao do Agricultura, 
substitutivo, om 27• par,, ,t segunda, com nm 

Pcnuo uo discussuo da lrcr . 
discussuo do (11 uc ~roncut. o, do sogund;~ 

•Or prolortdo. 
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191J7 25 Declara quo !•otlorito ser emprestadas no !>it'. Jn-vcual I>cuna e ouü•ol!l , 
a agricultores, pelo modo c prazo 
ostaholocitlos na pro:;ento !oi, as 
'luantias 'llliJ forem depositadas nas i~-IH'C!"ôcntnclo mn Hl do agosto. 
<;nixas cconomicns crcadas pela lei 
11. 210 dP 1~1 tle so1omhro de 18\JG c 
oont/·JZl ou1ms di~posiçties. l~n1 rn•hueh•n cli,.t.·n,.,~ào om 27, foi esü> 

·· adiada por falta do numero. 

Ban JU'hnch•a tli!'it'W"I'>Iào (continunção) em 
2::5, foi approvndo e rcmcttido á cotmnissão de 
Orçanwnto o Contas. 

Pende de parecer, para ;,ogunda discuss;\o 

1\IIJ"I 21i Aur;1oriza o govento a collcodoi· a Bo ~~·. C:unJH)l"! do A tnaral e outrc:>~i ' 

H. S.- 17. 

qual<juer particular <.1ue fundar e 
mantiver íüzonda-modelo, no Esta-
do, nuxilio ató o maximo de 3:G(J0:3 Aprc"'cntndo em lU de agosto. 
i\llllua<:s, de accordo. com as proscn-
l•Çõos do dcc. n. 2.027, de 8 de ju- ~ _ 
nho desto mmo observadas as con- Ent printt.•h·n tli~cu ... ~~H! em l!l, foi aDpro-
di<·Ocs contidas' neste projccto. vado l' rpmot1Ido a comnussao de Orçamento o 

' Contas quo o apresentam par« a segunda, em 22. 

J~n• "'t'e'nucla cli:..cu~!';ào, om26, fora1u pelo 
st·. Simefío Stylita o outros offorccidns ns sc-
gnin tos emendt\s ; 

N. 1 

Aceresconte.se onde convier: 

Artigo. Fica o governo auctorizado a auxilütr 
com, a quantia de :.J:000$0(1(~ reis, roprcscmhtdt\ 
em mstrumontosagrtcolm::, as cnmaras munici· 
pacs. que cstah_elocerem c custearem campos: 
praücos de a;;rtcultura-uo conformidade com o 
plano estahoJecido para as ützondas-modolo. 

N, 2 

Artigo. Esta IPi f'lltrarti em vigor desde a data 
da sua puhlieaçiío. 
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Auct.oriza o gov~rno a <:ot~c<~llcr a lCm discussão estas emcn 1· 
qualquer parbcnlar qu<; fu11dar o com o proj('c(.o 0 1., ~~ •t;.js 
mantiver fazenda modelo, no Esta- lllissão. 01 ' 1 o 
do, auxilio ate' o maximo de ....... . 

foram approvudas 
este a mesma com-

3:GOOiil;OOO annuaes, de accôrdo com 
as prose ri pçõcs do de c. 11. 2.027, 
de 8 de junho deste anuo, observa-
das as condições contidas nesto pro-
jccto. 

Pende do parocet· para tercoit·a discussão 

Auctoriza o govcmo a. garantir juros Do sa•. l?t•; 1 . . , 
de 6 · 0/n annuaes ao cal'iinl do lt'OI'I 1 Utc !>ico \ allntl:u•es e 011• 
1.000:000$000, <[UC dentro do prazo 
do trcs annos, contados da promul-
gação desta lei, for emprc~ado na .i\pr·c~c 
construcção dos armazens geracs do ·· utado em 20 de ago.sto. 
quo trata a lei federal n. 1.102, de 
;cl d? .noyeml!ro de 1\:IJ:l e ~ontórn 1~111 ,..1 • , . ~ 
outr,b dtspnstçil{'S sohrC' o assum- vad~ ~uch .n d.l~cn~""no em 23, foi appro-
pto. Cont c temettHlo ~~ connnissão do Orçamento o 

em 37Js., que o apresentou para a segunda 

1~ 11~ ~c~·nndn tlit'oiCUt'ols\ , 
fOI esta adiada a requerit~e~:toomd 2 de setembro, 

o seu autor. 

~~~11 ,s.ct:nnula tlls<~ns"':- . ~ 
.3, .101 offcrccida pelo sr. !i',~ ~conüpuaçao) em 
gumte emenda: 01 OI do Souza, a se-

X. l 

Ao ~rt. 3,o-Accrcsceute, d . 
-forem levadas- , -~c- op01s das palavra~ 
duetos agricÓh\s, 0 'to bcneflciamento do pro· 

O mais como está no arti"o 
" . 

I<Jrn discussão esh <'me 1. ambos approv,;d~s gc ·~\ cont1 .O projecto, foram 
commissão qur. ol t reme hdo este ú mesm:t 
monto do s'r .. r0 fí'0 /i,inc~o urgencia, a requeri-
para terccir·t 11a '· JO,t, o aprcsonton rcdin·ido 

, ' mesma da ta. "' 

X. 1 
Ao art. 3.•. 
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27 Aucloriza o n·oyerrw a narani.ir juros Desloc1uo-su para um paragrapho a disposiçiio re-
de 6 ";" ?tnnnac·s ao capita'J de lativ;~ ~t beneficiamento, accrcscentando-se-1'{1 
1.000:000~000. que, dentro do ]lrazo bcnelrcJamonto. 
de t.rcs annos contados tht promul· 
a·açrw desta lei f'or cmpre<>ado na . _ . , 
;;'011s1rucção do~ armazens geraes de Em disc11ssao esta ompnda com. o prOJCCto, Jo-
' no trata a lei fpucml n. 1.102, de ra.m !unhes ;'Pl;ro';:ados o remet,üdo este ft ~omJl de novembro de JDOa c conte'm n:Js?aO de J,cd,tcÇdO, que o aptesentou em h, re-
ontras disposiçncs sobre o assum· dtgtdo a final. 
pto. 

A l'Cl(IICrimento d~ Sl'. ~leitor de_ Souza, foram 
di;;pensadas as tormahdades reg1mentaes, afim 
de flo·nrar na ordem do dia e, a requerimento do 
sr. Valladaros, acceito pelo sr. Heitor de Souza 

l enhou em discussão nesta data, sendo approva 
da e remetti•lo o projecto ao Senado como pro 
posi<;fío n. 17, J•Or offlcio n. 22, thl. me:nm 
data. 

neruettido ;'1 sancção pelo Senado, sob 1~. 236, 
em ll de setembro, conforme a con•mmn~açiio 
fei1a por officio n. l!l. 

Sanccionado 

Lei n. 166, de U de setomhro de 1007 

28 !nstitW! 0 1\\0!llC·]IÍO ÜOS magistrados, J)o SI'. I~I'finciseo ''aJhulat•e!oi e OU 
~lotorminamlo o imposto a coh~·a;- ti•o"": 
se dos desembargadores e dos. JUI-
zes do :l.", 2." .c 1.: 9ntranc1~s c 
conir;'m mais dtspOSlÇ!JCS solnc o ·''"ln't'senüulo em 21 de agosto. 
mesmo assulll!•to. 

~~lU )H'ituch•a. tliSCUS!!àO Otn 2:1, foi appro· 
vado e romettido ft commissão do Constituiç:to, 
LPgislac;fío c Justiça, quo o apresentou para a 
segunda em 26. 

En1 sc·~·nndn cll!licnssão em 30, foi es1a 
adiada por 2·1 l•oras, a requerimento do ~r. 
Amol'ico l.OJ•Os. 

1~1n se~·nntla lliseussão (continuaçfio), em 
2 do sotom]m), foi esta adiada para a ses.'iiio 
seguinte, n l'l)rlncr·iJnento do seu auctor. 
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1!)07 28 

Instituo o monto-pio dos magistrados, l~nt ~es·uudn diNeusMão (continuaçil<)), orn 
determinando o imposto a cobrar- 3, o sr. Gabriel Valladão requer o adiamont~ dél, 
se dos dcsomhargadorcs c dos jui- discussão por cinco (~) dias, e o sr. I~rancrsco 
zcs de a.•, 2.• o I.• cntrancias e con- Valladares, [lj)r ·!8 horas, sendo aquclle retirado to'm mais dispo3iç1}es sobre o mos~ e approvado esto. 

1007 2(1 

1907 30 

1907 31 

mo assumpto. 

H1n ~o~es·uuctn dl"'''nssi'io em G, foi est;~. 
adiada por cinco {'>J dias o rcmottido á commis· 
Silo do Orçamento e Contas, a requerimento do sr. Valia dares. 

Pendo de parecer, para continuar em segunda 
discusaão 

Modifica o regimento intorn? da C<t- Oo sr, SNutn Pig·tH•h·•~•lo e ontt•o : mara dos Deputados, consJderando 
findos e arc1tivados os payecoros, 
projectos, indicavõos, rer(l~orun,o!!-tos Apt•eseutndo em 22 do agosto. e quaesqucr outros papors SUJeJt~s 
{t deliberação da Camara, que nuoj 

"""'" "!"'" o to• u fi!" "'\ lo- "'" t>rln•eh·~ ''!"''""·"'" om 20, foi ''I"O· <>islatura, observadas 'as drsposrçõe.~ Vad<) e rornottJdo :1 commissão do Policia. ~o art. ·U, da Constituiçi\o do l<~sta. 
do quanto aos projoctos rcmottidos 
P.oio Senado ou pelo Poder I~xecu-

1"'- l'oodo do ~'''""' i"'" .<og>mdo di""'"""· 

Auotoot,. _o Govomo o od•tnioh nu llo ""· A••smnh•o <le lte>.endo CoHI.n e cxtrangouo pontos motalhcas para/ outt·o~· 
serem construídas nos rios do gs. ' tado, 1 

! At,.·e~(' nt:uto em 21 de ngosto. I 

Pende do primeira discussão. 

Doteomio, 'IM ;' '"'" "'" o POU- Dn ""'"'"'•••• de O•••nmento e Con-porcJOnaos do Imposto de industrias •n!'i: " 
e Proflssocs, de que tratarn os arts. 

I ·L'' o 5.
0 

da lei n. 418, de 27 de se-
tembro do l!l05, são as constantes 
das ta beiJas A e Il annex·ts 11 Jlrr.- ·\ 

1
,,. ·~b • 1 . 

t, 1 · , , t , ' · .' ' . · ' " •.~.-n,n, o como suhsütutivo ao projocü> I sc}n o CJ c con em mms rlrsposJçõcs n. 16~, do lUOr; om \lf do a"osto !lo l"IJ7 "orrdo sono o assnmpto. a r !· , 
1
., • ~' ~ '" · -: , " 

1 Iat. a ,1 ' I:;cu.,sao Jl<tra n sessão so~Uintc, a rc-
1JUorrmonto do :;r, Senna Figueiredo, 

HJ07 

\ 
\ 
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i 
- \l9 foram oJT,·-1.\ llil'i'-'ll"""ao em N ' E ·e,.;·ntu • - 1 • fjx

'lS t' prO- lU f<ij 8~ 'lc' sn"Uillti•,; elllCI1! as' . t·txn :-::; ~ e- - • " rc~H n ~ ·~ \ n Determina que '.\s ~~to do industrws ~ 
>orcionaos do nnpn;, tratam os arts. ~ proilssões, 4° li !líl de 27 de se~ 

.f.'' c 5." da lo~ n, Zts cons,tantc~ 
tcmhro de lUIJ.,, siioanncxas a. l'!~: 
das tah~llas A tfr/l mais disposiçocK ntc lm e con 
sobro o assumpto. ~o-

N.·I 

Na lotrra- '' - aN'roscontt'-so: 

. lor em pequena escala Assucar, mercat 

Onde se diz : 

"t < ~1,tsge, diga-.~e - .• '•) k 1).' .,. Armas casa csp<JCI<\ l -
classe. 

N. 3 

Na~lcttra- I'-: 

. 'lhnr café o bebidas,- diga.-.:,:· 
Onde se drz:;:; ~~artig' os·p:wa fumantes. _ Bilhar, C<\H> e ' · 

N,l.( 

1 3 • e 6 a dirra-.u.~ ,, ., . ultima rubrica,· · ' ' "' Onde se dr;.~- na I _ 3.• a IJ. · 

I 
N. 5 

accrcscente-so : NlL 1ettra- 'n-

I . te 0\1 Jllorcador do (l, 1 1can · 
Marmore a )r, t>factos de marmorJs- 3 % 6.•· ohjcctos ou ,\r e .. , ..•• , ..... . 

ta).·········'·····'·· 
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N. 1; 

Na 1 t• e ·<1'1\-r-: 

X. 7 

Na lettra _ 1-: 

Accrescente-se : 

Tinturaria d reiro e roul'a~ e r . com estalJe! · azondas tJ.Itt "Cilnont ' H· o. I' t 'tI 'I 

Onuc se diz. 
'• 

Tintas •lo ' escrev cante etc.-d· er, lnercado 
Ver, fahricant Iga-~e-tintas r do;t fahri-

e ou lner<·ad. . o oscr0• 
. o r f'S]Jocial.. 

l<ixclumlHe .. 
'ts ]la la v r as ' , 

5 ''/. 7.• 

5 ~~~~~ K. h 

-Iano<•iro t ·J. ra htlhan<!o s/, 

\i\', lo 

'i'ahel!a-n_ 

o o 
§ ... 

"' 
~ s 

;:j 
z 

I 
l!l071 

! 
:n 

I 

-135-

Transumpto Andamento e observações 

Determina qttc as taxas lixa,; e proJOnde so diz:-donnr~nt<:s. lorno~ecJor tlo) l00!$COIJ, 
porcionaos do imposto de induitrias diga-se: :lOO~OOIJ. 
e proflssües de que h-atam os arts. 
•L • c 5. ''da lei n. 118, de 27 de se-
tembro tle 1!105, ,;ito as constantes X. 11 
das tabellas A c B, anncxas 1A pro-
sento lei P contém mnis disposi<,,I>OS 
sobre o assumpto. Supprimam-se as J;al<wras-cortiços, íomprcsario 

ele) ou alugador do commoclos ... 80$000. 

.:-.<. 12 

Accrescentc-so omll' COIIYier 

Artigo. O negociante eL\s:.;ifieado ou lançado em 
l. • elnsse pnde vend"r todos os m·tigos da ta-
b<.llla. 

)i, 13 

Artio·o. O lançamento ser<'! publicado em edital, 
afllxado nas sédes dos districtos c publicado 
pela imprensa, onde houver, dispensados ou abo-
lidos os a vises pessoa os. 

N. ll 

Ao art. 2.0 do tit. 2. o 

Substituam-se as palavras :-dando-se <Wiso ao 
contribuinte-pelas seguintes :-c publicado na 
forma estabelecida por esta lei-O mais como 
esta. 

Sala das sessões, 29 de agosto do 1007.-Affonso 
Pcnn<t Jnnior.-F. Valladaros.-Pedro Ro.~!\.
João Lisboa. 

N, 15 

Suppl'ima-sc o paragrapho unico do art. 8.0 do pro· 
Jecto sobre industria c prollssão. 

N. 16 

Accresconte-so na lcttra-c-dcpois da pahtvrajo-
gos-a palavra-lícitos. 
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------

N. 18 
Kiosqufl vcntl"IH!o I . 

-:3.• '.'iass .. .:_J • ' 11 lheto~ de lotr•ri·1 ~ - · (~ ass~.~. ' ~ · ,-en1 voz fl 1. 

N. HJ 
M_,,rcador . l 

I f •llll Jnhuto d >cr mn~Hins en' . o ütz<md·1s 
outro Ineio. 1 Caixas ou lev·t •1· • <li'II!ariulto:; -orn vez 1 't as por , . 1 · ' • 1 o-su;;;ooo ')n JU,t qu<'r , ·• -~ JO:Sooo. ' 

Sala <la~ s<'·s· r · ·' <ws 2'J 1 osu. . , ' ,. a;m~to <lo 1\J' 7 -
v .-.Joao Bar-

N, :!0 

A' letln.-1<' 1. 
( J-( Iga-.-:;(~: 

Eno·p11 j 
"'' 10 ou InacJ · • nua r]., h,)lJOflciat· 

1\!Toz. 

~a lottro I' ,\_1_: 

Fumr' crn ' do ,, Vc?. de-s • ti' 
->J, • diga-se-4.: liqa-so-6.• elas 

· c nssc 'l'n,J 11 ·se ; <!m V<JZ 
• l )O a-A. 

N. 22 

A' lottra .J. 

. Jornacfi dim·ios o 

l~m Voz tle-tJ .. . 
centarr, ; -dir,:<t-se-'l • 

.,em. rahel!a-A. '• classe oxclni!.l<\ •'I 
]lO r-

Sala ú·ts 
1, ' · Sl.\s.sr),.. 

ennn. .s, 2D de H!..._··osto 
" de 1007 J ·- uvenal 

\ 
I 

\ 
I 
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~ 

@ 
z 

'l'ransumpto 

-137-

Andamento o observações 

1\107 :n Determina quo as taxas lixas o pro- N. 23 
porcionacs do imposto de industrias 

It. s.- u; 

e profissões, de que tratam o.~ mts. 
·!,• o 5,o da lei n, !18, do 27 do se- A'lettra E da tabolla A-accroscente-so: 
tcmhro de 1005, sM as constantes 
tias tabcllas A c B, annexas á pro- . . . 
sento lei c contém mais disposições Escriptorio de comnnssõcs o. suppr~
sohrc o assumpto, mentos sobre ordens ou conheci• 

mentos de despachos de mercado-
rias ........ ,....................... 8 °/0 4.• 

Silveira Brum.-Juvenall'cnna.- Heitor de :-:>ouza. 
-João Barroso.- Arthnr Bel'llardcs.- Poricles 
de J\londonça.- Agostinho Pereira. 

N. 24 

Ao art. 5.": llepois da palavra «'undarem», accre-
sccn te-so: <<OU j:'t fundadas,, 

Sala das Sessões, 2\) do agosto de 1\J07.- Ar\olpho 
Vianna.- .Juli<> da J\Iotta.- Valdomiro Maga-
lhães. 

N. 25 

Na lettra F, excluam-se, in-fine, as palavras- «For 
reiro trabalhando sú•, ·L" classe. 

N. 2ti 

Na mesma lettra F, depois das palavras «Ferreiro 
trabalhando com ofliciaoS>>, accresccnlc-se o ter 
'i'(li'Í(l • 

N. 27 

Onde se :-diz Ferraduras-fabrica 5.• classe -d 
ga-sc-7.• classe . 

N. 28 

Onde se diz «Ferraduras», (mercador ou fabrican 
to) s.· classe, diga-se-\!.• classe. 

Sala das Scssi'ics, 2\J úe agosto de 1\J07.- Allonso 
l'emm .Junior. - Pedro ltosa.- Vallallarcs.- João 
Lisboa. 
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'l'ransumpto 
Andamento e oh~ervações 

:n Detortnina que as tax . . 
porcionaos do im lO~ as hx_as <' pro-
o pro!issõcs de 1 \ 0 do mdustrias X. ~!J 
4, • o fi, • d~ \oi ~:uo4l~atmn ~s arts. 
toml;ro de lUO'i .- , do 2, de se- Ao t 
das tabollas A.~ I~ao as con,;ümtcs at· . 12: 
sont<J lei o conto'n; ~~~~]~ox~s á. P!'O· 
sobre o assnmpto. llhpo~tçoc~ DeJ,Oig da . . . 

·•sem 'uol>•\Lwr,\ ••acçãO•> o mlt •· 
oxorciJi prove" : Accresccnt, c, •ltb pUL\\ r<h o .. 0 da respe"(ivo · , o-~e: ••relativa ao 

lllc\Is como znt.ust,·la "" -nior.- v 11. d no artigo.- \f! . Jlr·ofls$WJ. a <1 ares. - - Onso Ponna .Ju-

Ao art. 5.'': 

' 

I) mais como no <ntigo, 

S. R. 

13ala das Sessões 2!J I 
res.- Affonso 'pe 'c agosto de l\l1J7 ,. nna .Tunior. ·- ·aliada-

l~m discussão 
com o pr · tos ta, emendas . 
mettidas ole~. o, encerrada '~ 'diCOllJunotanwnte 
com t d otação foi scussão c sub-

o as as em ' o mesmo 24, I(Ue, a l'CI!Uo ~ndas, excepto· '\s dapprovado 
ram retirad runcnto do ' · e ns. 17 e 
commissão ~s, oondo l'ClllottiQ~us auctoros fo-
sentou para 7. t rça~cnto 0 Conta0 projocto (t 

erocna em 31), 's, quo o aprc-

Enl. Ü~l'eeb•n tl • -
oflerecidas 1 ~<'· 11 "~!0iao em ''l · as scgun1tt•s on\cJ d •) ' l<nam mah 1 as: 

X. 1 

.\' ~cttra -J :- . 
1l1arios. Supprm1am-se as )· l . I •\ avras-:jornaes 

Sal~a das Sessões "1 d enna J · ·> e ·1 t ' ·- oso' \1 'gos o de lCl(J" J ' vos. • •,- uvcnal 

o o 
§ '" "-' 
<: l'l s 

7. 
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Tnmsumpto Anunmonto c observações 

Dell'rmitm qu<J as ~taxas ílxas c p:o- N. 2 
porcionaos do ilnposto de industrms 
c pro1bsõcs, do r[UO tratam os arts. Na leltra - F, onde se lé: .t." c é>." da lei n, 118, de 2í de se-
t<'mllro de 1005, :são as constantes 
das ta1,clla,.; A o n, annexas á. prc- Fazendas, armarinho, fcrra,·ens, ou '"Ollcros ali-sent•• lei c conto'm mais disposições 
sohr1• o assumpto. 

mcnlicios, em pequena os~\la ·e molhados casa 
do 4.• cla,;so,- 5 "/,, substitua-se: - Fazendas 
arnmrinho, ferragens, molhados e genoros :di~ 
mcntieios, I_llteionaos ou_ cxtran«eiros, etc., em 
escal[\ mr!dia, com sortnncnto ae 10:0111)~11()0 a 
20:000;;:0IIil casa do 4." classe,-5 "/,. · 

N. 3 

Na loUra F, accrescento-sc onde eonvicr: 

Fa~endas, armarinho, forragens, gencros alinvm-
ticios, molhados, etc., o com sortimento dl' 
~,:001\:l;fJilil a lO:OüO:f,;OOO, casa de ... 5.• classe1 -

;, " ,,. 

\ N. 4 

I 
I 

Fazendas, arwarinl!o, ferragens, gcneros alilnen-
ticios, molhados, com sortimento do 2:oor.::-ooo a 
G:OOO~OIIIl, etc., casa de 6.• classe,- 5 "fo. 

I N. 5 

\ 
Fazendas, armarinho, ferragens, molhados o gene 

\ 
ros alimcniieios, etc., com sortimento inforío1· , 
2:0011~1JOO, ens:t de ... 7.• classe,- 5 ''!.,. ' 

I 
I 
I N. G 

\ Onde convir•r: 
i 
! 
' Artigo. ?\o •:a~o do eonlrihu'ntc nilo se conforma 
i 
1 

com a aYaliação do sortimento, ftw-se-:'t arbitra. 
monto por meio do dois avaliadores contrihuin 

I 
il.'s 1lo iu1posto do industrias c prorissõl's, scml 
mn por part" 1!0 lançador r outro do conirihuinll' 

o 

ru·ug<u 1 •l>o "'"'"· No "·'" de oou pu to dO<'"""" do1·cs, o hm<;a•lor e o contribuinte escolher~ 
un1 I c reei ro arJ,i\.ro descmpabtlor. 

o 
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,;rransumpto 
Andamentrl o obsorvaçilos 

Determina que as taxas fixas e pro- Sala das Sessôes, 31 de agosto do 1QrJ7- Jo4o Pi-
porcionaes do imposto o industrias nheiro do M. França.- João Antonio Lopes do 
o profissões, de quo tratam os arts. Figueiredo.- Pedro Lahorne.- lgnacio Murta. 
4.• e 5,

0 
da lei n. 418, de 27 de se- -Nelson de Senna.- F, Schumann.- Garibaldi 

tombro de 1905, s~o as constantes do Mollo.-Campos doAmaral.-Argomiro do Re· 
das tabel!as A e B, annexas á pro- zendo Costa.- Gabriel Valladão.- Eduardo do 
sente !oi e conte'm mais disposições Amaral.- S. Stylita.- Galdino IUos.- Edf;íardo 
2ohre o assumpto. da Cunha.- Agostinho Pereira.- Julio da :!.1otta. 

- Valdomiro MaPalh1íes.-Xavior Holim.-Silva 
Fortes.- .José An·es.- E, Dlum. 

'l\. i 

Tabol!a Jl-

Modifique-se : 

Mercador ambulante de latas-vulgo folheiro-201!;000. 

N. 8 

Liccn~a annual para arrnazens de e.~tabelecirnento3 agr1colas, desde r1no forneçam exclusivamente 
a trabalhadores .genoros quo não os produzido.~ 
nestes ostabeh•cm1cntos- 25J!;OOO, 

Sala d~\s sessõ.os, :31 do agosto de W07.-A"o
8
tinho Pereira,-SJ!Veira I.lrum. "' 

. N. 9 

1'aholla A.-Lettra E-

Engen!to de e~taholecirnento agrícola do canna 
ou Cc\fQ, preparando productos do otcrceiro-o:•, 3J~ '-

Sala das se:;sões, 31 de a<>r>sto do l'J07 -A<>osti-
nh1o1 ~'tereira.-SiJveira "ni'UJu,-Juvoriat Ponna. - e1 or de Souza. 

N. lO 

A' letra g da tahcl!a A: gm serruidaúa pahvras 
._gngenlio do serra, scrraudo para nogoci~» em 
voz de 8 11

/,1 -5.·,~, rli(!a-so •8 ''/,
1 

_ 7,o», 

o 
101 

"' < 

-
1907 

\ 
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Andamento l' observações. 

. d Jahnas « i\Iorcador A • tabella B : D.epoisd . t~stc I,; ~c crescente-se, em 
-1mhulante de fazen <1:' mão podendo transfe--~ "'Ui da a <<.OU tr~ lllCI?" < 
ri f a respectiva l!cenç,t>>. 

(S. R.) 

t lo 1907 .-Jose Alves. • "1 ele an·os o c Sala das sessoes, ·> " 

í 

l\'.1:3 

. d t>·tlavra-~eneros-ac-t ! 'I• depOIS a ' Ao ar · t · 0• _alimentícios. cresceu e-s 

!'{, 14 

Ao art. 5.': 

n a cinco annos, a j uiw Modiflque-se-paradd·~nt~ p'revht concessão deste. do governo o me h 

N. 15 

Ao art. li:-Supprima-se. 

N. lG 

, -em vez do 8 o;,-digtt-s.~: Na Iettra-e-no n. 2, 1 8 ,11 -5.• classe-di· '4 o/ ·-no !l, :J, elll VOZ C e " 0
" 4 o; 7 • classe. ga-se o • 

N. 17 

. ac~roscen to-se : ·imeit·o numeJO " de N'·t lettra H,d !!O Jldi" com modos, o em vez -• ' 1 "lt or v -ou a Ue I'cr• -se -r>.• classe. 8." classe c 1.,,\ 
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Transumpto 
Andalllento e ohservaçõe• 

Delet·t,_tina que as 1 ax~s lixas e )fO-I 
porcw11naes do iinposto de indusAias X. 18 
e pro .ssõcs, de que tratam rs a t 
L" e"·" da lei n. 4li{ de 2. d•r s~' . 
lembro. de 100", são !ts. cont st·acllztees Suprm:na-se o :! " 
das iahellas A e B, nnnexas 11 p convtcJ•: ' numero e nugmcutc-s·~ 01 ,c!~· 
~'nte 1 · t • ' re-.". eJ e con c m mais disposições 
~OhJ•p O :ISSiilll(liO, 

As casas que lbmc<·<'I'Cl,l N . 
ou outr_? IIospecle,· em lÓ~~da e receberem m11 
hotel, n:to ~'Siilo snJ'nita ., . onde ni'ío hOJIYer 

· · 's ao Imposto. 

X. l!' 

Lctüa- P: 

o 11 • .-•• ISupprima-se 

No n. -t, em 
H>z de s "/,,-diga-se ·!')o. 

No n. i, augmPIIte-~e- (],,f· b . . 
,t rlcaç:io PI'OJ•I·ia. 

Augrnente-s" onde con l'iei· . 

Lettra-11r. 

Auglllente-se n·t hl 11 
( '" Jf• n, - c- o seguinte : 

Moveis ; merc·t! . 
7." classe. ' (OI e f:tlJricante com dc]IO~ii<J I' ", 

',(1. 

No n. 3 -dio·a-;;p li"' 
" , o e1n ,.,,z do 8 ''/,,. 

No 1 . n, O ;lJo·a-se 3 •1 
em vez de"i • ,o Clll \'Cz de 5 "' e 

Machinas de 
classe :l "', 

,IJ• 

• • o 6." ela'''' 

1!!07 

\ 
I 
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Andamento e observações 

:n lnotermin" r1ue as taxas 1ix~l:> o P!'O· Manteiga:- Jahrica dt' - para exportação, 7.• 
poreionncs do unposto de mdustrms classe. 
o profissões, de que tratam os arts. 
.!,'J e 5." da lei 11. 418, de 27 de se-
tembro de l~JI(i, silo ns coas~aute:> Mei~s ou camisas de Jlleia- Jahrica de 7.• classe, 
das tabellas A o B, anncxas a pre- ·I "J' 

sente lei c contem mah dispnsiçües 
sobre o assmnp!o. 

Molhados:- cai'a d•.· - em grande escala ou por 
atacado, 2.• classe,~ "'.,. 

Molhados :- casa dP - em pequena escala - 5.· 
classe, 6 ",·,. 

Massas alirnenticias: fabricante ou mercador em 
grande escala, :i.' classe, G "·,. 

l\Iassas alimenticias, i'abl'icantc ou mercador em 
JlCifuena escala, s.• classe-·!",',. 

\. 21 

~a lottra - \'. 

Accrescontc-se: 

\'assouras, ce,tas e objcc!os de vime, (fabricante 
ou mercador_, - ~, ~',;, - S • classe. 

N. 22 

:\'a lottra-1\I-dopois de palavra-moldul'as- ac· 
crescente-se - Mpelhos. 

:\'a tabelln - H - acc,·esccntc-so - Serrarias, 
80$000. 

:'\', 2-1 

\'a Jettra- l\I- aCCI'CSCOilte-so: 

.\farcenelro - com ofticina sem rnachinas com de-
P"sito de moveis e colchries, I) "ó - 'l.•. 
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Transumpto 
OJvUtllNAndamento o observações 

Detort~üna que as taxas f , , 
porc10naes do imposto d 1 ~wd' e P:o- Idem Pm 
e profissões, de que trate 10 u~tnas menor escala- ·I :'ó, _ G.•. 
·l,'l e t;,o da lei n !18 am os arts. 
temhro do 1005 s~~ ' do 27 de se-
das tabellas A ~ B .r\s cons~antes ~. 25 
sente lei e conte•m' atfne~as <I pro-
sobre o assumr>to rnats d~sposições SnbstJ' ftt'\ · '·se o art. 11 pelo seguinte : 

li., O rr • novcrno a uctoriz·tdo t cs lan\~arnentos t' ., '' a ransi<>ir Jl'U"\ co .. · mult· ,, C! tOs contra 1 "! · ' ' rr1g1r t' ,ts, ue modo que St>' j' a .C! n. 418, alliviar 
~? .1vf1 ~· tJor ventura vJ1;V] 13.u!dadas as dividas 
at t c pagamento os itts lca ,t~, hem como relP-o vavCJs. 

N. 2G 

Lettra _ 8 : 

Suppriinam-s.. nos l . 

I guinte : c ots primeiros n Ullloros , , se-

" 00111 0 perarios ,., 

~. 27 

Titulo' ·•r1 ....... 

Art. :>,'' Fica · . ,. 
·h~tm modificado: 

Far • -~o-~t a classifl . ,,.. 
em VIsta . 1 ca<;uo dos cont ·1 · 
~mnento 'doe .as~o em quo fotímntes, tenc.lo-~e 
ue forma ltnposto de ind ~nçado pura pa· 
desde c l~ f!l!O uma classe ustrlus c proflssi'Jes, 
lJebiuaJ a~c~ }?ntrihuinto ;2~~es~ondo a outr;\, 
grandes I>art?IICas, excovto os .qu .\guardop to ou < as. uo negoCiam em 

Art, l,'J Brn vez d 
mesma forl o unut só pro t 
ladares. _ {!~d- Alfonso Penn\ ~1lo, diga-se pe1<1 

ro !tosa J ã' nnwr.- F Y·\1· ·- o· o Lisboa. . , 
Bm discussão os , 

o projccto e. tts emcnd<ts, co . . 
provado 0 suJnncttido : li.J ur:_ctamentc com Ollt '\S ,\ VOhpo C • quo, u i'O<JUc . '· em ondas e.' ' 01 este ap-
as elo no 2 runento de se ' xcepto a ele 11 1u· .,, '\ I' u ·tuct · · • o projccto r'r. J o _12 c1nc fo;a1 o r,_ f~1 retirada " 

-lllethdo á rmm ~~ l'<\JOI ütdas sendo 
' mssào de Redacç;io·. 

I 

l 

J 
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1907 31 Determina quo ttH taxas iíxas e pro-
porcionacs do imposto do industrias 
e protissõos, de que tratam os arts. 
-1.' c 5.o da lei n. 418, de 27 dose-
tembro do 1905, ~rro as constantes 
das iabellas A f"J 13,. :.mnoxas a pro-
sento lei o conte'm mais disposições 
whre o assnmpto. 

' 

R. s.-ra. 

Andamento o observações 

Fizeram: declaração do voto os srs·. Zoroastro Al· 
vm;enga,.a favor da emenda n. 12, lgnacio Murta 
a: favor da de n. 4 e- Aristotolcs Dutra, a favor 
da de n. 1.' 

Aprcsentadu a rcdacção• final em 2 de setembro, 
foram, a requerimento do sr. Heitor de Souza, 
dispensadas as formalidades rcgimen tacs, aflm 
de ser discutida e votada na mesma sessão. 

I~m discussão a redacção. final, foi approvada o 
rcmettido o projccto ao Senado como proposi· 
çiio n. 15, de 2 de setembro, por offlcio n. 191 
desta data. 

Em 6 foi devolvida pelo Senado por ofiicio n. H, 
cot" as seguintes emendas: 

l.' 

Suhstituam-se as palavras-Titulo I. Industria 
o profissões. Do imposto c :~nas taxas-:-pela. 

s 
s 

seguintes :-Capitulo 11. Do unposto de mdus 
trias e pro1issões. 

2." 

Colloquem-sc as dis~osiçOcs do titulo 11 em segui 
da ao art. 17; su )Stituam-sc as rmlavras; -Ti 
tu lo ll-pelas seguintes: Capitulo ll; e suppri 
roam-se na epigraphe do wesmo titulo as pa 
lavras-O consumo de. 

:3.· 

co Substituam-se as palavras-Tahclla para a 
bran a do irn 1osto de h h idas · lc i · cr ç 1 e ,\ ool c.ts o a, u,u·· 
dente, pelas seguintes: -'l'ahclla-C-

4.• 

Substituam-se os arts. 17 c 4, este do Titulo li, 

I 
pelo seguinte, tJttC flcarà em-Disposições gc· I raes, formando o Capitulo lll : 
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Andamento o observações 

--------------------------

5.• 

Ao urt. 2.'' n. 1 : 

Supprh~H1tn·sn as pu,lav , 
P"rnnUido ... até o fln~a(<ht~sod cml que nfi.o sorá 

' ' 0 ançamcnto), 

I Ao art. 5.<l : 

Suhsti~uam-sc o artin·o o 
segumtn :-As inSu t ? pitragrapho 'tmico l 
rc1~t sirnil<wes no Est,,~~\s J1~V~s, _quo não fl~,0~ H2s ,.,o pelo prazo ~lo um a c~rao Isentas do im. 

,.,overno o mcLliante pro c:? co annos, a juizo 
VI~ concessão deste. 

7 .• 

Snh3titua-sc lJClo . . segUJntc: 

A firma individual ou •. 
estabelecimentos flli so.à'\1, que tiver divo 
mesma localidade" acs a mesma intlnstri· rsos 
IT~ftl~roá a !taxa fl~as?~tea;r~~:lsmda atlmin.isir~ç' rr6a 

" m rc ·t~ão .., " o um•t ' gralmcnte '.. a Cltda Ulll'\ das t'' metade a proporcional, ' ' ou r as, o in te~ 

8.• 

Ao art. 1: 

Suhstitua-~e pelo seguinte: 

1907 
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Transumpto And~.mrnio e observações 

Determina ctno as taxas fixas c l'ro- O contribninto qno exercor inllustrias !litl'oron-
porcionaos elo impo~to de in<lu.sLI'ias tos no mesmo. esitdJo!ccimcnto, pagar(t a taxa 
c profissões, de qno tratam os :trls. fixa o proporciOnal da <[UC fôr mais trihntada c 
-!.• o 5." üa lei n. ·11~, rlc 27 üe se- metade da taxa lixa qnc for rlovida pelo cxer-
tcmhro üc 1005, são as constan!t•s cicio de catla uma das onüus. 
das tabellas A e D, annL•xas a pre-
sente lei e conto'm Iwds disposições 
sohrr' o as-;umpto. • I !!.' 

\

Ao ad t(.'': 

Suppnnmnt-sc as palaHas- em caso contrario ... 
a til o lim do al'!i~o c accrcsconte-se: 

Paragmplto unieo. <J adquirente íicarit obrigado 
ao 'pngamento do imposto deYid? e das multas 
qul' hom Pt', si antos não tiver sl!IO Jmto. 

](),• 

Supprimam-se as palavras-eonsi<lor:tllO a<lrlicio· 
nal. .. até regulamentarns. 

11 

Ao art. 13: 

Depois da palaYr<\ - Car-ital - accrcsccnte-sc : 
comprehcndendo o em movimento; e supprima-
sc o paragrapho unico. 

12 

Ao art. H: 

Suhstiltm se pelo S('guin!e: 

llar-,;~-á n;u'i"~;1o total ou parcial de imposto, ou 
adiar-se-<~ a sua •·obrança nos casos <l<J in<;endio, 
inunclaç:io, ou algum ract.o extraordin:trio, que 
alle•·l<' a vida lll>l''"al rlo contrihuinle ou d<1 lo-
c:tlidnd!'. 
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Transumpto Andamento c observações 

Determina que ~s taxas flx.as e P!O- Supprima-sc o § 1.'' do mesmo artigo. 
porcionaes do Imposto. de mdustrias 
0 prdflssões, de qne tratam os arts. 
4 o e r;, o da lei. n, 418, .de 27 de se-

. t~mbro do 1905, siTo as cons}antes 
13 

das tabellas A o B, an!lox~s a)~ro-,A t 14, § 2.': sente lei e conte'rn mms disposições o ar . 
sobro o assumpto. 

Substitua-ar) pelo segninÍ<.' : 

Par:wrapho unico. As l'eelarliações fundadas na 
disposição deste artigo ~ ~·rão acom/lanhadas de 
documentos comprohatorws das fal i\S allo;.radM 
o diri<>idas it Secretaria das I<'inanças, por inter-
medi~ dos collectol'es, que as informarão. 

11 

Accrcscento-sc em seguida ao art. 113: 

Art. 17. O prazo para as reclamações dos con-
tribuinte~ contra o lançamento correrA da data 
da afflxação dos cditacs c será do lO dia~ para 
ol'l quo residirem dentro da cidade ou villn, e de 
20 para os quo residirem fora. 

15 

Accresccnto-se: 

Art. 18. São isentos do imposto os poquenos ar-
m[lzcns dos estabelecimentos agrícolas, cujo ca-
pital for inferior a 5:000$1JOO, quando fornecerem 
sômcnte aos seus trahalhadorcs. 

1G 

Accrcscon te-so na ad vcrtcncia, q uc se segue ao 
indico: 

2.• t)~ engenhos ccntrnes de cafó ou canna o a~ 
machinas ou engenhos do bonoflcinr arroz (lotJra 
l~ do indico), cmhora preparem productos _de 
terceiros, serão isentos do imposto, quando não 
tiverem caracter puramente industrial. 

-
1()07 
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'l'ranstunpto Andamento o observações 

Determina quo a& taxas fixas e pro- 1 i 
porcionaes do imposto de industrias 
e profissões, do quo tratam os 4rts 
4. o e 5. '' da lei n, ·!18, do 27 de se- Ao art. l." do ti tu lo !l : 
tcmbro de 1905, são as constantes 
das tahellas A e B, mmexas á pre-
sente lei.e conte'm mais disposiç<ies Substitua-se pelo sep:uíute: 
sobre o assumpto. 

Art. 1!J. O üupo~to sohi'O aguardente, behidas 
alcoolicas e vinhos artificiaes scrú arrecadado 
de conformidade com a tahclla - C -, em talão 
separado, pela mesma forma o no mesmo tempo 
em que se fizer a cobrança do imposto do in-
!lustrias c proflss~'H'S. 

Altere-se a numera<;ão dos arts. 2 o 3, quo passa-
rão a 20 c 21 

18 

Accrosccnte-se no capítulo lll, das disposições ge-
raos, o seguinte: 

A1·L. 2:2. As auctoriilarlcs policiaes não tlar~o 1icen-
<,)a para divcrsücs sem 'J11f' o omprosarJO lHO\'" 
l!aver pago o impo .. ;(o. 

Altoro-sc o numero do art. 18, que passará ao 21, 
no capitulo III, das disposições geracs . 

Façam-se uo indico 11s seguintes alterações: 

Snpprimam-so as palavras:- Alfaiate com offlcina, 
tralnühnntlo com o1'ficincs sómento por encom-
monr.la. 

B 

llicyclcta~, alugado r on nlet·cador. 
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Determina que as taxas Jix::s c pro-/supprima-sc a taxa proporeional. 
porcwnaes do imp0sto do mdustr1as·! 
o proflssr"~s do quo tratam os arts. 
-!."e 5.• dà l<'i 11. ·llfl, de 27 de se-·~upprimam-se "' palavras:-Bomheiro, núo yetJ· 
tomhro do l!J(J5, s<io as constantes dondo artig·o algum e os dois ultimo-; nm 11 t·ro3 
da.> tahellas A e B, annexas á pre- da mesma lottra - B. 
sente lei o conte'm mais disposi<,~ões 
soht•o o assumpto. 

c 

Cal tithricante ou I!H~t·cadot·. :l.• cla:;:;p: 

Supprima-se a taxa proporcion1d. 

Canos, carroças ou qualquer ontro veltienlo <I<) 
aluguel, entpre aT'io dp: 

SUl>Prima-se a taxa proporcional. 

Ccr·!tcit•a do alugar 1\llima<·s ou recchcl-os 11 tr11 to: 

Suppt·ima-so a taxa Jli'O]•Orcional. 

CollctPs on chapeu:; pa1·a ôCilltOra, thhricanto v011• 
tlendo sú o que fabrica : 

Supprima-se a ütxa proporcional. 

D 

Divertimentos do ~[tutlquor natureza não especifi-
cados, empresarw de: ' 

Supprima-sc a taxa proporcional. 

Supprimarn-so as palavras :- Engt•nlJO rle ~l't'l'a, 
sol'l'antlo pant negocio. 

En~·enho r;entral de r:al'é ou cann11, preparando 
Jl,I'Odnctos de terceiros : 

"n:'l''iln;\-se a taxa [>roporr:ional. 

l 

r 
I 
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Transumpio 
Andamento o observações 

I 
-----·····---------------,..---------------· 

]lr)1crmin11 <j\10 "" 1<•.xas ll~1v. e ]Jl'O-
pül'ClOJl<I.C:l do lmpo->lo de mrlusüia:; 
e prof!;·:;r)es, r]() <Jllü tratmu o:; ;nt.-;. 
·1." c :í," da lo i n, -!18, de 27 do :l<'. 
tr:Jnl•ro rio lDU5, s:'t<> a-; cun-;tantr·.•; 
da:; tabc_lla.; A e ll. at•nnxns ú Jli'C 
~Pntc lei o contc'Iu utah dispo-.:i•;or~;-; 
sobre o nssumpto. 

r~ng~nlto Ú\1 l!Jaehina rle benofici<:r 
Jli'IIIJa-se a taxa propo:-cional. <ll'l'úZ,- SI! fi 

/1~.-;<:lt: 1Jt{J J' •. Aeci·<.·.-..;cen te-"''\-r~r)nl csta~·J(~l(·eiJL•·JJ1o. 
r• oii!Jjil'llll<t-su et taxa jli'O]lOrcionaJ. . ' 

Sn!'i'rilJJa·:se a t.,·tx.·;1 · 1 
I ld'O}'!OJ·•·Jon;l (' dü:_~:a-s(~ K, • c 11sso r_·too vez de -1.•. c. 

Snhstituatn-so 11s l>alanas Fenciro-até o Jim 
l''+l~ S('c:nintes :-Ferreiro com oflicina tendo 
olflc~aes, ' 

Suppl'ima-;;e a taxa propot·cional. 

.r 

Joias, mercador o fabricante em pequena escala: 

llig<>·se ll.• classe em vez de 7 .". 

Lenha ou carvuo, 
monto: 

L 

mercador, com estabeleci-

Snpprima-sc <\ taxa proporciont\1. 

21 

Façam-se na tabelh n ~""e . t ' "'' ,, gum cs alterações : 

1 " A o· ente d b· · -lOO'·O,f)f) 0 anco ou casa hancaria-din·a-sc : 
:;:; em vez do 60$000. "' 

2.• llarbeiro-supprim~tm-se as palavrns: ou am· 
lmlante. 

. .. 
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-----------___ _;_ ________ -------
1907 :n Determina <JtW as taxas fixas c pro- :J.• Cal'ó-<lign·sc G0$0(JIJ em vez de l1J0$1JOIJ. 

porcionao:; do imposto do industrias 
o profissões, de que tratam os arts. set11 4. o o 5, o da lei n. ·118, do 27 do se- ·Í." Supprimam-sc as palanas-Empalhador 
tombro do l!J05, são as constantes estabolr:eimcnto. 
das tahellas A o B, annoxas á pro-
sento lei o eontÓlll mais disposições sobre o assumpto. 5." (1tronte de lmnco ou casa bancaria, ou de 

,1mtlquer wcicdade anonyllla, percebendo vcn-
cimcn tos- rliga·SC lOO!SOOO Clll V<'Z de I)IJ8('00. 

ü.• Gerente do fabrica .. diga-se 508000 em log;ar 
de ·108000: 

7.• Supprimam-se as pala vras-Hl'logios, concerta-
dor sem estabelecimento. 

Scrral'ia com olllcina de esquadrias, 100$000. 

A roqu.:l'imonto do sr. \'alladares, !'oram dis}'on-
sadas ""formalidades rl'gimentaes, aflm 1le igu-
rar !J<l ordem do:; 11-al,allJOs da sr~,;são nodurna, 

Ew discmsão n~sia data, as emendas foram ap-
provnrlas, sendo remettida a pro1rosição á com-
mbsao de ltedacr;fto que a apresentou rcdi!.'·i<ln 
afinal, em 10. 

Dispensadas as formalidades rcgimentacs a re•1uc-
rimento do sr .• i.mcrieo Lopes, crJtrOu em dis· 
cussão na mesma data, sendo approvada c J'e-
mcttida á sancção soh n. 8, por oJ!icio n. .<:::l, 
do dia 12. 

Communicou se ao Seuado, por oflicio n, 2\), da 
mesma data. 

loill.ll(_'t!IOnntln. 

Lei n. !I)! r, do l·l do soto11r hro do 1 DOI 

! 
l 
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Transumpto Ai1damento o observações 

Hl07 
··.In 1 ~ 32 Determina quo as cam!!-ras mumc1- n coJnnt ~"!Suo tle Cnnuu·a~ l\lunlcl-

pac~ <lo Estado, prestem annualmen- r,nes 1 

R. s.- 20 

te e0rr tas de sua administração. a 
um (;unselho composto de 5 cida-
dãos domiciliados no município, e Ar,rc!'lentutlo como substitutivo ao projecto 
contc'm outras disposições sobre as- n. H, deste anno. 
sumptos municipaes. 

Eu• sesnutln tll!'!lenl!'lsào em 30 de a«osto 
a _requerimento do sr. Edrardo do Amar;r foi 
d1spensa;da a leitura, sendo a discussão feita 
por cap1tnlos. 

A requerimento do sr. Arthur Bernardes foi a 
discussão feita por títulos. 

Em discussão o ti t. I, foi c !la adiada por ·18 ho-
ras, a requerimento do sr. Arthur Dernardes. 

I
Enl seguntln tli!'!CII~!!IàO (continuando) em 

6 de setembro, foram offereeidas pelo sr. João 
Antonio as seguintas emendas: 

O tit. l ."- enp. !."-sejam substituidos por 

PRIMEIRA PARTE 

TOMADA DE CONTAS DAS CAMARAS 

N. l 

Art. V Nos termos do art. H da lei n. 5, addi ... 
cional á Constituição rio Estado, annualmente · 
a. ~I de dezembro, os agentes oxecutivonnu! 
mCI_paes pr~s~tnão as contas da gestão dos ne-
gociOs mume1paos no corrente anno a uma as~ 
sol"r!blóa formada pelos vereadores o supplontes 
ate o numero ogual ao de vereadores. 

N. 2 

Ao art. 2 e demais artigos e seus paragraphos 
sejam os mesmos do projocto n. 14. 

Sala das sessões, 6 do setembro de 1907. 

·' . .. 
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AtJ<lanwnto h e o sorvaçõe3 

C;qJitulo IJ 

Art. '2." Di.tra-se: 
- d<l dia 15 ao dia 31. 

1." Accrescet 1 · 
(]U•· Ui! . 1 C·.w m-;inr': e . 0 rrgJdem no municipio.os contnbuinte., 

§ 5." Adcuut,, . 
dina-so . d,ts J•alavt"ts 
pi3s, · 11 0; <Y~tt~es1 ·~ l1i xado~ n; 8~?f::odcará PO!'-:-

. ·' lC o~ ou na impre os mumcl-nsa. 

:'\, I 

Capitulo rrr 

)!, 5 

Capítulo IV 
Art. ·I" c· . I ' lllCo dh~ 

Jlü O Jll'P.~idel]jp 'rh/f~ai1JOC~~~~~ Ser Pl'Orogado;> 

\i ü.o I' ara ex ... , . . 
Presidente · ' 10~ 1 as luncções d 
qllo trat~ /onvldará o em r "' o secrota!·io, o 
nha este o a cscrtpturaçiíopd~"ado do mnmcipio 
~cerol a ri" nome de sccrot\rl~losma, <!uer te-

'" ' ou off cial da 

1.-.:a]a <hs . , -

I <. •.. Kt.;'i,"i(JiiS t_) I 
. , <e sotombro do HH)7. 

1907 

1907 

li t 

f 

o .. ., 
~ 
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Andamento e observações 

32 Determina que aa camaras munici- Em discússão estas emendas com o projecto are-
paes do Estado prestem annualmen- quorimento do sr. Eduardo do Amaral' pela 
te contas de sua administração a um commissã.o de Camaras Municipaes, foi ella' adia-
conselho composto de 5 cidadãos do- da o romettido o projecto á respectiva com-
miciliados no município e conte'm missão. 
outras disposiçOes sobre assumptos 
municipaes. 

33 :Modifica o onslno secnndario 
tado. 

Pende de parecer p~ra continuar em segunda 
discussão 

no Es-~Da cotntnil!olf!ilÔO ele lnstrucçào l'"n~ 
bllc.~a 1 

Apresentaclo como substitutivo ao projeclo 
n. 20, deste anuo. 

Etu segunda cllscu!!'são em 30 de agosto, 
a requerimento do sr. Valladares, foi ella feib 
por capítulos, sendo dividido o projecto em 
dois,ol.• comprehcndcndo os artigos do l.0 a 9.'' 
e o 2.• os de 10 a 12. 

Em discussão o cap. 1.0 foram offerecidas pelo 
sr. Xavier Rolim, por parte da commissilo a• 
seguintes emendas : 

N. 1 

Ao art. 1 .'' Snh~titn<l·~e pelos sr>gulntes: 

Artigo. O ensino secundario no Estado do Mi-
nas Gornos torA por obccto cultivar e desenvol-
ver_ a intolligoncia, não só para os cursos su-
periOres, mas lambem para as artes agricultn-
tura o as industrias, ' 

Artigo. Para tal flm 1lca o Poder gxocutivo <~u
ctorizado a orgrmhal-o sobre as seguintes ba-
ses: 

O cuuo do ensino 8CCundario comprehender~ 
todas as disciplinas neccssarias ou conveniente~ 
para educação intelloctual, sob o duplo aspecto 
cstaholocirlo no artigo antecedente. 
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;\nd{ln]()nto o observações 
I J 1 ~ ,. '. 1 1 : I 

1 
V. A mesma coordenação se poderá dar e~tro o 

ensino secundario e o norma), sem que n~jsto se 
prejudique a pratica profissional. ' 1 

i 
i 

VI. Ficarão rosa! vados os interesses naclonaes 
resguardados na legislaçãO federal. l 

N. 2 

Ao art. 2.• Supprirna-se, por estarem essas dispo-
sições incluídas na emenda n. I. 

N. 3 

Aos arts. 8,0 o 10. Substituam-se pelo seguin to : 

Artigo. Para oxecuç1to do artigo antecedente fica 
ainda auetorizado a : 

r. Nomear sem de!fendencia do concurso os len-
tos ou professores nccessarios, devendo ser apro-
veitados nas cadeiras que vierem a ser creadas, 
segundo as conveniencias do ensino, uquollos 
cujas cadeiras forem supprimidas. 

rr. Contractar professores do nacionalidade fran-
ceza, ingleza o allemil .para o ensino prutico 
das respoctl v as !inguas . 

rrr. Rever e modificar os programmas do ensino 
do Gymnasio. 
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--~-------- --------~,-------- ----______ ___:~-
1907 33 l\Ioditlca ;O (lnsino secnndario no Es: IV.,,, Desj)lm,,pJ;;O íloe!Wilsar~O.sf'.crlll":J.fro~rgani1.tt11IO 

tudo. " · e augmeni.o dos gahiiletós d~.m~ysica o Chimica, 
o de Histeria Natural. 

'.' .:; ' '~I 

'. 

I) r. 

·.: 

V. Subsidiar as escolas normacs equiparadas 
quo, adoptando o progranuna dtt Escola Normal 
da Capital, organizarem o ensino profissiOnal 
para qualquer dos sexos, especialmente. traba-
lhos manuaes c pequenas industrias quo possam 
ser exercidas por mulheres. , ; 

í 

VI. Subsidiar escolas normacs-cquiparailas ou 
não-, nas quaes se ensinem do modo pratico 
as línguas franccza, ingleza c allemã por profes· 
soros destas nacionalidades. . 

\
Em discussilo 

o capitulo. 
foram approvadas as emendas com 

I 

I 
I 

Em discussrto o capitulo 2.1) foram ofi'erecidas pelo 
mesmo sr. as seg nintes emendas: 

N.! 

Ao art. 11. Substitua-se pelo seguinte 

Arti~o. Para execução da presente; lei fica mais 
o uoverno do Estado auctorizado u : 

L Abrir os necessarios croditos supplemontares, 
caso não sejam sufflcientes as verbas consigna-
das no orçamento para este ramo de ensino pu-
blico. 

H. Rever a taholla do vcnciwentos <los lentes do 
Gymnasio Mineiro, 1ixando-o~, segundo o traba-
lho o as responsabilidades de cud:t um. 

I 

\ N. 5 I 

: Addito-sc onde convier: Artigo. A ·disposiçilo do ' l n. rr., do artigo, fica extensiva .á Escola de 

\
\ Pharmacia de Ouro Proto, cuja reorganização 

foi auctorizada no art. 29 da lei ul -!39,! do 28 
: 

1 

do setembro de 1906. 1 ; 
J j . 
l \ j 
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Transumpto 

33 Modifica o ensino secundario no Es· 
tado. 

Andamento c ohscrvaçiJes 

N. 6 

Colloquem-so os artigos convenientemente. 

Sala das Sessões, aos 30 de agosto de 1907.-Xa· 
vier Itolim.-Agostinho Pcrcira.-Jo1to Velloso. 
-Valdomiro Magalh1tos. 

Em discussão foram approvadas as emendas com o 
capitulo, 

O sr. João Velloso declarou o motivo da sua abs· 
tenção, na discuss:to o votação da emenda nu-
mero 5. 

Approvadoassim o projecto foi remettidoá ccmm!s-
sao de lnstrucção Publica, que a r~qncrin,ento 
do n. Valdomiro !llagalhães, obtendo urgeneia o 
apresentou redigido para a 3. • na mcsll!a data. 

Ern ter•c••lra diHetiMI'IÜn em 2 de setembro 
foi ollerecida pelo sr. Valladares u seguint~ 
emonda : 

N. I. 

Ao n. II do art. 10, depois das palavra~:-«lentes do 
Gymnaslo Mineiro•, accrescento-se «e- do pes-
sonl aadministratiVO>>. 

Em discussão esta emenda com o projecto fol'am 
approvados e remottido c~ te lt comniis~ão de Ite-
dacção quo o apresentou redigido, a final em :l. 

A reiJnerimento do sr. Xavier Itolim foram dis-
pensadas as formalidade:> t·egimcntacs, ullm de 
ser discutida immcdiatamentc, sendo approva-
do o remettido ao Senado, como propostção n. 
16, por ollicio n. 21 desta da ta. 

Em 10 do setembro foi devolvido polo Senado, 
por officio n. 18, com as seguintes emendas: 

I.• 

Ao art. 2.0: Supprimam-ae os ns. 4, 5 c 6. 

I 
\. 
i 

I 
! 

I 
I 

I 
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Transumpto 

o <'Tl'lino secundarjo no 

I 
Andamento e obllenaçõoa 

2."" 

Ao art. 3.• Supprimam-se a~ palavras:- «observa-
das as hases lançadas na. prcsPntp lPi ~-

3.• 

Ao art. 4.0
, n. l. Substitua-se e•t.•l JLUmnro pelo seguinte: 

L Fazer as primeira~ nomeações independente-
mente de concurso, podendo ser aproveitados 
para as cad_ciras accrescidas. com o plano da 
nova_ orgamzação, os lentes o professores das 
cadouas quo forem snppl'imidas 

Ao art. 5.• Substituam-se"" palaV!'as:-« Poderão 
ser " pela palavra -serão- ficando assim redi· 
gido o artigo : Serão nomeado~, et(•. 

5.• 

Ao mesmo ad. "·"· 

Supprima-so o li 2.·. 

6.· 

Ao art. 6.0-Supprima-se a ultima parte desde as 
pala ':'r as- de aecordo ... até 1906, c accrescente-se 
depois da palavra- primario- as seguintes-
ad?pta~o pela ultima reforma da instrucção prunarta. 

-. '· 
Ao mesmo artigo, paragrapho uuico: Substituam-

se as pa_lavras-rnimeiro anno- pela palavra-llymnasw. 

8.· 

Ao ar L i.'' :Sut•prium-~·c u ultitnn pnrte- dcsd·~ a 
pu lavra--•< lei• ate' o final. 
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33 Modifica 0 ensino secundaria no Es· 
ta do. 

Andamento e observações 

U." 

Ao mesmo artigo, ~ 3 • · 

Supprima-se este paragrapho. 

lO 

Ao art. s.o, paragrapho unico. Supp_rinut:-s~ a 
ultima parte-desde a palavra - « disposiçao ,, 
ate' o final. 

11 

Ao art. 10, n. 1.0 : 

Supprilnnm-sc as ultimas palavras- «para <·ste 
ramo do serviço puhlico •-

12 

Ao:me~mo artigo, n. li : 

Supprirnam-so as J><lhHa>-dt>sde-" fixando"-
ate' flnal. 

13 

Ao art. 12. Supprimam-so as palavras-« o art. 
2.o, ato' «demais., ficando assim redigido o ar-
tigo : Revogam-se as disposições em contrario, 

H 

Accresconte-se onde convier: 

Artigo. I<'ica o governo auctorizado a mandar 
admittir a rel?istro na Secretaria do Interior o;; 
diplomas de Cirurgiões dentistas, conferidos pela 
Escola Livre de Odontologia de Bello Horizonte. 
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Artigo. Fica o governo auctoriza<lo a conceder o 
premio do via7·cm á Capital aos 100 professores 
primaríos do bsütdo quo mais se distinguirem 
no exercício do magistcrio, podendo fazer para 
tal fim as 111"cessarias despesas. 

Etn dis(~ns~üo estas onleiHlas e1n se::~s<IO nocturna. 
fot·am ollns approvadas o remottidas eom o pro 
jceto it Wllllllissão de Retl<tcção. 

Fez dcclaraçüo do voto ''-011 tra a emenda n. J.t, ' 
sr .. Joüo Velloso. 

A1n·cscnütda, eu1 vi1·ttule de nrgeneia, na. Inesnw. 
daüt, a l'CtLteç·,[rJ final, foram, <I re,tuorimcnto 
do sr. P,whollo, dispensadas as formalidades 
t·egiment.aos, afim de ser discutida immodiata-
mcnte. 

t,:m disenssilo, J'oi approvada c !'?ll_Jettido o pro-
jccto a ,;ancçilo, sob n. 6, por ofJJcJo n. 80 do 11Ia 
l ') 

Commnnicou-sc ao Senado por offlcio n, 28 desta 
data. 

iolan(•clonntln 

L<•i n, .!IJ:J, de 12 de seicmdro de 1007 

:}! Auctoriza o governo <I conceder uma no !'11', As·ostlnho Pereh•a e outt•os t 
subvenção annual de 25:000$0001 du-
rante ·! annos, ao primeiro esüwele-
cimento quo se fundar no Estado, AJn•esentndo em 3 do setembro, 
para o fabrico o preparo do pro-
duetos do milho o arroz, destinados 
a fins <~limontichs, índustríaes o the- Etn Jll•hneh•a dlsens!'liio em 8, foi appro-
rapeuilcos, vado o romettido á eommissão do A"ricultura o 

Industrias quo o apresentou para ase"guuda em V. 

Pondo de segunda discussão 

Nota.-Os prejocto~ do ns, 35 o !36, <Vll1Clle~sobro concessão de privilegio ao coronel ~oaquim G~· 
1cs do \.rrtujo Porto o outros para construcçao de uma estrada para trafegar automove1s no mmu· 

nl 'io d~ C~ta,uazes, o este sobre auxílio para construcção da linha de bonds de l\Iar de Hcspanha á 
;sfnção de s,"Pedro do Pequery, nfío tlguram nesta synopse por não terem sido remettidos á Secre-
taria. 

R. s.-21 
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J\){)7 

Transump1o Andamento <' observações 

~~AI,H'e!<lenüulo para s~ç;:w<.Ia ~liscu_ssi\o pela 
Connmssào de ConstltUlçao, Lcg1slaçao o Jus-
tiça em 16 <lo julho. 

l~n1 l!le~·nndn cli!'!en""'"ào em 22 de julho, foi 
ella encerrada o adiada a votação por falta de 
numero, s<.•ndo a ;2:l n~eitado. 

Archivou ~~· 

I 
:l·2 p:rsLtlH•Ieco o Io:~·a1· de p1·ocnr:.v.lo1' fls- ·'llJil'e!"entndo para sognn<Lt discu~.,;Jo pol:.<. 

do Estado. Commiss,'io do Constituiç.lo, LogJslaç.w o .Jus-
tiça em 8 de julho, 

-I 

·!cr,;a tr·es 
:i"l'ÍCOh i /"o 

Ent sc•gnndn tllsc•n!il!!'IÜ.O em 10, por artigos, 
i()j rejeitado o art. 1.o, ficando prcjud~cados o:> 
demais, tendo o sr. Nelson de Senna feito docln-
ração de voto a hem do projecto . 

Archivou-sc 

Campos de demonstração Bna se;;·u•uln éll!oõenssno em 2 de cjnllw, 
na zona da mattn. por artigos, foi rejeitado o art. 1.", ficando pro-

.iudicados os demais. 

Fizeram declaração do voto contra o proje:cto o~ 
srs. Arthnr Bornardes, Heitor do Souza, Jorro 
Barroso e Aristotclcs Dutra, 

Archivou-sc 
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Cróa uma Escola Kormal na Capital 
do Estado. 

,\mlarncn to c olJservações 

nrn "'''~nnda tlls,..ns!'!ào em 2 de julho, foi 
rcjeitudo, tendo o sr. Nelson de Senna feito de-
claração de voto contra o prQjecto, em nome 
da Commissão de Instrucção Publica. 

Archivou-se 

Crl•a uma feira de gado no districto AJn·c~!olenttulo para continuar em segunda dis-
do Livramento, município de Ayu- cussão pela Commissão de Agricultura e lndus-
ruocu. ' tria em 11 de setembro. 

Pende de s<'gunda discussão 

Organiza o serviço sanitario do Estado. l~1u !'!egnutla tll!'ilen!'!~uo 0111 2 de julho, foi 
rejPitado, tendo o sr. I•. Paoliello feito decla-
ração do voto contra o projecto. 

Archivou se 

Subvenciona annualmontc os !nstitu- l~rn !o4t.~~•nultr tli!>Wn!'ol ... ào em 2 d<' julho, é 
tos existentes e <JUC se fundarem no ella encerrada sem debate e rojei1<Hlo o pro-
Estado para o cn~ino lhe1rico_o pra- jecto. 
fi~o do agrononna, zootechnm, ar 
tt•s e ofncios. 

ArchiVOIJ-se 

ltcduz a :30 o numero de deputados ao Atn·e~eutado para segunda discussão pela 
Congresso .Mineiro. Connnissão do Constituição, Legislação o Jus-

tiça em 25 do Junho. 

l~n1 Ht~gnuda t111'4en"'"'"o por artigos em 2i 
do mesmo mez, foi rejeitado' o art. 1.0, flcando 
prejudicados os domais, 

Archivou-se 

\ 

I 

IG7 -----, 
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AI~I'('M~u-• ndo p:u:~ :-egunda dbcussJ() polcl 
CoimnJss:~o dr• Cons1itniçl"· Lrnislaçiío r• jns1i,•a 
0111 1:! d" agosto. ,., · ... 

]'.''''i 151 .\uetoríza o .c;ov•·rno a <:onet•J],_·r [Hi-
v!legJO para a constrllcçi:ío dl' uma 
estrada de feno q1w, p:ntinrlo da 
Vi lia do Cara<~ol, ,.,·, ils di visas do 
Ji:qtndo <lo ~. l'anlo. 

1~11.16 15íJ Auctoriza o ;sovemo a eoni.J·aetat· an-
nualnwnto atp' lO agronomos para 
o ensino pratico do aJToteamento c 
amanho rlo solo aos ngricul1orr·H llti-
nriros. 

l';lu ':'e;.;·ua~t~n cli"'t'U!'i!'óllO pur art'r;.:uc' em 5 
d.- Julho, tm, rlcpoi:-1 <!(• obsPrvações do :;r. Af-
tou~o l~erllla .Tunior, rnjl'i1a<lo o art. 1 n, t!ean<lo 
prqpt<henJlos (L'3 domais. 

Substitue a tah_::lla ;\, ann•.,xa ;·, lei •~•n "-'t';.:;nudn tll!'!t!ns""iln r•m 5 de 'tll 0 . 
n .. as, d? HJO;>,. retercni~ ~s taxa~ rerjuorimento do sr. João LisbÓa, pela ~o\u~'i~1: 
fixas de mdustn~ls c proflssoes .• po1· são do 0rçamento e Contas voltou á r,, r 
outra em 'Luc s(•pm ellas_ 1nhuta- commissão, a qual 0 apr~sontou par·;~~~e n;u 
das na razao d<: lmport.:ncw d(1s lo- discussão om R <lo H"Osto. '· ,un<. a 
f!are~ crn qlH' s;~.o c~xel'eHh\'-;, b 

l~n~ "'e;.;·nncln tll""<.~n!oi""Üo ea1 .:!4 foi oflere-
C.Jtla p_elo st-. Sennn Figueiredo, c;n nome da 
con.nms~~? de Orça,,wnto e Contas, um suhsti-
tuüv?, }I llllJll'csso. que entrou ~om o projccto 
em d1scussuo dr· 1 rofcrenei,_•, sendo preferido 
aqnell<' e llüawlo prqjudicn<lo <'sf('. 
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minas no En1 sc;.;nntln dlscns!"iÕO por artigos, em 5 
de julho, ao art. 1." foi o1lcrccida pelo sr. Af· 
fonso Penna Junior c outros a srguinte <'11\C!Hla 

N. 1 

Aec;rescentc-se onde convier : 

Arti"o. Fica creado um escriptorio do amostra~ 
no"' e~tran"ciro e uma sccçi\o technica especial 
de Minas n'U nova Dircctorüt de Industria c Obra 
Publicas, 

Em discussão o art. !.' conjunctPmente com a 
emenda, voltou o projceto, á requerimento do 
sr. Gabriel Valladão, it comtnis,ão de Constitui-
ção Lc•>islação c Justiça, quo o apresn1tou para 
con'tinu~r em segunda discussi\o em 1'l de agosto. 

Continuando em segunda uiscussão em liJ, foi ap· 
provado o art. 1." com a emenda c encenada a 
discussrco aos arts. 2.'' c 3.", tlcando adiava a 
votaçilo por l'al ta de numero. 

Em discussão o art. ·1.'' foram offerccidas pelo st•. 
Valladares c outro as seguintes emendas : 

Artigo. As minas existentes nas terras deYolu-
tas on nas de domínio do Estado c as adquiridas 
pelo 1~stauc) por desapropriacão ou, por outro 
meio jurídico, poderão ser exploradas: 

I) mediante venda a particulares ou em prezas cont 
clausula reversiva no decurso maximo de no. 
venta annos ; 

li) mediante arrendamento a particulares ou em-
prosas por prazo_ não excedente de 50 annos; 

III) por concessão para exploração, ató o prazo 
maximo do 30 annos, a particulares ou em prezas 
que se obriguem a contribuir para a receita 
do Estado com uma quota parte não inferior ;~ 
25 ''/0 da renda liquida; 

IV) directamentc, por conta do Estado. 
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1t. s.- 22. 

Artigo. A' concessão para exploração ou à renda 
e ao arrendam~nto das minas do l~stado poderá 
prec_ed!lr permtssão do governo para pcsquizaii 
prel!mmares. 

Paragrapho. Essas pCSIJtlisas darão direito a quem 
as houv~r, cOI_n a devida auctorização, realiza-
do, preteroncm om egualdade de condições so-
bre quaesquer outros pretendentes. 

Paragrapho. :.lo caso de ser preterido na venda 
ar.rcndamento ou concessã~ de exploração da 
mma, o pretendente que haJa procedido ás pes-
'Juizas preliminares, por ter sido preferida pelo 
governo a proposta mais vantajosa, ou resolvi· 
da a exploração dirccta pelo Estado, terá ui· 
reito a uma indcmnização proporcional ás des-
pesas realizadas c ás vantagens resultantes das 
pesquizas por ellc feitas. 

Parag~apho .. Nos _casos 1os ns. I, li e III do artigo, 
essa m<lcmmzaçao sora paga pelos compradores 
arrendatarios ou conccssionarios preferidos ; n~ 
caso do n. IV, pelo Estado. 

N. 4 

Artigo •. As vendas, arrendamentos o concessões 
de mmas ~c propriedade do Estado, serão reali-
zadas mediante concurrcncia publica. 

Parag,rapho. O governo, si assim entendor man-
ua.ra tam?em publicar no extranrreiro os 'res11e-
chvor:; edltaes. " 

N. 5 

Artigo. Na hypothcsc do artigo n. lii : 

a) ,O concessiona:io submotterú á approvaçilo do 
governo o capital da cmproza o projecto d 
trah~l.lhos o obras que tiverem de ser exccutadgs 
o orç.amento das despesas necessarias para 0 s ploraçi'ío, x-
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'''' r,, o govcmo providencbrú no reguhv.nenio que 
expedir <;nos contractos que celebrar sohre o 
modo de assünurar os interesses do Estado <Jn<tn· 
to á boa adiíihlistra<;ão e fiscalização da empro-
.~a e a oxaeta arrecada<;fio <la sua quota parte 
na rt'!Hia. 

Al'!igo. S<·riío uquil'ai·adas à-: ndnas para to<los 
os efli)itos desta l"i :u nroias auril'oras, terronos 
diamantinos e as I'< lU tl'o mincraes do 11 tilização 

thnapeutica ou in<Jil,tJ·ial. 

A roquor·imento do me~wo sr. roi adiada a dis-
cussão do projPdo p••r .[;.; hol'as. 

E1n dn ta de li i'•JJ·<~ m <ip]Hovados os arts. 2, •1 e 
q 11 
•),. 

Continuando em dbcussão C!ll H, o art. l," con-
junctamcntc com as orneruJas de ns. 1 a li, foram 
Jll'lo sr. Uabriel Valladi'ío c ontro~ ofl'orecidns 
as s<)gllin1c~ em(~lHla~ : 

X. I 

Accrcsccnte-sc onde •:oJnier·: 

Articro. Fica o "OYomo auctorizndo a J·cgular c 
for~JCntar o arfrovcihuncnto c utilização d~s 
for<;as hydraulicas do domínio par!icu!ar, cxJs-
tcntcs no Estado, par<t a oxploraqao mdt.rstrml 
do energia cleeteica, concedendo, wan üdo o 
rcgimen de liberdade, ao~ particulares ou. ~m
prczas lJUC se mostrar(J]u de\'idamonto 1Jalnlit11-
das para tal fim, os seguidos favores: 

a) Direito do d<)·;aproprbç:1o ]10I' utjlida-
dc publica, não só para a e;.;ecuçao da 
obra de ins1allaçilo e condueçilo da 
energia eloctrica, como a de qualqt~er 
serviço auxiliar que se fizer nccossarw, 
como con~trucdlo !lO Yia ronca para o 
1 ransporte <>X<·Ín-ivo !l<' son po~soal o 
111;\t('l'i;li : 

-
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/;) Adjudicação mediante concuncnda 
publica do direito de utilizar e apro-
veiü\1: as aguas correntes, quando o 
c:xcrcicio desse direito estiver com-
:rrehendido na propriedade do E$t!Hlo; 

(') O direito de estabelecer linha~ tele-
graplticas e telephmlicas para o uso 
exclusivo da empreza ou particnl<\r 
" qne se refere este artigo; 

d) Auxilio o concurso directo do Gov•:r-
no do Estado, vara solicitar do Govcmo 
Federal ou Con•>rcsso isenção de di-
reitos, impostos o e taxas aduaneira~ 
para todo o material importado, que 
não tiver similar no pair., ncccssario~ 
!1 urina c m~.i; ohras destinadns ;\ 
,~xplor;t<;;lo indust1·Ld de cner·:.da •·]., ... 
''1!'k:L 

§ 1.' E~tes favore,; sómcnte serão concedido~ 
tHtudlos pretendentes que se submcttcrem ao 
regulamento que sobre a materia for exped1do 
pelo Governo. 

§ 2." Nesse t·cgulamcnto se ostahcleccrão, cbra-
lllClÜ<', os direito.-;, yantagen~ c medida~ qne 
convem ao ;;ovomo e aos pretendentes, inclusi-
Ye' as eon<liçôrs de policia, saluhridadP e s••gtJ· rm11;a. 

§ :)." Us pnrticnlarcs ou emprczas lJHC cxplOI·a-
J·om a •:nergia clcctrica, gerada por força h v-
drnulica, ficam obrigados ao pagamento, r;1n 
prestações scmestracs adcantadns da contribui-
çfio ann~1al, na razão que for pelo oovcrno fixa-
~a po~ k1~owat~s ~o tonos os oxpToradores dP 
tncrgm, mcluswo os geradores do reserva. 

O liU!ll<'.J'O do ldlowatts será contado tendo-~" 
por hase a. capacidade normal das u;.inas quer 
essa capacidade seja utilizada no todo 0~1 em 
p~~tc .. Por capacidade normal se entendo a ((lW 
e IIHh~a<la nas machinas, trabalhando em plnn:1 
carga. 
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no §,·.L'' Al6)n, da .con.tribpiç!lo. esta ~u.ida ll<? p:~ra•· 
, "rapho anterior sera cstabolccl(lll" ma1s uma 

contribuição, qu~ não excederá de ~oze cont<!s 
de réis annuaes, calculada sobro a 1mportancm 
industrial da exploração, para occorrer ás des-
pesas com o serviço de fls~alização . quo. o go-
verno é egualmente auctor1zado a orgamzar. 

Artigo. Os favores concedidos pela presente lei 
serllo concedidos a emprezas eu particulares 
que se obrigarem a despender o capital minimo 
(le duzentos contos de réis. 

A requerimento do sr. Valladares foi adiad_a a 
uiscussão do projecto e emendas para a proxuna 
sessão. 

Em 1() continuando em uiscussão o art. ·L" 
com ~s emendas, foram offerocidas pelo sr. Val-
ladares mais as seguintes : 

N. g 

Sub-emenda ú de n. 2. 

Artigo. Ondo se uiz; «As minas oxistonies nas 
terr<lS uovolutas ou nas do dominio do I~stado "• 
supprimam-so essas pal:wras, ficando assim redi-
gido o artigo: «As minas adquiridas pelo Esta-
do, por <losapropriação ou por outro meio juridi-
co, poderão ser exploradas». 

Onde w lô: n. 1-«mcdianto a venuét a particulares 
on empresas • em seguiu a a palavra em prezas 
acorosccnto-se :-«som condição ou». 

Sala das Sessões, 16 de agosto ue lU07.- F. Valia~ 
(lares. 

N. 10 

Artigo. Aos particulares, companhias ou em pre-
zas <Jne se obriguem a empregar na mineração o 
capital minimo ue 500:000$000, uevendo ser ele-
vauo a l.iJ00:000$000 dentro do cinco annos, são 
concouidos os seguintes favores : 

.\' .. 
!~ f 
!· 
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18! Çrêa o re<>istro 
· Estado:" qeral <las minas no a) isençi)",o dodmp.osto de .. -transmissiiü de :proprie-

dade P.ara ,as a~q uisiçõcs de ja7.ida.s e terrenos no-

1 

cossar10s a nuneração : 

'') concessão a titulo gratuito por 50 annos, de ja-

1 
zidas mineracs existentes nas terras devolutas 
ou nas de dominio do Estado, não excedendo a 
área maxima de 1.800. 000 metros quadrados: com 

I 
a ~ondição do montagem, dentro do prazo de 
doiS annos, de estabelecimento com capacidade 
para tratar semanalmPnte quatr<lcontas tonela-
das ue minerio : 

I 

I 
11'·) isenção por dez annos de todos os impostos do 

E~stado, para a mineração do ferro e respecti-
VO!-\ productos, quer sejam transportados em 
harra, lingotes ou soh 'qualquer outra fórma, 

, t ralJalkulas ou nilo. 
I 

I 

N.ll 

Onde convier. 

Artigo. O imposto:sobro mincra~~iJos novas não 
poder:, exceder do 2 "/, (lo Yalor dos productos. 

N. 12 

Artigo. O imposto sobre usinas tlo reducção nêío 
poderá exceder, em caso algum, do G por l,IJOIJ 
do valor total dessas usinas. 

N. 13 

Artigo. O. Estado podcrú. f'at.er a importação e 
transpor!~ at_é o local das machina,.;, material de 
(;on~trncl(~o, mst~nmentos e ohjectos necessarios 
~~ nnneraçao, medmnte apenas o pagamento pelos 
mtoressados do preço do culto e despesas do 
transporto. 

Encerraua a discussão e suhmettido A votação, 
foi approvado o projedo com touas as emendas, 
tendo f oito declaração do voto a f'a vor (lo pro-
jecto o sr. Nobon do Senna. 
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no ltomettido á commis:>ão de Constituição, Lc~!sla
çãa c .Justiça, esta em 20,. obtendo ~1rgencm a 
requerimento do sr. Gah:a·l _Yalla~ao, o apre-
sentou redigido para tcreerra tllseussao. 

En1 ü_•t'(!ch•a t.U,.;cn!'ol~uo a 28 do agosto, 
foi a requerimento do sr. Valdomiro l\lagalhães, 
adiada por 2f horas. 

Cont.ilnrando em terceira discnssão em 26, foi ell<1 
adiaria pela hora. 

gl!l 28, continuando em rliscussiro, foram oflere-
cidas pelo st•. Gabriel Valladào, por parte da 
commissão, a,; st'guintcs emendas: 

::-;-. I 

Ao art. 2.'', lcttra-a. 

Substitua-se a p<davra domicilio por dorni,lio. 

Ao art. :J.", li 1.'' Suhslitua-sc a palavra l'llive,·-
salmentc l''JI' ri'J!o,·im,le,dc. 

A'l at·f. 6.', n. :3. 

Suhstitlla-,e desrlc a pahn:nt Jl~li'le, incl_nsiye', 
pelo seguinte :- 1l,·upo,·cumol rt, rcndu_llfJ1W!r', 
tjUP \f1 1'tÍ jJt'Pr'f..,•t~rlc~ JlO tf('lO da COJlCC.'>San. 

Ao art. 6,", n. 3, 

Substitua-se desde uma inden!rd.wçiio, inclusive', 
ate' o 11m pelo seguinte: - rcr:cúa a tllulo. d~ 
irulemr;i;WÇÜO alem (/O tolal das tJCSJJC.I'aS {Cita~ 
10 % do val~r accresc1do á ;rropnetlo.dc pef~ 
descoberta valor es~e que sera tomado na (Üffc-
retlça ent;e o valor anterior e o pre~o da hasl(l 
publica. 

I 
1 
; 

l 
I 

I 
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I 

Tt·«n.stmlpfo 

l~f Cri~a o l'(·.:,i:-:.11'0 ~'··J·:tl ·l:. 
Estado. 

1'75-

Andamento e ohsorvações 

___ _j____ ___________ _ 
I 

N. 6 

A? L~rt. 1(). gntre a~ palaVl'as NliliCi'ar:!íO c 
llltorcalP-SP :-no ~·eyiyne,, desta lei. 

N. 

1/ÜO 

Art. 11. ::luhsiittm·so o texlo !'elo seguinte:-
QumuJo as minas q ne ,;o forem explorar, estive. 
rem sít11adas rlist:mtes do pontos de cstralin de 
liJnu ;ü,;' 3() legoas, e o 1;apib.l de cxploraçi'ío 
for ~ntporior a quinhentos contos de réis, uma 
vez ad'luirida ou recebida em conccs3i'ío ou ar-
rondamr:n to a proprh•dade, e provada a existen-
r:,b tio C<ipitnl, o governo sempl'e mandará fazer 
estrada franea de rodagem, ou para automoveis 
quando as dcclivitlarles do terreno o permitti-
rem, u,;·ando a situa<)ão da mina a'-' ponto mais 
proximo de via ferrea. 

N. 8 

AI' L 12. Depois do im1Jo.,to -diga-se:- de in-
dust,·ifr e Jli'O(issüo. 

Art. 13. 
co,-;tos. 

N. D 

Depois do elevado '' - diga-Be :-mil 

Substitua-se .~iío CO!ICCâülus por:- e couccdida. 

Passe-~o a lettl'a-a-para o artigo, accrescentan-
do-se a ralavra - i"'opricdrlde intrn·-vivos, 

Supprimam-se as loti.ras 1, e ri. 

N. 10 

Supprim<~m-se, e us (ontcs ·ir1ÍI/C,·uus de ulili~liÇÍIO 
themlJ!!Uiica, ou indusl,·if1l. 
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Créa o registro g<'ral das minas no 
Estado. 
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~. ll 

Art. !G. LcHra-o-Supprima-se e seu llCssor!l, 

Foi a uiscussi"to adiada pela l10ra. 

Continuando em terceira discussão em 29, con-
junctamente com as emendas de ns. 1 a 11, 
encerrada clla, foi approvado o projecto com as 
emendas e remettido á commissào de Itedacção. 

Pelo sr. :-;'elson de Stnna foi feita a segninte <1••-
claração de voto : 

" O seu intuito é sc"nncnte o de bem frisar o sem 
voto em termos q no se com padeçam ~om a 
cohereucia e franq t•eza de seus netos, na vida 
publica, 

Excusa-~e de in~istir nos argumentos, que já fi-
zeram ohjecto de suas desvaliosa;; allef;iaç<Jes, 
em scs,üo anterior, ao entrar em segunoa dis-
cussão o projccto, 

Na parte capital do projecto, está de pleno ac-
cordo 1;om a inadiavel necessidade da decreta~ 
ção pelo poder competente do uma nova e sabh1 
lei de mineração, quo venha fortemente impul-
sionar a nossa dosfalloclda lndustria oxtractiva 
e possa bem conciliar os justos interesses do 
Estado o os dos que sc entreguem a essa indU'>· 
tria t1lo cheiado azares o incertezas. 

Por e"ual, é partidario convencido do instituto 
de âesapropriação das minas particulares por 
utilidade publica, dosdo que na sua decrotaçuo 
fiquem convenientemente resguardados os legi-
times interesses das partes, 

Em these, portanto, não ha entro o signatario 
deste voto e os I]Ue sustentam radicalmente o 
projecto 181, mais que um dissidio no ponto ex-
clusiYo da compoteneia dos Estados para decre-
tarem essa desaprop1·iação. 

o ... 
'" s ::> z 
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ICréa o registro gerá! 
Estado. 

dns minas 
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no Tanto quanto .lhe permittiu a sua int 'lli . 
poude deprehender dos textos e auct gc~cJa, 
sultados que a desapropriação muit ores con-
trario de ser um instituto de direito ~ 1af coa-
prende visccralmente ao corpo do dire~~ 1~o,_s1'e e, assim sendo, escapa á cornpotencia d~s 1n;.!. ,: 
Iahu·as estadoae~, devendo taes limita •õe e,.,J~
reito de propriedade ser decretadas P~h \f0.~ 1-
eJ.'-vi do art. :34, n. 23, da Const. I<'eder~l. !lJ,to, 

Pode estar em erro, mas o certo e' c ue n~o 
seguiu varrer do ~eu espírito as :dn~idas '' 

1 
con-

assaltam, quanto a competencia do Estado .l~e, 0 

os argumentos em contrario produzidos 'ar?111 
brilhantemcnte,_ne~ta Camara, ueixaran~ co1

1~1~ ponto certo e hqnHlado essa compctencia 
scn entender. • ao 

Mas, fall~ce a~ si_g~a.tario, por c~mpleto, l!Ualquer 
auctor1uade Jnntl!ca para-ass1m duvidando d· 
constitucionalid~de do projecto, na parte 01;~ que clle legisla, mn?:·ando po_r yarte do Estado 
casos de restn:ções <to exerCICJO do direito de 
propriedade, v1r votar contra todo o projecto. 

E ·n<'m se diga que,_ assim _agindo, procode inco-
herentcmente o s1gnatano desta declaração , 
eloqnentes pre~ed~ntes, diuturnos exetr>plos ué 
votos com restr1cçoes. sobre certos e determina-
dos pontos de dontrma controYcrsa, na inter-
pretação de textos legaes. e casos constitueio-
nacs-se encontram e se vem, nos parlamentos 
tribunaes e congressos. ' 

E' perfeitamente licito c logico o facto de admit~ 
tir-se, em these, mmt boa medida, ou de accei-
tar-sc a conclusão de um paracer ou ide'a sem 
que, entretanto, o nosso espírito adopte em ge-
nero,_ numero e caso, t~dos os fundam~ntos e 
prennssas em_!!Ue se apomm essa medida esse 
parecer, essa Iue'a. ' 

Não ha, por. consequeJ~cia, vencidos e vencedores· 
nes~e· deb!\to, nas lmhas · geraes uo projectÓ 
osta.capamtad? da: sua,utilidado e das medidas 
nellc compendmdas c _so se aparta da maioria 
por vel-a sustc~tar a mtcira compctencia do Es! 
ta?o para ,legislar sobre a desappropriação das 
nnnas pa.rhcularcs. • 

São logicos, entretant?, os illustres deputados que 
dão essa compet.e~c1a aos Estados, um~ ve:r. que 
entendem e opm,tm ser a desaproprmção um 
instituto de direito publico. 
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T!·:.\tt~U}I! !'t·l) An<lamcnto ~~ ohsct•ntçõc3 

lcróa o rlJ,~i.<tr\• 
I Estado. 

'''J K"J"''' pure'11•, da nimb c:ompla••cneia da CmuarJ, 
dos srs. IlcJnttados <JIIU lhe consiuta deixar por 
•:scripto n<':<t.c voto: 1." quo a<~ceita o projecto 
mn suas liuhn~ geraes, pelas quac:-l totu a nuds 
franca sympat.lti:t, poi~ uomina-o osso pen:m-
mcnto sttperior c:orn <JUO J'oi concoltido: o do im-
pulsionar por unnt boa I<Ji uo minoraçiio as inuns-
trias que a esta so prendem, no nosso Estado ; 
i. • que, por uma divorg<.•ncia de ordem t·o.>tt-i-
cta a um l'onto pnmrncnto jurídico, não doYo, 
em conseienr·ia, prPjndicat• a passagem do pro-
jecto, negando-lho o sen voto, <ptanuo e' certo 
'lue ciic consagra ilisposiçiJr:s salutares, dignas 
de :ttlopçflo; <J :l.", linalwent•·, 'fUC tem fttrHiuda 
convicção cl!' que o CongrcPso Nacional, abala-
do pelos con~tan te-; reclamos da opinião pul,Jic<t 
c compenetrado da urgencia c magnitndo do ;•s· 
snmpto, cuidará 0111 breycs dias da .tão pro_cras-
tinada le••islaçiio 1la.s mmas no Bras1l, e alu cer-
tamontr) \·inrlicarú para a União a co.mpolcltCht 
ora disputada J•l'los Estados! p~ra lcg1slarcm so-
bre a materia da desaproprutÇa<J c sobre outt·o:1 
casos da cspher:•. do tlircito privado, da priva-
ti .a COtrl]lPtencia do Congresso Le~'islatiro rla. 
!te publica. 

I 

I 
I 
i 

I 
' 

Vota, por const·gninte, ]JOio pr~jecto n. 181, ew 
terceira dísr~msão, com as rcs1ricçõcs já dara-
mcnte apontarias nesta declaração ,],. voto», 

•~•n ao, foi apresentada a redacç;lo final, "• 
dispensadas as formalidades rcgimcntaes, ú re-
querimento do sr. Gnhriel \'alladão, entrou em 
discussão senclo approvatb c rcmettido o ]HO-
jecto ao Senado como proposi~1ío 11. t:l, por of-
flcio n. 16, desta clatn. 

Pende de deliberação <lo Senado. 

Auctorir.a o gover!tO " t·elevar r~o pa;- l~n~ IH'hneh•u cllse•."""'1~o, elll ~7 ~e .JU!I:o, 
~ramcnto das prc'ltncllc:> dev1das n fOI approvado c romott.Jdo a CornmiSS<lO de I e-
Prefeitura desta C:tpiÍal ao capi1IT<l lições que o apresentou pat·a .~cgunda em 10 de 
Vcrissirn~ Antonio <IH Silv<'ira. s?temhro, scnd0 dispensadas as J'ormalidat~cs rc· 

gnncntaes para figurar n:~ or<lcm do dta sc-
guint.o, n r"querirnent.o do sr .. Tofío França. 

Enl !oil'A'lllllla tiiMCU~!'4i'ilo Cllt 11, foi re,i•·Í· 
lado. 

PROJECTOS DO SENADO 

CAMARA DOS DEPUTADOS EM 1907 
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I 

154 Divide, 0111 oito r::-:; classes a~ eollocio-~IH.cntettitlo Oih :lo de ac;osto, apl'esentnda o m 
rias do Estado o conte'm outras mesma data. 
disposições. 

l~nt )n•hnch•n. cli~o~cu~são em :l de setembro, 
roi approvado c rcmcttido :1 commissão de Or-
<,,amento e Contas que, a requerim~nto do sr. 
Allonso Ponna Junior, obteve urgcncm c o apre-
sentou na mt'sma data para a segunda. 

Ent sc~·uncln dl,..cn,.. ;,o em :'i, foram ofll'-
rceülas- as scguinÜ'S emendas: 

N. l 

Ao art. 2.''. 

Accroscente-so : 

l'aragrapho unico : 

Não se comprchcndc na prohihição constante des-
te artigo o exercício cmnulativo do cargo do col· 
lecto1· cstadoal c encarregado da arrecadação ff'· 
dera!, nas collectorias dé G.•, 7 ."e B.•. classe. 

Sala das sessões, 5 de sotemhro do l~J07.- Galwiol 
I Valladão.-João Lishoa.-Pcdro ltosa.- Javme 

Gomos.-F. Schumann, ·-Alves de Lemos.';_s. Stylita. 

N. 2 

Omlo convier, accroscentc-so : 



-182-

~==================~===----~==--==~~--~-~-~---

! 
I 

1907 15-1. 

Tran~umpto Andamento e ohservaç/ícg 

Divide em oito (8) clas~cs as collecto- Artigo. Fica elevado a 7:200ii)OOO. o vcncir~1en to 
rias do Estado c conte'm outras annual d? contador da t:>ccretarm d_as I• m<~n 
disposições. ças, ahrmdo o governo o nPccssario cred!lo 

para pagamento desse augmento. 

Sala das :;essõo", 5 de scterr.bro de 1907.-l'odro 
Itosa.-João Li~hoa.-Valladarcs. 

Em discussão estas emendas com o projecto, fo 
ram com este approvadas c remPttido o pro 
jccto :í mesma commissilo que o apresentou para 
terceira em 6, (diurna) sendo dispensadus as for 
malidadcs rcgimcntacs, a requerimento do sr 
Valladurcs, para figurar na ordem dos traha 
lhos da sessão nocturna. 

l~nt t<'rceh•u diMCUH!>!Üo nesta sessão, lno 
cturnu) foi offcrccida a seguinte emenda: 

Accrcsccnte-sc : 

Artigo. Os collcctores de <{IHtlqucr clas~c, a cri-
t<>rio do governo, tendo prefcrencia par a nome· 
ações de tlscaes das rendas in tornas do Estado, 
sal v o convcniencia do servi~~o publico. 

Sala das ,;ess<íos da Camara dos Deputado~, 6 de 
setembro de 1(101.-SilYeira Brum. 

Em dbcussflO esta emenda com o projecto, fo-
ram a pprovados c rcmettido este a com missão 
•le Hcdacção. 

O sr. Juvenal Pcnna fez declaração do voto con-
tra a emenda n. l 

A requerimento do sr. Nelson de Senna, que 
ohtcvc urgcncia para apresentar a redarção fi-
nal das emendas, foram dispcn•adas as Jorma-
li•lados rcgimentac• afim do entrar logo em 
di~cussllo. 
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Fíl 'Divilln em rnro >l •·l:t·· 1· .t~ f'il\lcr·j., 

rias do J•:st:vlo ,, 0<llltP'm ontr:1s 
dispo;.;ic;!~es. 

Andamento ,, ohscJ·vaçiH>s 

E1!1 dis,;u;.,"o foi H)'l>!'r,\·udn ,, n·n, .. 1 ii<lo o 'JI'O-
.J<:cto com as cnu'rHJa~ :10 Snn;H!o na lll<·'inHt d~tta 
sendo por este rcwott\do ;, sancção s•Jh n. 220: 
em 10 de setemhro eonlornw n COlllltlnnii"\Ção 
1'<-ita ]'01' otlicio n. 11, llestn da1n. -' 

Eun JH•Iuu.,h•n dh;cn!>!.-ào er11 G, !'oi appro-
vado <' r1mwt1ido ,·, eommhs:lo 1IP Saw.le Pu-
blica. 

Fizeraitl ~leclal'a~fto <le voto contra o projocto os 
sr·~ AJlonso Pcnna .Junior, Agostinho Pcl'eira o 
.. To ao Vollo~o, c oon t r a a retlacçflo do nt o.,mo o sr. 
1oroash·o Alyarpnga e a faYor do projecto o sr. 
I. Ho;;a. 

.\tn·c.~!>!~'nü•.do para a segunda em 8, foram a 
l'CI(U<~rrmcnto do sr· .. Jo:lo Antonio, dispensadas 
as lormaiHI~Hles regimontaes para figurar na 
ordem do tha, da ~cs:lão seguinte. 

E~u _"'eg·untla dl!>!cU!>I!>!ao em !J, foram ofl'e-
I1•~crdas pelo sr .. Toão Y<'lloso as seguintes emen-
( as: 

-:-:/. l 

Ao art. l.": accrescente-~e: ua~ localidades onde 
nM honvor phmmao<'nli(Ôo diplomado Psüthele-
d!lo. 

lld"'" " ". 11 ' 
I 
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Deter!llinu 0 modo pelo qual devem Depois da palavm-por·tugueza: 
ser concedidas as' licenças a praticos Jranceza. 
de pharmacia no 'Estado e conto'm 
outras rlisposiç/Jes sobre o assumpto. 

accrescen1c·-s<>-

N. 3 

Idem ao n. I1I substitua-se pelo seguiu to : 

Fazer exame pratico de manipulação pharmaceu-
tica~Jlerante uma commissi'io composta'dP lPntr•s 
da J<:scola de l'harrnacia. 

s n. 

Em discn,;são estas emendas com o projecto fo-
ram approvadas e remottido este á mesma ~om
missão que o apresentou para terceira em 10, 
sondo a reqnerimc!J-tO do sr: .João Antonio dis-
pensadas as tormalulacles regnnentaes para flg·u-
rar na ordem dos trabalhos da sessão seguill1e 
(nocturna). 

E•.•~ t.c•J'(•ell'u dl,.,en!'!!-lao nesta data, a vil, te, 
101 ap]!l'OVJldo, sepdo as emendas rejeitadas e 
remet.trdo a sancçao pela Carnara, ~oh n. 7 por 
oflicio u. 82 do dia li. ' 

Communicou-srJ ao Senado por olHcio n. 211, dPst<l 
data. 

!'o;uncelonndu 

Lei n. ·162, de 12 de •eternbro de 1007. 

PROJECTOS DO SENADO 

REMET'riDOS A' 

CAl\IIARA DOS DEPUTADOS 
\ 

EM ANNOS AWrERIOH.ES 

E QUE TIVERAM ANDAMENTO EM 1907 

.\ 
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Pro,jectos do Senado reme~ tidos ú Oamara dos Depu-
tados err1 annos anterwr.?s e que ti v eram anda-

1905 

I!l05 

HJ06 

mento em 1907. 
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Concede tilvores o auxilios de que tra- 1~1~au "'e~,nndu tU!!icn!oi!!liio em 5 de jull 0 ,. , 
ta a lei ~" t~) W de seten!bro de 1!!03, a_ rcq.nerimer_lto do sr. P. Rosa c outros ; '11 ,

0~ 
as a~soc1_açocs cooperativas de cre- hdo :1 eomnnssão de Orçamento o Contd~ ~!li'~) 
dito ag;ncola, sob a forma de mu- novo~ (;stndos. •'

0 

tun lid:idt>. 

Aucioriza o goycrno a conceder gra-j Do~"l I' ido de_ HOI'O_J>Cio Senado, em 21 <.k ago~to. 
tuitamcutc aos cxtrangciro,; qur v1sto ter sHlo l'C.Ji'Jtada a Pmenda n. :3 f' :1 1.1l1í-
constituircm familia no Estado, cl ma parte da de n. ·1, 
rcsidcncia por mais de 7 annos, lo-
tes de terras dcYolntas c conte'm 
outras disposições. Ew d~:;cussào em 2tl, a Camara aceeiton a decit;;\o 

d~ S~nado, sendo !lesi<t daht remettido {1 com-
mrssao de Redaeçao, que o apresentou com .1 
rcdacçiío final em 30. ' 

Em ui se ussão _a redacção final em :n foi approva 
da e remethdo a sancção sob n. 2, por orllcio n 
7!l, c!Psta data. 

Communicon-se ao Senado por ot'ficio n. ·~11, de :! 
d<' setPmlll'O, 

Snnecionntln 

\.uctoriz·\ o novcrno a eoncedCI· "Ta- l~au Jn•iuaell'n tli!o!CIII'Isilo enl 5 do julho foi 
1 tuitam~nto"'terras devolutas ao~ ~yn- approvado o rem~ttido {, com missão ·<I,. -~~·J·i

clicatos agrícolas, nos termos da loi cultma e Tndustr~as. 
n. :ns, do 11 de agosto de l!lo2, e 
eontc'm ontr<\S disposições. Pend<· de parecet· para 2." (]hcmsftn 



PARECERES 
DE 

COMMISSÕES rE~M~NE~TES Ar~ESENTAOOS EM 1907 

I . 



Parece~3s de eommissões 
em 

permanentes 
1907 

apresentados 

l!lil? 

Tran~lllltj>l.o 

Heeonhece ;' pror:h11.1H rlr•pnLtr 111 ]H'! a !)a tu•hnch•n ('0Utltli!»ô!>ii'~o \"(•t•lfit•:ulor'll 
qt~adt eir,~nm:;l;npr·fto o:; sr.-;. eo- cl(• l•tuh•t•e!"i : 
roncl Jose Luiz l~at,~i u.l do Amaral 
.J nnior, coronol Fr;mcis,:o Paolicll", 
ur. V:üdomit·o de Dano~ 1\!agnllliies, .\J)i'('!"ô('llÜHIO Clll s do juuho. 
dr .. Jose' Tocrjueyil!o do CaJ·valho, 
coronel Gal'ibaldi de Castro \lello, 
coronel Jose' Caluino dos l'assos l•:m discussão em lO, cu cerrada e lia c suhmett.ido á 
IUos c coronul J;n·m" li0n,,.~ dP votação, foi approvado. 
Sonza. Lemos. · 

A •·cltivou-sc 

2 Itecon!Joce e proclaJJH\ d<'ptdado:i pela Un au•huch•a (•onnul!"l~ilo Verifit;utlo· 
segnnda cii·cumsel'ipção os sr>. dr. r·n ct .. Podet'('l'f: 
Francisco de Campos Valladaros, 
dr. Arthur da Silva B'-·rn:!.rde>', dr. 

;) 

IIcitor do Sonzn, di" .. \utonio da Sil- .\Jli'C'!"ôNtindo oiu 9 de junho. 
voii"a Drum, rlr. Agostinho Pel'oira, 
dr. Poricles Vieira do Mül!donça o 
eoronel .Tu V'Jnal Co,, lho !]p llli\·eira En• cli!Oicussão em 11, encerrada ella o sub-
Í'cnna. met.tido ú votaçrio, foi approvado. 

A1·clli vou se 

Peconhcco 0 proclama dqtttiadus pela na JU'hueh•n conuuig~o~;\o Vet•Hh•tulo• 
"primeira circnmscl'idl>,Yão os

1 
sr s. ~P!11~rn•l1 t•n de Pdtlet•cs : 

macentico Bornar mo. < o , 001: '· 
F'"' ,iredo dr. AmorJCO l<err01ra L~"l1~~. dr. :\.ntonio Martins da Silva, .i~IU't•sentatlo em 9 do junho. 
dr I \ristotolos Dutra do Carvalho, 
1 · Jose' Tavares do Mello, dr. Car- _ 
] ~~ <h silva Fortes, dr. Jo1to Ila- Ent c~lsensl'!ao em ,n, encenada ella, e .mb· 
0 ·. t' I' ,

1
·r·t i'ollo"O <' 1lr A boi- mottldo a votação, fo1 approvado. 

IJtls a rorrc ' , .. o · • 
ard Hodrigne~ I or01rn. 
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I Prochma deputados pela Dn l"!egnndn ccHnnli!ol!olao , •• ,,.Hicudot•a Recon tece o ' ·' de J•otlet•es t quinta circun,scripção os srs. ur. 
Jose' Alves Ferreira c Mello o 
dr. Joaquim Pedro Rosa. 

AJlt'Cl"it~nüulo em ü de junho. 

1~111 tllscn~"õl'iUO em 11, encerrada olla e suh-
mottido a' vota~)ão, loi approvado. 

Arehivon·se 

t d 1 I) I • COIUIUI"'!oóuo Vt_,t•lHc:ulot•a p •conhece I' pror;lama depu a o pe a n "'egnau t 
·~luarta eii·-cumscripç,ã? o sr. dr. Ar- .tlc .J•oclet•es: 
gemiro. de rtezcnde Costa. 

Em di~r·u;;~ão em li, encerrada olla o suhmettido 
:1 Yotação, foi approvado. 

Archívvn·sc 

p,, onhece 0 proclama deputados.pola na Jll'lnteh•n eouunh•si•o Vet•lfieado-
,~~rceira circumscrip9ão os srs. dr. rn «I e t•oclet•es ' 
•fl::íhricl do Vllhcna Valladão, com-
J~;cndador Frederico Schumann, CO· 
ronel Manoel Alves do Lemos, coro- Apresenúulo om (J de junho. 
nel ·Eduardo Carlos Vilhcna do Ama-
ral dr Zoroastro de Alvarenga, dr. 
JoJé IÚbeiro de Miranda Junior o Em discussão em li, encerrada ella e suhmottido 
coronel Simeão Stylita Cardoso. a' votaçilo, foi approva<lo. 

ArchiYou-sc 

p econheco o proclawa depu ta dos pela Dn JU•hneh•n couunl,.;'"';io Vet•Hlcntlo· 
'quinht circurnscripção os srs. Dr. t•n Ht_• 'l'odea•es ' 

\'.llonso Penna Juniol,', coronel ·Se 
bastião Angu~to 'de Li~a, con~go 
Fr·mcisco Xancr do Al1ucida Rolun, 
co;·onel Julio do Vasconcollo~ Tei- <\tn'el'lenintlo em ü d<• Junho. 
xeira 'da •Motta, dr. Antomo do 
Prado Lopes Pereira c dr. Adolpho 
Ribeiro Vianna. 
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Reconhece e proclama deputados pela Em discussão em 11, encerrada olla o' suhmottldo 
5.· circumscripção os srs. : dr. Af- Ít votação, foi approvado. 
fonso Ponna Junior, coronel Sebas-
tião Augusto do Lima, conogo Fran-
cisco Xavier do Almeida Itolim, co-
ronel Julio do Vasconcellos Teixeira Archivou-'H' 
da lllotta, dr. Antonio do Prado 
Lopt>s Pereira o dr. Adolpho Ribei-
ro Vianna. 

8 Reconh_eco o yroclam~t deputado pela na sc•;;·nntla <~OIIlltll,.;~;;o Verlfh•ntlora 
terceira cne~unscnpçfi.o o R r. dr. tle l•otlet•e"': 
.João de Alm<~Ida Lisboa. 

I<:m dhcu,;;ão om 12, eueonarJa olla " sulmwttído 
a votação foi approvaclrJ. 

.\ J•ehi YOU·Sü 

rtoconh(!CÜ o proclaUJa depnütdo pela na !'ól'>-;'UJHh• t_•onnulssão Vet•ltieadorn 
segunda Circmnscripção o sr. dr. tle J•odere!-4: 
Jo<lo Evangoli~ta Barroso. 

Atn'e"'enülclo em lO de junho. 

Em discu,;sflo em 12, 1·ncorrada e lia o suhnv~ttído 
a votaçiío, foi approvado. 

Archivou-so 

JUIJ7j lO Reconhece e proclama deputado pela na JU•lnu•h•a COIH!U!~"'"o Ver•Hlc;ulor•a 
sexta circun1scrip\~ão os srs.: tle J>oder•es: 

I 

R. :-;.-25. 

Coronoll~nacio Carlo> ~Ioroil'a ?.Iur-
ta dr .. Jo<io Pinheiro <](' l\Iinlllda 
FI?ança, dr. João l'orflrio Machado, A IU'e!'lentaclo om 11 de junho. 
<lr. E<l"ardo da CunlHt Pereira So-
brinllo~ coronel Edmundo lllnm, dr. 
João Antonio Lopes de Figueiredo, E1\1 discussi\.o ew 12, encerrada ella c suhmettid() 
coronel Pedro Laborno o dr. Nelson ;\ vota\'flO, foi appl'ú\'adtJ. 
Coelho de Srnna. 

Arcltivon-sr~ 
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l!J07 li Manda l(lW se pvçam in~ormaçõos ao Du Conuuls~ào deConstltnlçào, Legl,..-
o·oYcrno sobro o pcdrdo quo taz a lnçiio e .Yn!!ltiÇn: 

l!Jüi 

12 

~Tilc São Paulo Transway Light 
and Powor Company Limi~cd~ para 
que lho seja concedido o drrert? de . . 
de~apr·opriação dos terrenos srtna- i\.p••esenüulo em l?O de Jnnho. 
dos á nmrg<>m do rio Parahyba, p~ra 
ser aproveitada a força hydraulical 
ninistrada por cstP. . . " 1 

Em drscussão em 2o, encerrada ella c ~ubmettido 
á votaç;lo, foi approvado. 

Remetteu-so por copi<t authentica, a representação 
ao dr. Secretario das Finanças, por offlcio n. 27 
<lc 1.• do julho, atlm de prestar suas informações: 

Manda ,1t:o se arcllive a representa- Da c«!n•n•ls!o>i'lo de Con!Oitltulçi'~o,J~e>;·l!IO
ção e;n que clive~·sos üleitorc~ do ~nu- ln<:no e .Justlçn. 
niéip!O de Domfun pedem ,w _Con-

1 
ores>O a decretaçüo de u·.r•a ler an-
~ullando o alistamento e.l~ltoral esta- . . 
doai, ali i realizado cml8~.J_, o respon- Arwesentadn em 20 de JUnho. 
sahilizando o juiz do dtre~to _<ht co-
marca o juiz do paz do drstr10to da 
cidade, por excesso de abuso do auc- , . • 
toridado. visto nrro ser tln sna com- l·.r~ drscussão. e_m 25, encerrada e lia e submettid() 
petonda J•esolver sobre o assmnpt.o. a votação, tor approw1do. 

Ar·cltivou-s<'. 

1:1 Manda que ~o archiY~ o of!ic_io de 15 na. c•o•nn•i,.,.uo ele Cou!'lt.itnh.~ào, I~eg·ll'l
dc setembrO de l!!Ou, UO JUIZ de dr- lnf,~Uo c._• olll!o!(,if,•n, 
rei to da comarca da Estrdla do Sul, 
acompanhado d:t copia do alista-
mento eleitorvl, papeis <'stes que, em 
faccl do art. 1-lli da lei n. 1.2G!J, do Aan•e!'lt~ntntlo em iO 1le junho. 
1!) do novembro de IUOI, deviam ter 
~ido en l'iados ao Congresso Federal. 

Em discussão em 26, encerrada clla e suhmcttido 
:\ votaçfío, foi approvado. 
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Transnn~!)to 

Requer o archivamento da petição em 
que os amanuenses da Secr·etaria da 
Relação. ~e~om que s<:<jam egual-
mente drvrdrdas entro os funccrona 
rios da respectiva Secretaria, a:> 
custas por esta arrecadaclas. e bem 
assim a impugnação do oflicial con-
tador c distríbuidor da m .. sma re-
partição, no sentido do não serem 
attendidos aquelles funccionarios 
por acl.Iar-so a materia consultad~ 
D? rcgrment? do custas, pendente 
arnda de dchboraçi\o do Congresso. 

Opina pela approvaçfto da indica<;M n. 
l, do sr. Valladares e outros, reprc-
ser.tando ao Congresso Nacional so-
~>rc a urgencia de medi<tas relathas 
a organizaçiio <lo credito a<>ricoh 
da ltepnbliea. "' ' 

. 

~--- -- . -- = 

Andamento <' oh'<'rvções 

On c.•oanntf~"'ão cleConytHnlçào, I .. e~l~oJ-
lnçào c.~ .Ju,..tic;a: 

Atn•eseut.uclo em 20 de junho. 

Em diseussão ern 2G, encerrada. o lia o sn hmotticl 
a votação, foi approvaclo. 

o 

r\ rChiYO\l·SO. 

l)a, ('OUUUI"'"':\o D~"'!H't~lal: 

Atn·e~c.·nt:ulo em 22 do junho, 101·am dispen 
sadas as formalidades regimentacs, afim do se 
discutido immediatamcnto, :1 requerimento d 
sr. Senn:t FignnirPtlo. 

r 
o 

Em discussão nesta data, 
Pedro ltosa 

foi c1l'erccida pelo s r. 
a em seu c em nome da com missão 

seguinte 

De ela r ação 

A ceei teí e assignei o pa roce r f a v ora vcl á indic 
Ção do dPpHÜHlo Valladarcs o demais re~rcse 

a-
n-
lO 
n-
do 
ri-
e-
u-

tantcs do 2." districto-consig·nando, por- m, qt 
o meu V<;to, assim como o da commissão, co 
stitue ll<ais um ilJCPIJ1iYO á acção patriotica 
Congrl'ss•· Nacional em torno da questão ag 
cola. já consuhstanciada om varias resoluções 1 
gisl:ttivas. sPndo do moldo recordar, dentre o 
tras proposições aeccitas com esse intuito, 
adopção, em l!J0-1, do projecto de iniciativa 
Camara I•'edcral no senti<lo do se instituir 

a 
da 

o 
lO-eredito real, assmnpto ortt pendente da deln 

ração do Senado d<t Uepuhlica. 

l~n! ."istn _do observações do sr. Senna l<'i~Ju<'irct 
to1 consulcrada esta como emenda, quo em d 

lo, 
is-
et-

Jas 
c_us~fio, cc,m o parecer. encerrada esta e suhm 
tidas a Y<da\·ão, foram apt•rovadas o rcmetti 
com a indicação á commissão da ltedacçi\o. 

VidP a indicação n. 1. 



o .... 
"' El 
p z 

196 

T1·:msumpto Andamc>n1o ,, ohsCJ·vaçõea 

__ .:,._ _____ -------------------------
1907 

Hl07 

](107 

11; rtequcr ,1ue ~e peçam informações ao nu (.'tHninl"'sào •••~ Coustlt.ulc.~iio, JA•-
governo sobre o requerimento do ~·hotlução e .Justlçn : 
carcereiro da cadeia da Capital, pe-
dindo pagamento da dilferença entre 
os vencimentos que lhe fixou o dec . • \.Jn•cst•uüulo em 22 dP junho. 
n. 721. de 22 de junho do 180-1 c os 
que tem rccl>bido dos cofres dn Es-tado. Em discussão em :iG, encerrada clla c suhmot.tido 

á votação, foi approvado. 

Itemetten-so o r<Jqnerimento ao dr. Secreiario da~ 
Finanças, por ollicio n. 2-1, de 21 de junho, afim 
de s<>r informado. · 

17 ;\!anda arelJivar a representação dalnn connnl'"'"';~ • ., de Conl'lthult,!Ü.o, I .. et:h•· 
Camara :\Iunicipal de Dom Succcss?, luçào e .Jn~t.lçn 1 
pedindo a restauração da respecti-
va comarca por não poder o Con-
grc~so, na actualidadc, tratar do •'-tn•cscnttulo <'lll 25 do junho. 
assumpto. 

Em discn;;são em 27, encerrada 
I :\ votaç<1o, foi approvado. 

i 
I .-\rchi1'0U·S!~ 

18 Opiua J>Cio arc!Jivalll.e!llO do ,rec1u_eri- nn c~unnl~'<!oào dt~ Con~lltnlçi•o, Leghii-
UIO!ltO em quo o c1dadão I• ranc1sco lnçno •• .Jn!oitlçn z 
Aristarcho P1rcs, pede o reconheci 
wen to do seu direito, como funccio-
nario publico em disponihilidadc, AJU'C!oil'IIÜUio em 2.i do jnnho. 
de aecordo com o art. 21 da lei n. 
318, de Jlli)J. Em discussão em27, encerrada ella c submc:Hidü 

a vo1aç:1o, foi approvado. 

.\rchivou-so 

H! Requer ljliO a l'tJ]Jl'llSentaçào da Cama- nu COilliUIHl'IÜ.O lh~ lll!oiÜ'llf't,!ilO J•u-
ra Mnnidpal de Daepcndy, fazendo • hllcn : 
ver a necessidade da creação de ca-
deiras primarias nas localidades 
« Lanes » e «Lagoinha do ChapeO>> 
daqttelle município, seja remcttida Atu'e!oiNttndu ew :!f> dt· junho. 
ao dr. Secretario do Iuterior. para 
attendcl-a c0m0 for dt> Justiça. 
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Requer <J~1~ a represeuta~~f•o da Cama- Em discussão em 27, enccrrad:1 cll:t c submctiido 

ra Mumclpa~ ele Baependy, fazendo á votação, foi ap]lrovado. 
ve: a necessidade da creação de ca-
deiras primarias nas localidarics 
'·' .Lag,es » e « I:a.g~inha. do Clmpúo · ltemcttcu->c ao dr. Secretario do Interior a ro-
daquell,e mum~1p10, S<',Ja rcmettida prosent.ação 1,or offlcio n .. 25, de 28 de J'n· 
ao dr. SecretariO do Interior para nho. 
attendel-a, como for do justiça. 

1907 20 Itcqucr () archivmuento d•t l'Opre·>n n -tação de Luiz Carlos Pcr~ira in~e e~ u co•n•nl!oi!oi;lo de tul!olti'tu•ção I•nhlleuz 

_l\107 

1!lú7 

21 

ctor escolar municipal de Pitan,.gy 
pedindo que fo,sem ton,adas b cn; A . , , -consi~lcraç:lo algumas 1,1cdidas sobre tn ('f'olClli ndo em 2;; do junho. 
o cn.smo primario e aposPn1ac.loria do 
protessor,\(10. Er~l dis,~usMio em 27, enccrr:vl:t ella e snbmettido 

:•. Yot:'C,\~'i.o, roi approvaclo, 

J\Jn·~·l-ientn•1o em 26 de junho. 

Em discussão em 28, encerrada dia e snbmettido 
a Yotação, foi approvado. 

ltPr.nctteram-se de novo os papeis ao dr. Secrota-
rw <las Finanças, para serem dadas novas infor-
maçi'>cs, por oft\do n. 28, de 1.0 deJulho. 

22 Manda arclüvar 11. roj,t·esentaçilu em On coinuti!o:!'Oào •h• Cnnun•as !\lunlci-
quo div!'rsos cidadãos residentes nos JH•es: 
districtos de Con1agem c Capella. 
Nova do Bctim, município de Santa 
Qniteria, reclamam contra a appro-
v~ção do parecer 11. l.:l~, da cornmis- AJH'C!>i(.'.nt.ndo em 2f> de· nl 0 
sao do Camaras ~llllllClJl:les. o qual JU 

1 
· 

concluiu pela validade da lei 11. 1, 
de 21 de março ,]c H102, d:vjuellc L:t(l discussão em 28, encerrada ell!~ e submettido 
município. a V()t.nçã.o, foi approvado. 

Archi1·ou-se 
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23 ,1' 1 · 1 t~-=-r!'Jlr(" ··I;_Il!)n conantiN,.ào clt.~ Constlt.nlçào, Le-~1~· .equor o are nntmor · " · ·": 1 1 - J ti s tação em qne a Camnra l\Inniclp<: nçno e • n"' · çu 
do Sete Lagoas, podo o rostahelecr-
mcnto da connrca deste nome, J>Or '> 
urro caher ao Óongrcs;~n, na adunli- 1\.fll'(~.-..~nüulo -1 em de junho. 
•lado. tratar •lo assnrnpto. 

Em discu~s~o •~m 1. 0 do julho, encerrada o li:>. <l 
snhmettido {,votação, foi approvado. 

Archivou-sP 

24 Manda archivar a indic:1ção n. :!, de Ou c•!nnna.•~o~ào de Constltnl•)iio, L~gls-
18U!J sobro a constitucionalidade do laçao c .Jn~o~tlçn s 
art. '2.0, da resolução n. 3, de 19 de 
maio de 18!12 visto ter a resolução 
n. H, do 2-1 'tio setembro do lüOIJ, 1\.rn•e!-lc!nt:ulo em 3 de julho. 
reformado o Regimento da Camar~ o 
revogado a resoluçfío. en~ q:rest~o. 
quo é ohjecto da a!lurh<la mr!1~açao. gm discussão r·m ll, encerra1la ella e ~ubmottido ~ 

votação, foi approvado. 

Archivou-s._, 

25 Manda archivar o rcr1uerime_nto. em nn ~onunl"""";to de Constltnlçào, r~cglM· 
ue 0 tenente-coronel Olymp10 ~,1he- laçao c .Jn!'ltlçn: 

"ai residente na cidade da Vargmha. 
r>ede ao congresso quo lhe conceda 
I ma provisão para adv~g"r r!uranto Aru•c·~cn~nt1o <'lll :1 de julho. 
dez annos, nos auditorws do todas 
as comarcas do Estado, por nfío ser 
0 assumpto 1la compctencia do Con- Em disr:_nss:1o_ em G, on•:••nada olla. o 8uhmottido li. 
grosso. votaçao, fm approvado. 

26 Manda archivar a reprosonta~~:lo em na ••onnnl'4:wào de (:on!o!tltnlçào, J .. e~l~o~. 
que o tenente-coronnl Olympio Li- hu.~ào e .Justiça s 
hera!. advogado no fôro da comarca 
da Var"inha, solicita o restabeleci-
mento dos cargo~ do juiz municipal Atn•••i'leutntlo em :1 do julho. 
de primeira entr.l!lcin, a revog·•ç;Jol 
do paragr.J plw uni co do ar1. 113, da 
lei n. :.J75, de l!l do sotomhro do 
1903 a restauraç["(o dos cartorios Em discus~ão em 6, encerrada olla e suhmottíd'> 
priv~tivos ~e orphilos. e out__ras mo- á votaçfío, foi approvado. 
didas, em vista da l01n. 401, do Hl 
de sotem bro do 1905 e por nilo se· 
rem convenientes as medidaq pro-
postas. Archivou-so. 
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27 H.cquer que se solicitem iufor:~.ações na. ('otnntl!oisào de Constituição, Le· 
do governo sobre o requerimento ;.;h•lnçào e .Jnstlçu. 
em que o cidadão João dos Anjos 
Frócs, professor, em di$ponihilid-•de I 
da cadeira de Gymnastica da Escol<~ 
Normal de Montes Claros, JWde o A1n·~·l'ientndo em 3 de julho. 
pagamento de ordenado simples, a 
contar de R de fevNciro dn lRDD .. 

Em discussão em ·1, encerrada clla e ~ubmettido 
:"t votaçil.o, foi approYado. 

ltemct~eu-so ao dr. ~ocrotario das Finanças o re-
~Juerr~ncnto c documentos, por offlcio n, 31, de 
,) de Julho. 

Devo! vid~ por ofiicio 11, l. 521, de 20 de julho, foi 
rem~ttldo ao dr~ Secretario do Interior, por 
oftlew ll. -15, de ;2:> de jnlho. 

28 Manda que se rewetta ao l'o<ler Ex- Da ~·ontnlh;!>iào de• üt•çnu~cnto e <_;
011

_ 
ccu1ivo lG requerimento, em qnel ia!lol: 
diversos collectorns e cs<:rivJP~ pe-
dem a deroga. ão da lei n. :375, de 
;23 do dezend.Jro do 1001, na parto llo.tn.·c~eutat!o eni 1.'' do _Jnll 1o. 
em que estabelece gratificação cl 
porcen tagcm o esses funccionarios, 
para, analysando os seus lundamen-1 Em discuss["(o em f), encerrada ella e submettido 
tos, towal-os na consid,'raç:1o que ú votaçã.o, foi approvado. 
merecerpm, 

I 

Reruettcram-se os requerimentos ao dr. Secreta-
~·io das Finanças, por offkio n, 31, do 8 de 
.Jnlho. 

2(1 Itequer que se.! a oundo o go\ crno. 'o- On '-'OIUUlh, .. à o ele ltt'IU'esentuçÕe!!!. 
brc o rcquonmcnto em quo o CHia-~ ltetiUcl'hu~n1os e l''ctit•ÕcM 1 Jào Atl"onso do SillUPira Ramos Ccsar •· 
pede r. intcgraçfto na Bl'igada Poli-
cial no posto do capitão, 'isto ter .\rn•est.•nhulo cm2 dejtllho. 
sido dispensado do serviço sem mo-
tivo justo. 

Em discussfío em ti, cuccrra11a olla o submettido í1 
votaçflo, foi approvado. 

H.emetteu-so o rrQuerinHm to ao dr. Secretario do 
Interior, por efflcio n. :J!l, do 6 de julho. 
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30 Re uor quo se remotta ao "O~·crno, na c•onunl'"!<iào ele UeJl~'eMentnçÕeM• 

1;~ra resolver como entenr!~r, a J·o- Itt•ctnc•·hnento!!l c.~ t·~~dc.~oe!'l: 
clamaçno em quo ocollf'ctor do Illlllil-

31 

32 

cipio de A"tms Virtuosas, pede o 
restabelecii'Dento da anti~a porc~nta- .\fn'e"'entatlo em 3 de julho. 
"Cm que recebia, c a rcstanraçao da 
arati!lcaçiío que lho era ahonada a ti) . , I~m discussão em G encerrada clla c snhmettido r., 
I!JO t · votação, foi approva Jo. 

Reruettcu-so o requerimento ao dr. Secretario 
das Finanças, por olflcio n. :12, do G de Julho. 

Ro( uer quo soj:t ouvido o ;sovMnO so- lht <'otnn•l,.,.i,o de~ UCP!_'C'Mentn~Õe"', 
b~o 0 requcriiiwnto em quo o in~pe- Uectwwa·huento!'t e t•c~tlçoe"'. 
ctor escolar districtal do ConccJçiío 
do IUo Grande, município de Lavras, • . 
pede auxilio para a construcç;l? dl' Apt•c~o~t•ntnclo em .J de JUlho. 
urna casa destinada ao fnnccwna-
mento d·t escola daquello districto. . 
por est~rcm taes const.rucções su- Em discussil? em 5, encerrada ella o submottulo i 
jeitas ás exigencia:; do art. ·I() do vota<;iío, fot appro,·ado. 
doc. n. 1.\JGO, d<~ !G de <lez<)rnhro de 
HJOii. Itcmetteu-so o rO<JHOrimcnto ao dr. Secretario 

do Intorior, por oftlcio n. :;:3, de 6 de julho. 

ltcquor 0 :ll'chivmuento dos set;uintcs Un eo•n•uh•..,ào de UCJI!:CHentnçÕe!-1, 
requerimentos: dos inspec,torcs ~o Uc«tnc••hncn~.o!-1 e r•etlc,;oe"': 
alurnnos do Internato do f_.ymnasJO 
;',linoiro pedindo a crcaç:1o do um 
lo"ar d<; inspcctor auxiliar; do Ed- Atn·c~sc•nt;ulo om :l do julho. 
mgndo Dantés dos Itcis, [l 1Hlindo .a 
ílxação de ordenado para os escri-
vães priva ti vos dos processo,; ~l c:- Em discn~srto . e_m 5, encerrada olb t~ :-;nhmettido 
ecuçõüs crirninaes c da Asso' taçao ã \'Ol<t<;ao, 101 approvar!o. 
Philantropica de S. Vicent<• de Pau-
la com sédo na Villa do Espírito 
sdnto do Guararit, comarca do :\lar 
dn Hcspanlw,solicitando auxilio para 
sua installaç:IO. Arclli vou-se. 

33 Requer o arcllivamonto do requeri- na conlnll!<l"'t'o de Uc•a•··~·"'enüt.çc'~e!'l, 
monto <los prot't>ssores primarias da.s Uc•tJIH'l'inu•uto!'l e t·~~ti«,~Õe!-1 : 
colonias da Capital, p••d!lldo Pqnl· 
paraçiío do seus vencimentos uos dos 
professores de cadeiras urbanas, e a Atn·el'Oen~ado em 3 de julho. 
rcpresonta,;ão dos prof,s~orcs pu 
blicos do Jaguary, Carnhnhy, Sar.lLt . 
lUta da gxtreu,a, S .. José do l'arm:w Em dt~cussrto em 5, encerrada clla c submettido 
0 do Pouso Alegre, solicitando au- a voüt<,)ào, foi approvado. 
crmento de vencimentos, em vista 
do recrulamonto referontB á lei 11. -t:l!.', 
de 28"' de setembro de 1\JI)Ii. Archivaram-~e 
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31 l\Ianda arcltivar a represeutaçilo em nn contntl!>!!'!!ào lle Con!o>titutç:to, 
lJUO a Camara i\lunicipal do Turvo ;.:,-i!4lac,.~ào <' .Jnstlt,~u. 
soliciüt o rostahclecimonto tht respe-

L c· 

ctiva comarca, suppl'imida pela lei 
n. 375, de 1!) de setembro de 1003, Aln'c•Menüulo em 5 do julho. 
em vista do art. 112 da Constitui<,)ão 
do Estado . I~m discussão om 8, encerrada ella e submcttido 6. 

votação, foi approvatlo. 

Ar c h i vou-se 

ltcqncr sl'j,t iutlcJ'erid'J o archiyado o na coJnnti.;sào tle lh~lu•csentnçõel'!l 
requerimento d,J cidadfto .JoD.o Fran- Uectnc••hncnto .... -.~ I·~·tic,~Õc!'l: ' 
ei;;co de AJ·aJJjo, ]'()COrrendo do acto 
do dr. Secretario do lnk1 ior, qno 
J]Je uc~·ou o abono de ordenado si111- /li.an•e"'~·ntntlo em G de julho. 
plcs CO\l\0 professor da exiincta C<t-
deira rural do disiricio de Domjar-
dim, município do I'omha, em vista Em discussão em S, encerrada elht e suhmottido 
das informações constantes do o meio a voütç~o, foi approvado. 
do 10 de agosto de 1\J.JO c das razões 
expostas em a pag. n. 71!, do Relato-
rio do Secretario do Interior. Archivou-se 

Requer que seja. rc_Jn_?itido :'t. con:mis- Da conunis~i'lo lle Uept•esentnçÕeHt 
~ão de Conshtmçao, LcgtSlaçao c necJncrhuent.os e t•etições : 
Justiçtt o officio da Canuna Munici-
pal dos. João d'El-Itci, pedindo a 
dccretaçflo do uma !oi <fU<l ohriguc Aill't~sentnclo em 5 de julho. 
as partes a exhihircm quitação do 
imposto de industria e profissão, 
para poderem figurar em juizo como Em discussão em 8, encerrad<t clht e submcttido á 
auctor ou reu. votação, foi approvado, 

Rcmetieu-se a commissão indicada. 

37 1\I·tnda archivar a representação em On conunlssào de Coustltuic,~ão, Le• 
~ 1 nc o Diroctorio l'olitico da Villa ~:;islnçào e .Justh;a & 
!'latina soliciüt a creação do fOro 

l 

naqucllc mnnicii!io, ?m virt\1do do . 
art. 112 da Consü tmçao do l,stado. · Ain•esent ntlo em 6 de ju l!IO. 

Em discussão em \1, encerrada ella c submottido á 
discussrto, foi approvado. 

Archivou-so 

It. s.- 26. 
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;;:-; Jllandn are h i ntt• o reqnNimento cm/Hn t'IIIHinl"',.;-,o tle UetJrcscntn-.~Ões, 
tJ1H~ d . .t\nnn ClUl!flill:.t i'err:na, ~·cs~- llt·ctllt.~t·ilnH"uto~ e I•ctiç()cs: 
dento em Baependy, p<'<!o a r~stnm-
çilo da qnanlia de :~:110:;000, tmpor-
tancia pela qual foi . arremat11tla, 
0111 pra~a, ~na propncd~<l,:·~),'ara .\tli'CMCnüulo em lO tio julho, 
pagamento da q uan tta de ~0-::;0~0, 
quo seu pac l\lanoel l\larcelmo l e-
rcira Jicúra ale a nçado pa_ra con: o , . _ , .. 
Estado em ,·isla das mlol'l_naçoes Em cJrscHsSc<O ül_ll 12, Iot ella encerrada c atliatla n 
prestadas pelo !lr. S!'cretarto das YOÜl~ão por Jalüt tio numero, scntlo approratlo 
Finanças. em 13. 

r\ r c h i vou-se 

:j!) ltoqucr que $Cja onYi<lo o governo s~- Dn t~ouuni!>l!o!ÜC tle Uctl~'<'scutnçi)<'f-1 
!Jrc os requct·itncntos em que os ct; Ucttncr•hncnHJ!ol e: f•ctlt,;ol's 1 ' 
tlad:los Lcopoltlo Tantres e .Jose 
Jacintho Pereira Brat;dão, collec~~-
rcs cstatloac~ tias cttlades tlo hw 
Novo e l'omha, pedem o rcstahelc- .\.pt•escntntln em ll t!e julho. 
cimento da antiga gmtil~cn<;ão que 
pcrcchiam c a re;.;üutraçao da por-
centagem de i "/,, quo Jltes era 
abonada aló l!JOL Em discu~siío em 12, foi clla enct•rrada 0 atlüda 

a Ytdaçau pnt· Jalta_tlc!nnmcro, sendo appronv.lo 
em 10. 

ltet.nct.tcra:n-sc os r c 'lll ~rimcntos ao ti r·. Sccnta-
rw das I• man<;a~ JlOr ofllcio n. :Jtl tlc U de 1·1•• lho. - ' · ' 

-10 Manda que sc.C!t~ntlo requerimento dos nu eonJnai!>l!>iào •f e Uctn'e! e:: htt·iit·~, 
professores prtt~lar.ras <las colonia_s Hettnet·hucuto!ol tl Pt•tic,~t"tcs ; ' · 
suburbanas da Capttal.j)('tlllltlo Ctjlll-
paração de seus Ycncilllolltos aos tios 
professores tla. ZO!IR urbana, seja 
anncxado ao pnmctro pam o mesmo .\.Jn•cscnltulo <'lll 11 dojullro. 
fit<1. 

, Em tlbo_ussão c.m 1:!, foi clla cnt:errada e atlia<la " 

l 10ta~aopor taltad<~ nnmpro, sentlo appro'<t<IJ 
tlll j.J. 

I 
P, 
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41 Ite({Uer quo soja ouvido o govcmo s-o- Da eonnnis!»i:l.o fie H<';n·•~'"el~í n•·••c!'l, 
hro o requerimento em que o citla- Uet)nerhnento!»i ,. l'eHç~~(·~: · 
<~ao Luiz. Ball.Jino tio_ Altncitla. pro 
tcssor pnmar10 tia cttlado (]o En ire 
1tios. pctlc pagamento til\ "t·ati!ica-
<;:J.o A que se julga com dit70ito. .\.tn•cst.•núulo en• l.l tlP j<tlho. 

Em discussão em 12. encerrada ella. foi atliarht a 
votação por falia de nmncro, sen(\0 ap]•royado 
em 13, 

ltcmetteu-~e o requerimento com documentos ao 
~eoro1arw tio lntoriot· po~ oitlcio n. 3!) tio 13 de 
JUll!o. ' 

·12 Opimt pela app~·ovaçc<O tia lntlieação Dn. eoinnli"'~ào Especial incnnlhitin 
n. 2,, no senüdo de representar-se th~ dtu• tntrccca· !>iOht•e a hutacac:t() 
ao Com;rcsw Naownal, ~ohre a ur- n. 2; 
gente nccessitlatlc de legislar sobre 
fechos c tapumes nos limites tlivi-
sorios tias proprietlatlcs ruraes o ur-
banas. AIH'cseut;ulo em 11 t!c jullw. 

ED,J tliscussilo <'1\\ H'>, cncenatla clla e ;;ulnnetlitlo 
a votaç:to, foi lll•lHOYado. ' 

Yide a i!Hlicação n. 2 

13 ~Iantl<t IJU'l Sl'j<t rcn:oiiida ao .dE· So-lna t•.oannll!>oi"'iio •ic Da:>'~.t·<~<"·;ila ft"a•~)Jli.ca 
oretarw tio lntNtOr, a poitçao em e 4,'iYili:;-:tu•ào th• d1aHos. 
CJUO o oitlatlão Crsulino Linm c ou- • • 
tros fiolicitam a crcaçflo de uma os-
cola mixt<t ele instrncção [lrinJar·ia, 
na loeali1ht<le - Clln:tlinlto do F<'•ra, -~l•l'e!'lcnúulo t)l<J 1~ <lc .inllw, 
municipio de Cnrvollo, pam dar as 
in(!ispcn:mnis provitlencias n rc;,;-
pcilo. 

En.1 tliscu~silo e.m 15, cncerratla clla o submcttítlo 
a votaçao, fot appronttlo. 

Itomctlün·so ao tlr. Scoro1ario tio Interior, por 
olticio n. ·10, t!c lG <IP jullto. 
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44 Requer, em vista do !i lO do art. 7:2 da na connul~tn'ío tle Agrlcnltnt•a e In-
Constituição Federal o archivamen- dn!<oltrla: 
to da representação em quo a Asso-
ciação Commercial, Industrial e 
Agricola de ltaúna, pede ao Con-
~rcsso Mineiro a adopção de medi- Atn'cscntatlo em 12 de julho. 
uas c1ue visem a decretação, pelo 
Con<>resso Federal, do uma lei que 
prolfiba a immigraçilo do turcos no 
Drasil. E~ discussão _e_m 13, encerrada elhl e submettidr) 

a votação, tor approvado. 

"\rchivou se. 

-15 Manda remetter ao governo o roque· na coulnlil'l!";, .. th~ 111s~ t•tu•••ào l'nhUcn 

I 
rimcnto em que o cidad:to 1\Iiguel c eivHiz;u:õo de lntllol". · 
Muzi de Abreu, ex-professor do Gy-
mnastica no Internato do Gymnasio 
Mineiro, pede lhe seja concedido o 
ordenado ~implcs ou lhe seja dcsi- AIU'escntntlo em 12 de julho. 
gnada al<'uma das cadeiras da Escola 
Normal on Gymnasio, para attcn-
dcl-a como for de justiça. Em discussã? em 15, énccrrada (']]a o suhmetlirlr 1 

votação, for approvado. · ) '
1 

Remet~eu-so o rcrtn_erimen to ao dr. Secretario do 
In terror, por offlc10 n. ·il, do lG do julho. 

.tiJ 
1 
Opina, em vis~a das ln!:ormaçues dor na couunl"!-i'io tle ncr)l'escn~n ·••••!'; 

dr. _SecretariO uas ~·manças, pelo HC4111Cl'hlH'IltOS e r•etl.,-. -;. . ' 
arcluvamento das segumtes petições: ,oes 

1 

De (1. Antonia Paula Vianna, viuva 
de 'I'rujano do Araujo Vianna, ex-
J~rofcssor <!<t. Escoht ::-;ormal do Ouro .\tn'cl'!enhulo em 1:3 de julho 
I reto, sohcllando do Congresso' · 
mandar pagar-lhe os vencimentos á 
c\ue so julg:a com direito, por seu 1 

~~ado marr.do,d~ condtu_r-se d,a da!a1Em discussão om 11), encerrada e lia e snhmottl<lo á 
.t supp~essão .t ca cmt a tu o dia votação foi approv·\llo 

do fallecunento ; ' ' · • 

= 

o .... 
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1007 .tf3 do ,\ntonio l\Iadiniano Ferreira, ex-
professor dtt !<};cola Normal de Ouro 
Preto, pedindo a decretação de uma 
lei auctorizando o governo a ]wg·ar-
lhe o ordenado simples, desde que 
foi privado de sua cadeira até que 
seja aproveitado o do João Baptista 
Campos lht Cunha, ex-professor da 
Escola Normal do S. João d'El-Itei, 
requerendo pagamento da dilfcrcnr,'a 
do CJUO do menos recebeu, o mais 
os voncimen tosa 11ue se julga com 
direito, até que sPja aproveitado. 

1 ~1111 

1007 ·18 

R"'[tWr que se pe•:am iJJi'OJ'lílaçrir;s ao 
c;overno solwe o rr.·<JUürimento em 
l(HC o ciri:\IWO Perlro Falei .Junior, 
l)X-profes:;or pnlJlico prímal'io tlc 

Are h i vamm-so 

na eonnuilo•!'Õào tlc Hcti~C!óõenü\çt-.t'!"l, 
Uettnel'hiH~nt.(J s (' Pct.içoes s 

COtJt;on!Jas rlo "\ortL•, mnnidpio de 
CotJ<~0i\'iío do S~'rro, p0rlo r~intogra· ,\.fH'C!'õentado em Fi rk julho. 
çilo na rC'I'orida ctuleira. 

Em discussão om lti, encNrada clla o snhnH;t.tid<) 
;', voti\ç:to, !l)i approvarlo. • 

Remettou-sc o requerimento ao dr. Socrctari•l do 
lnter,or, por oflicio n. -l~l, de 17 de julho afim,,,~ 
ser informada. · ' 

Opina, em vi:> la do l'arccor do dr. na COillllli~!<oiUO de UetH'C!oÕCIIta ÇCt('!>f 
sub-Procurador Geral do. Estado, ltCtfneJ•hucnt.os e J•e~lçõe's : · ' 
polo indr:;feriment_o _o arclnvamcnto 
das segumlcs petJr,,qcs: 

'l'res do cidadilo Francisco de Salles Apt•cs(•ntndo em IG do julho. 
namalho Pinto, capitão :eformad~l 
ela Brigada Policial de l\Imas, soh-
ci!anrlo const.nrC\'ilo de casa nesta 
Capital, para sna rcsidcncht; EIV cliscnssilo em 18, encenada e lia ,; snhmdtid•l 

a votação, foi ap:)fovado. 

tlo Jo:); Jacintho das "\cvos c outros 
fnnecionarios pubJi,~os do l~stado, 
pedindo constnrcç~o do casas para 
suas rcsidencias, ncs!tt Capital. 

Arc!Iivaram-se. 
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l!!OI 
·1\J Manda nrchivar 11 repres~nt'l<·~o 1 lO 

eirladão Augnsto Pant<tl~ão ' ~~~ 1 ?j L'\ c•onuuh>s;lo 41 , , ~ tando contra os termos ,10• 111. o te.>- ;;·lslaçào t• 1, (i, <.<n•si iülH•.•ao I.e-l" d - · · urecer · • l!!if .,.., 
11: 'v, o 2a do maio do 18DI d·t ·w • · 
tJ_ga com missão de Constitui'ç:t;1 Lo: 
!J:I;>lnçl_o, c l'od<e,rcs, por a~har-soiAiwt~o.;euüulo em 17 de ·uih 
Jll CJtH!Ic~do em nsta da approv<wão J 

0
• 

do rcterido parecer. ' ,, . Lm discussão <'m l!J á ,,01. ~ ••. •• encerrada <·li·• , 1 dÇ<co, Jo1 aprovado. · ~ o su mJCttido 

Archivou-so 

!'íO Mand<~ ar<'ltivar a peti<;ão em < d 
Mana do Carmo Silveira Pal};~(rPs' l)a eonuul"'~""iío de- , 

lpro,r~ssora publica primaria de Dam~~ltc•tne.•Intcntos c I• ~tt'tH!'C!'o;encnçc-.cs 
JU !~, a! lega ter exercido 0 m· . e \'Ol's: ' 
tono <luran te vinte nove ann'~~!s-
po~Jo aposc•ntadoria, em vista dg Arn·c•sentudo em 1- d . 1 i.ll' · 10! tht Cotlstiiui(\o do Estado ,. . 

1 
CJU ho, 

· Lm discussão CIJl 10 votação, foi approv:td~:crrada clla c sulnnoltitlo ;, 

ArclüYou-sc J!)l)j 

!!liJi; 

Archil'ou se 

o ,_, 
C) a 
;:l 

;..-; 
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I 
f>2 ~I anda nrcl!i\·ar o r<~IJIInl'imcn!o <'lll !D)a ('OBHn!s!>iiío fh' Com-;titni~·ào, JA•t:;l!'>-

qno o haçli<ll'el ltodolpiJO í\Ionteiro\ hu·ão (' .Jn~tlça: · 
Chassiw Dn1mond,juir, uJunicipal do 

I lermo do Uo<:a~·uY<I, pede a decre-
tação de UJlla lei especial, para o }l.p~·1·~entntlo em l[l de julho. 
fim de lhe serem contados, como 
tempo de noviciado, par:t o cargo do juiz do direito, os per iodos em Em discusf-ilO CJJI 23, cncerra<la e !la e snhrr.ottido 
que sorvia como promotor do jus- a YOÜl\'ilO, !'oi approvado. 
1iça e juiz substituto do Jacnhy, fi-
cando salvo ao rcqnercntc o direito 
do plcitea1· a sua prctençfio perante 
o governo do Estado. Archivou·so 

f>3 l\landa arcliirar o rcqncrimonto em Oa c•oJUillh!l!">ào de Ht'lll't~seuta<;-c';c!>'. 
que o cidail~IO Antonio Caetano da Uc4gnet•hnt'IICtJS c Pc·Cl<;ÕCl!!: 
Silvo, proi'•;-;1or pnhlico primario ela 
cadcint do <;, Fn1ncisco das Chagas, 
do Carn1n do l'arnaliylia, pede opa- 1\ rn·e~·wlll.tulo em l \l de j 111lio. 
gamcnlo tk onlen<Hlo silllplcs dn-
J an to o trmt•'J em <J ne esteve fora do Em diccns~iío em 23, cnceri·ada c !la c suhmcitido ;'1 
cxcrcicio d:\ cadeira dt• Thcbns, mn- votaçiio, foi app!O\'ado. 
nicipio dc l.t>opoldinn, pvl' não ic-

. rem !'nllllan:cnto ns raõcs all<•ga-das. Fizt•r:un dPclaraçfío do voio C(nÜa o p:~r2ccr c.> 
srs. drs. Nelson do Scmm e Jooo' Alves. 

ArchiVOIHO 

Gt Ht·qncr S<·ja ~Jiilll'XCitlO ao parecer n • . na f'Onlulll»i~:io dt• Ht•Ja:c,.t•ul.u-.·c-,L·~, 
-!::lo r<''JliCriinenlo do c.i<l:uliío Joiíol Jt(••t•u•t·inlt•al1o.o;~ •• Pt•11<;lJC!'!II 
Gourosand de Araujo. runccionario 
c si atloal ,pedi IH lo c~nsl rucçf10 ,de ~asa . 
para sua r<·>illt•IH 1<1 l.Jes!a Capital,,AIJrc•!o(t•nüulo ·~m 20 do JUlho. 
para o lim til> si'r arcluratlo. 

IEut discussfío ~~~~ :?:l, encerrada clla c whmetti<.:o 
n roiaçilü, 101 npprovado. 

Anne:xou-so 

. . 
1 

• t•cllh'allJt'lllü do requeri- Ua t•OIUJ~lho!»no ele Hetii'C!o<f! ní nç4)t·~, 
;,;; IOptn,t pe tl '1 .

1
, tJ ct'tla-'ao João Pt•- Hcc)nea·•n.entoM e f>ctl\'i',~:!!': mc.nto t•JJJ qt c u . ,. 

dro Queiro~a pt'dc <'qmparaçao de 
seus vencinl<'lilos nos do cBual ca~c-
• .: 11 •1- d,·11 tnis sccrctarws do hs- . . 
gOl lU '~ . 1 '(' tiO •trt ,f • da lei .\Jll'l'!oit'IIÜHIO Clll ;?I) de JUlho. 
hdo <'lll Yll'.\ll• ' · ·. 
11' • . t11;, dn 1 outulJrO do J!)((J, 
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Opina pelo arclliva_tncnto do 1.0

, uoriJ I•:m .. , . , . -~--------------
mcn_to em que 0 crdadào João l~c<lrol , dt,~tbS<~o Cllt 21, éllCI'IT'lfh ell . . . 
Quo1roga, pede cquiparaç'lo 1, · ~ \Ob'!,<tü ]>or Jitli:l de tllnn'·.' a, íü1 ad1ada" 
vencimentos nos do C"'t1'tl' c (te set:s em ],, e to, sendo npproY<tdo 

1 . ' b { a eo·orla 
nas ~ emms Secretarias do Estado 
em VIrtude do art. 4. o da lei n. ·UG' 
do 4 do outubro de l!JOiJ. ' 

r\ J·chiYou-so 

l!J07 5G Opina pelo arcltivmnonto da roprcscn- I)· 
t1ação em IJUO a Cumara Municipal ·~ 1 c~n•~ul ...... uu ti•• CorlNllt 1 , 
(e S. Joio d'F~-Hoi pede a decreta- i,; !>oi H<,'ao e ,J li !Oi tl\·a : . n \'ao, •·•·· 
ção_do ur~a le1 especial t•,r!HUH!o 
obrJgatorm J>ara o conlrihuinie '1 A 
J~rova de '~c~mr-se IJUites ec.m 0~ lll'c"~t'lllatlo (·li\2:3 de · 1n 
cofres lll~l!llCljlaes, sempre '!llC lo- Jl 10 • 
nha do ltügar-so em juizo, como au- E . -
ctor ou como ron, em vista do 'lrt m dtocus- .. o l!lll ~.J encornd· 
11 ~a lei n. 3i~l do 17 de seteJnln·~ d; ':oi12tç~w I'' l' l'<Llta' d" nm~l<''J:Ooll~, 1 foi ,((Jiada a 
1~03 o de achar-se a Fazenda Muni- 'm '. 'scnr o approvado 
Clpal armada do executivo tlsc·ll 
para a cobrança c' o impostos. ' 

,\ rcltivon-se 

l!J07 57 l\Ia~da ~rcllivar a petição em ' ' j 
Cllladao Flavio Hodriuucs jlle o na ('0111Hll ...... :,u 
pançado, _fazendo ver ao" Con•~;.~~;~ <.'a c Ciy 11 1;.~, \' i'i :! ~I ~ ~~ "~t)'ll \'à o t•u h li_ 

OI' ~xercH)o o cargo do proJ'es· .,_ IH lo"~: 
puhhco_ ]JI'HM\t'io da cadoit·a r lo sc~~r · 
masculmo, do Senhor do Boin· Í)eso A}n·c:•cuHulo em '>I d . 
pacho, municipio rlo S·tnto 'nt . - - o .J nlho. 
(lo l\I t . t . ' " omo I•'m d' 

I O? e, vm o seis annos lOd " , 1scussão em 2G , , , 
du~ remtogração, na rofori'dal c·to 'otação ]lo r falh 'd~ncorr,túa ellu, foi ·tdhlh 't 
!;lll'a, por uma lei especial em r'· em 27. ' numero, sondo appr~v·;d~ 

zao do nadtt haver quo decid' 1 a- ' 
a pretenção do requerente. rr so n·e 

Archivon-so 

1!!07 58 Requer que seja romottida 
no, para tomal-a ao_ govor- na co1 , 
'J.UO merecer, n lllellar·ç,~coonosrrdoração tlus•,!ll!\l~l.'""'ao tlc A n t•i 

d d J ,, n rJt e • • ~ ~ eut tnt•n .. ltt-ci a ão ose' Anio•rio 1' . 1 o · • ' 
Snntos pede privile."io '?rrewt dos 
ração de ouro 0 ". para cxplo- .\ 1, 1, , 
cordilheiras lhs~ ~n~'_os motaes nas • ~o~cllúltlo em 24 dt• . IJ 
e Bananal- ', 1~rr,~s-Boa Vista- · Jll to. 
the' o Fl . 11f8 r Jstr.1e.los de Cnie- ]<' . 
tinga CIOS a, lllUil!C!pio r]p Cnr·t- •ll; ljl·lSCUSsào em 25 en ' .. 

• ' ' 0 <tç<lo J>crhlt '1 °011 <tda ol!a foi ndia<.la [t o1n 27. ' o c o 11nmoro, 1 ~en1 o Hl•Provado 

Itomctten-se .10 d 
oftlcio n. 47. de io Slocr?tario das Finan~<t«.' J>tJr 

' 'c Julho. ~ ·' 

o 

~ 

I 
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Roque\' que so romotb ao governo na conuuissào de ltcJn•esentac.~ões 
para iufornJar as seguintes peti~·ões: ltettnc.~•·Jnwnto~ e l"etlçÕe9 ; 

De Lamartine l\Ioroira, colleclor Es-
üttloal, pedindo relovaçrro do paga-
meuto de 1258G5o, em que Joi jill- .\JU'C!!it~utado em 24 de julho. 
gado alcançado para com o KYütdo; 

IDe ,\ntouio Luí:r, de Souza, escrivilo Em discuss:io em 25, foi adiada a votaçrro por t~·ü· 
de orphiíos do t••rmo de Monto AI~- ta do numero, sendo approvado em 27, 
gre, pcdiHdo rolevação da pr< scri-

j pção de seu diJ·oito de haver do Es-

' 

iado a restituição da quantia de 
í 30:-fOOO, que indevidameu to pagou ; 

Do d. Virgínia Pimentel Dins Du- Itemettoram-so as petições ao dr. Socreütrio dai:! 11 arte, pedindo perdão da diYida na Finanças por officio 'soh n. -18, de ao de julho, 
imporümcia do -182$3:!·1, qne seu fi-
nado marido Antonio Dias Duarte 

. ficou devendo ao Estado; 

I De A111erico Vicini de Britto, porteiro l da Imprensa 01Iicial, pedindo paga-
, 1ncnlo dcc graliflcaçfltJ a quo Eo jul~·a 

com dircilo, ur)r ter oxcrdflü cmHu-
lativalJlcnie as r'uucçüe:l 1lo porteiro 

, e oou!inuo tla'.JilOlb ropartiçuo; 
l 
i Do Josó \~ :1 \i mimo Vi],jas Boas <h 

l' Gmüa, ex-escrivão da collcdoria do 
l\Iuzambinho, p-:dindo seja relevado 

I do paguwonto do 5:000:f.ii_'00, om quo 
fui julgado o sou alcance parct com 
o Estado. 

60 no,1not· rJue se remotta a•J goyorno Da Ctnn•ui~sào de UcJH•eseutnções e 
para o~aminar o llr9ceder ~omo for I•eth:ões: 
de justJç,~ ns petrçoes segmntes: 

De habitantes do S1'ío !toque, munici-
pio do Pimnhy, per lindo a ~on,strn- i\JU'c!Oientatlo em 25 do julho. 
cção do uma ponto sol~re ~JriO Santo 
Antonio, no mesmo distriCto; 

Do 00111 mrJrciimtcs, intlustriaes. o la- J~n~ discu~sào em 26, encerrada olla, foi adil\da 
vradoros, rc~itlentos em l!ab1:a do a vota~;IO por falta de numero, sendo approV<\· 
Campo, podmdo a construcçao do do orn ~7. 
uma estrada do rodagem on~re 
nquelle districto o o centro do I a-
nopeba o a construcção do um pre-
1Úo parct funccionamonto das esco- lto~otter<v.u-~o as ropr:sent~tçõos ao dr. Socrettt• 
la.~ primarias; 

1
r
1
1o das lm,uwas, por offlc10 n, •16, de 30 de ju• 
10. 

Do hahitnntr~s do Joancsia, municipio 
de Forros, pedindo !1. decretação do 
uma lei quo auctor1r:e ao lí~ver!;o a 
auxiliar com a quantia do 2.000::;000 
para a c_ons!.rucção do u_ma .~onto 
sobro o no Santo Antomo, l!"ando 
aquollo districto ~to do Draunas, mu-
nicipio do Guanltacs. 

It, s.- 27, 
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61 !Manda que se rcmctta á comn io " !I! • -
do Representações 0 Poli - 1 .,s<to\ )a <.onuul"'"'"tO 
tomal-o na CO!Jsideração cir~gs, n)~;!~:! e CiYlllzi\Ç;\0 :~~ \~l'iJft''t~t•ção Pnbli('a 
c~r, o rcquor1mçnto do cidadão Jo;;o u 

0
"' ; 

N1co.dcmos dn s1tva cx·prof'~sso 1 1 
' lllUSICt\ do Gymnasi~ niineirC'. r ( OIAilll'~-! .. t•uüulo Ülll 2G do julho. 

i 
i 

E:n c\i<eussflo 0111 2!J 
YOb\·flo JHH falta ~1001;~;1;rada olla, foi adiada ·~ 
cnt :lJ. loro, sendo approYa•b 

Remet1ou-se :\ ~onnnissão 
Potiç<>os. do Hoprcscntaçõos o 

tl2 Opina pela approv·H·ilo d·• I'tll' -n 3 t' ' ,, " ucnçao J) l\ c 
cón!,~c~~gn I.?~ d·~!so representar ao • OU11Ui!!!si\o EsrH:oclnl; 

I 

" .· o eJ.t sohro a urgente 
convemcncia do sor consian·tda· v o A 
ba r:o orçamento. ~a Viaçfo 'ri'ecleraÍ. lH'~senüulo em 20 de . ll 
no VJgonto oxorCiciO, para a const ' JU lO, 
cção do ramal ferroo cl·t l!>t ru- , 
Contrai, do Curralinh~ . ' r/ r a da Em discussão on "l 
tina, no Norte do 1\Iinas. '' Htman- '~.Yotaç:·io, foi l ,;'Pll;~~.(~írada olla o sulnncttitl·> 

1 ar oco r e a indicação·~ c o, se.ndo rcmoiíirlo o 
' omnnssilo do Hcdacc,,Jo. 

Yide a indica~ão " n, 3 

63 Manda urchivar o requoriinont 
~,ue o cidacl1ío Carlos Rod ? em On coJntuis .;-
I rm!t, soryento da gscola do rl\1-.l'~les I•etlções i s.to de lt.etwc~eut•t·.·o~e.~ 
~nacra, designado para ex 

1 
1ar- .. .. ·~ c 

Idontico na Secretaria d orce r ogar 
pede que lho sejam 0 l~terwr, Ain•e 
favores do art 1 o da ro.ncedidos os l'icntndo em 2!J do jull 
28 de julho de is!ls' ;I n, ~:n, do to, 
supplicante direito ao \~~~0 :~gj ,ter o gll,l di'r.nss:ro ,, c c. a di<c - .- em ,,r, encerrada li ' tb~.to, lvi approv:Hio, ' O a o suhmeittrlrJ 

o ... 
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1907 65 1\Iand<~ que se remetüt ao governo ()a eonunissào de Uern•«.•sentações t~ 
para attendor, como fór do justiça, i»t•th.~t1t•s: 
os seguintes requerimentos : 

l\1(17 
I 

De Messias Noguoim Chagas, pedindo Atll'C!oienüttlo em 30 de 
i~onç[io do impostos para abertura 
de uma taverna, no districto do La-
mim, municipio do Quoluz : 

julho. 

Do Adolpho José Passos, ex-servente 
da Escola do Pharmacia, pedindo a 
restauração de seu Jogar, supprimi-

Em discussão em L" de agosto, cncerradct ella, 
foi appr·ovado. 

do pelo poder executivo ; Rcmottoram-se o requerimento constante <la pri-
De Luiz Eu! alio de Aguilar, ex esc ri- mcira parte, acompanhado de quatro attcstados, 

vão de paz da cidade do Alvinopo- ao dr. Secretario das Finanças por officio n 51, 
]is, pedindo pagamento das custas de 2 de agosto, o as constantes das duas ulti-
por inteiro e mais algunHt melhoria mas partes ao dr. Secretario do Interior por 
na remuneração dos serviços a seu officio n. 52, de 2 do agosto. ' 
cargo. 

Mamht archivar o requerimento ern na eou~uli!iisiío ele Uern•cscnta~ões e 
quo o cidadilo Afl'onso 1le f;iq_ncira I•ctiçocs: 
l~amos Cosar, ex capitfto da Brigada 
Policial, pede reintegraçrw naqucl-
lc posto, em virtude de inform~çõcs Apt·(~seutatlo em 31 do julho. 
prestadas pelo sr. dr. SecretariO do I 
Interior. 1. .. ·> 1 t 1 Em liScuswo em ;.. c e agos o, oncerrac a c lia e 

suhmcttido ú votação, foi approvaclo. 

Archirou-sc 

07 !""'"" .:ue " eoo.etle. 00 """"' nu eomml••ii• d<' Con•tltnlçiio, para resolver, como for de lhreJto, ~·i!'olln•:ào e Jn"'Uça : 
a petição 0 doc.umcntos em quo o 
cidadao naldino Augus.to da ~nz, oxl 
se"undo oJiicial da exüncüt Ihrccto-1 rüt de Fazendit do E~tado, pede a .\ Pl'('l'õeuuulo 01n l.0 de ·,ig·osto. 
<lcerotaçi'to tio uma lei C(uo o .collo-
quo na classe dos funccwnarws do 
Es1 a do, em disponibilidade. Em tlisc:ussão em 2, encol'!'atla clh\ e submettido ii. 

yotação, foi approrado. 

Itcmottcram·sO o requerimento o documentos ao 
dr. Secretario das Finanças, por offlcio n. 51, 
do :3 do a!Sosto. 
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H anda arclüvar o ofilcio do J. u1·z tll' I)~ d'r ,·t d ' · ·~ conuni- ~ 1 o.1 o a comarca de Diamantina ·~1 .1 ~ "~~no dt• Consfhni •. - , •·•·· enviando Camara dos Deputado~ ,.., '"' nc;uo (~ .Jnsttc;n z . . f~·H ' 
a r?Pr?s.entação em lJUO 0 escrivão 
do JU<hcutl c notas daquolla comarca 
podo a dosannoxação da oscrivani·Í \ 
das ox.oouçr,es _criminaos do ~eu~" Jtret'õ('lltndo em l." <lo agosto. 
rosr~ccüvos offlcws, por não ser con-
V?mm:t~ a medida proposta 0 pelo 
d!S]lOSJÜVO do art. 7 da ]pj 11 ~~~ f' · 
do 20 do se tom bro do Hlo< · ' i' ' 1!1 <hs;u.~si'io. ~m :l, ''licorr;ub 

a voLt~ao, r01 appi·ovndo. · c•lla o suhmcltiilo 

ArcliiYaram-sP 0 of'' . 

I 
1007: 

I 
I 

· •tCIIJ o a representação 

GO ! >r,d "''"' eo poçm" '"'""" ''" " ll I govom? _so!'ro' o Noqnorirn~'nto dn ~'~~~__!ln.nl!'>!sí\o de Oht•ns l"nhllt~·•~- c 
i 
i 

que O CH!,tdcto fiansto Augusto \Ver- • .to· • ~ 
I · nor o outros, pedem privilo<>io para 
'! cons~rucção de uma via-fcr";.ea quo 

~artmdodos Campos do .Jord'io 1 '1\ 
J stado ~lo J\Iinas, vá ao ex trem~ 1} 0~~" itt'(~sent.tHlo em 1,0 de agosto. 

to do Estado, o outros favores ]l'tr· 
a mesma projectada estrada.' ' '1 

!<3m di.scussão om 3 á votaç"io f' • ' onconatla ol!a c sulmiot.ti'il() 
' • ' 01 approvado. 

70 IHcquci· q_uo sqjn ouvida a comr . ,. 
t!o.Lcgis!ação .e ,Justiçasobrol~~ ão J)a ('OllUUis!'Oiio J I gmntc~ rcquorunentos : s se Petif.~(·('S z . (e n(']H'I'I'iCiltn\~ÕeM (' 

Do Luiz Cyrino Rodri"'l .. . . 
justiça do Tribunal '<( 'lHl.,,'ololf~cwi do . r u 0 ' ' ·~ç·w 1 \ l m o pag·amento da 3 dili~io' •1 ' '0· • tn·c~~•c•ntnd 
cedi r! a pela loi 11. ·12õi .do r"- dna con. - . o em 2 de <I!!,Osto. 
de WJü ; ' - 1 e agosto • 

Do Ni<'?lau Josó Ferreira 2 o ffl . grn 
da. Dtroctorin do Viação' 0 •0 b o c~al ú 
bl!cas, pedindo qnc lho . ras I u-
do o pcriodo do t Se)lt conta-
do lg78 a 3 ti e scto~~ll~~ ~i~ rs ge maio 
tdo edfiecl l!vo oxercicio p::na88o.'s' co"'m.o Itomet t or;un-se 
os a 01 n 42:-i 1 ' ~ euei· · 

de IOOG. • ' ' < e 1 i <lc agosto 

dhcussi1o <'lll 3 0 
V01:i\'1lo to· , ' encerrada ella l.' S\lhmottid 

. I •'I<I•rCJvnrl". 

ú comnJ hsfio iw.licada. 

o 
"' C) 

@ 
z 
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lneqnorquo emvistadonrt. G.",dalei\Oa connni"!"!í\o ele Uctu•c•senta~Õ(·~• e 

I 
n. 365, do 12 do setembro de l\!03,1 r•ctJções : 
soja rcmett.itht ao governo, para re-'

1 
_ 

1 sol vor como f() r do jnstiça, a petiçfio I om que o cidadilo Casorniro Jorge,j 

I. residente rJnltahira do l\Iatto D~n- 1 Apresentatlo em 3 de agosto. 
tro pede um auxilio para impuls!0-

1 

1

1 nar' a propagaç,ão da indnstri:t da 
soda, no Estado do Minas, sob con- . . ~ , . . , 
diç• 1)cs que ostahecr'. Em thscussilo em"· lo! adiada a votação por falta 

I 1lt:::,~::::·::~ ':~:::,:PJ~:~~lo ,::,:!mio do< FI-
I nanças, por o!Ticio n. 56, <lo \J do agosto. 

· ?11:1 11 ·Li a r·r;!Jiyar· r, l''J'I norimr;Jtlo e:n li!· a colntnil'j;t;;\(~ ~n1• HeiH'C!>JCUta(,~Õe~ ~' 
1 'JllO o eitladrro Adriano qismond_i, p._~-(J~õe!-l : 

portcil'o do lutel'llato do G,):mnasF) 
J\linoiro, podo <[tW sons voncnuontos 
scjalJl pt1gos pela ta!Jclln anno::a ao ~ 
dcc. 11 . lill, de 6 de março do .1:qH't'!>JenúH:o om ''elo a;,;·osto. 
Vl\J:l, como oram antori_ormcnt~, om 1 yísl<t do art. 3.'', da le1 n. -U6, do 
1-1 do ouluhro do HIOIJ. Em discussão em ~, encerrada o !Ia, foi adiada a 

votação por falta do nurnerro, sondo apvrovado 
em 8. 

Archi'l'ou-se 

I ' -oll) t)l'lltll·,.~::,.) ti•• HeiH't'""<'nÜ.H,~Iíet-l <' 

lltor ur;r <JllO sej;1 onYi< a a cotril!l!ssu. 1_ :~e :- •. ·, =• • • 
d)1 Orçamento o Contas, soJ,J·~ o n':, ! ed.i!•.?r" • 
querimonto em quo o . mopsonho1 1 

1 Jlotninc;os Evan,2;cli,l<t Pmhcll'o.pod_n 1 

', ull1 an:dlí<J para olJtr:nç~o.rll _macin,- 1 , •. , 
n·H qnfJ se proslom no ü\hriCO d.l

1
.i\fU ~.,.;c:nüuto ew G do aq,osto. 

f,;rinlia e dosfilJralllOillO da bana-
neira. 0 sons congPnrres. 

f1iJl1 discussão OIJJ 7, foi adiada a votação por ü1Ita 
do numero, sendo approYado em 8. 

rtomottcu·SI~ á commis~ão de Ori;anJünto e Ctu· 
ins. 
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Hl07 71 1Ma~1da archivar a peti<,•ão em quo 0 o . . -
cidarlllo ~'rancisco Chcrubino Vargas, P:t~~~~•,ni~sno de Ue1wcscntnçÕ••s c• 
secretariO da Camara lllunicipal do · Çoel'! • 

I\107 í5 
I 

i 

Parnahyba, enviando para o archi-
yo ~esta Secretaria um trabalho seu, "" u• , . 
mütulado-Regnrs de Conta/Jilidade 1 cs('ntntlo em 7 de ugosto. 
-pede a, c~ncessão de um premio 
para o rol crido trabalho. 

Em disct -: t :~sao .c~n 9, encerrada clla e Sttl>It1cttt'·'o ,t vo ação, 1ot tt]•prora<Jo. u 

Archivou-se 

Manda archivar a peliç'"lo em rue ,1 0 Camara Municipal do Pombal po'r 01~ ~Oil!_Ul.bu;ào tle 1• 
e t ' etl"' •CJH'CI'Ientn·~Õ(•.~ e s, u agen o .ex_cculivo, dr. Joaquim ~ocs; " -"' 
S~nra de OhY?tra, pede a decreta. 
ç~o de ~1m a let fJUO habilite 0 gover-
no a 1ndemniza!-o da r1uanlia de A 
I:?:Oll$980, quo dcspcndeu c~m a J)l>C!ojeutntlo em S de il!!Osto. 
cqnstrucçiío de um prodio p·na cd- " 
dca 9 al~Igucl de outro para' cadêa 
pr?visorta,, PO!' não ser procedente E . 
a mdemmzaçao pedidl m dtscussão em() foi UJ t 

' monto pelo sr 'Jo··o' ~\csen ado um rcqueri-
n~cssa do '>arec~r '1 

• >~\r!oso, pedindo a rc-
gtslaçn:o. • 0 JMjleis a commissão do Lo· 

Ence~rada a discussão foi . . . . 
do approva<Io 0 ror . <lth,tda a votaçfío seu-
dos os papeis ú co/uc~In.Icn~o e_m lO, e rm{JOtti· 

nmissão IDdicada. 

~Llllda arc_hiY:lJ' 0 rr•qne~im 
quo () cidad:io r uiz P il. cnto em On cn•n I -
r?nha Almeida, J;ror~s~~r lll~l~ ~~c No- I•ettçci!~ ~"'ia o: tle ltetn•c.scutnçéie~ t.~ 
Cidade do Entre Ilios n J !CO da · 
mento da grnWicaçJo á' pede paga-
com rliJ·cito, c;r-l;i d .quo so .Julga 
rcgul. n. 100 Jl • ~- Mt. 120 do Atl . , 
dn; a disposiçUo ~lt~J. M·se r.evoga- 1 csenüulo em 0 de agosto. 
l01 n. 281 dP lii 'd~ ent1 VJsta da 
18ü9. ' ~ se cmlJro de 

E1~ discussão em 19 · 
a votação fo·. ~,encenada (•l!a c submet.thlo ' ' la]JlJIOYado. 

A rei!! v o ::-se 

-215-

Transumpto Andamento o observações 

1()07 77 Itcqnee ljllO seja onvi<lo o governo so-Da connnh>;sã~) tle Hctn•egt.•nt:u:c•es c 
bre os seguintes rciJUCrimento~ : Pei.ii\!<Í1es : 

l\Jfl7 i8 

l\111/ 

Do bacharel Agostinho Ponido, pedin-
do quo se lho paguem vencimentos 
correspondentes aos dos mspcctorcs Ap1•eseutado om 10 do agos!o. 
alllbulantes; 

De Jayme do Albuqucr•JllO o Silva, pc- , . _ 
dindo pro rogação do prazo para pa- 1~1;1 r!1scussao. em 12, encerrada ella e suhmdlitf,J 
"l1lllPilto do alcance vontlco.tdo uas a 'otaçi\0, 101 approvaclo. 
~ontas do collcctor do P11lmyra, .João 
de AlbucjUCl'IJlitl o Silva. 

Itomettou-sc o relj1Jerimcn1o do baciHtrel Agosti· 
n!Jo Penillo, ao dr. Secretario do Interior, por 
offlc\o n. 58, de 13 do agosto o o do sr. Jayme 
rl0 Albnqnrrquo o Silva, no dr. Secretario· •la> 
Finanças, por officic. n. 5D, de 13 de agcsto. 

Mau ela <pw ~;<· renwlla ;'t commbs:\o de na t.•on~Jnili(~,;~o tlt~ lt~Jn'el'!e nütções •' 
Orçauwnlo e Contas, a representa- Pet.içoel'i: 
ção em. que a !\los~\ administrativa! 
da irmandade elo Nossa Sc~nhora do 
ltosario, do Saharú. pode 11111 auxi-
lio para eonclnsfío das _oh~as c!e nma i\pr•eseilü\110 em 12 de agosto. 
ogreja, enja cnnstrncçao llliCJOU na-
<JUOI!ll cidade. 

Elll discussão om U, encerrada clla o suhmctlid<J 
ú volaçfio, foi approvado. 

Ilcmctten·so (t connnissfío indicada. 

Em discussiío em 2tJ, enccen1da e lia e su hn.,,t.tJdo 
:'i votaç;,o, foi approYado. 

Remctteu-se :'! commissão indicada. 
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Manda '!liO se ronwtt·t ao , 0 Par·• to I , ' ' ' lo vemo J)·~ co i ,. " ma -o. na devida consider·. ~. nun !-i suo 1 
l<LO, o roquomnento em <tue os co1- •·~Y: t c Ot•çntnt•uto c Con-
;ctores dos rnunieipios do Ubl 

I Olllbtt, Hio Novo s Jo"to N <
1
' • · · ' opo-

n~u2on?..! -Z~Iar do Hespanlm, Leopol- A ', 
<hn , San Pvnlo <111 Mnrhho' e S" IJI c~cutndo em 17 Jo ' 1 '· ' ·,,o do agosto. 
• ~ '. CU! P11' ,,hy . jJOdC!ll '\ 
re ... tm\' udu, gr.,1iÚ( ,.,10s e por~ 
CCJ t<.tgl'l!s qu< J'ece,.,.\u, !;cln 'll'rcc·t F . 
daç<1o dos m1postus do Fst· 1',! '- .m thscuss:w 0111 . 0 01 . 

, , ' . a '·otaç!o for· , - ' lC<Jl'l\tda o!Lt e su))Jll"ti.r'<I<J ' , <lJlprovado. v 

Itcn.elteu-so ao dr ' . . 
o1ilcio n. i):J d<• ·,,ls~,cretano dt>.s Fiuan"as 

• J "' uo agosto. v · , por 

M~tnrht ttrc!Jiyar a rept·csenlaç:lo dJ . 
lrm.andado,do Nossa Senhora do Ro- n.\ cmuull!"i!>oíno tlt• 
sarr~, do. S~harit, CJ,'-t•i do disposto tn"i : · 
na Constrtmção do Estado. 

E1~1 diôcns.>:,"J em 'JíJ 
a votação loi . - ' encerrada nlh ' <ipprovado. · ' 0 suhmottido 

Arcltivou-so 

Arclrivou-so 

1907 
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i\Ianua quo se romotta ao ~overno Da t!onunisl"!uo de Ohras I•nhlicns: 
para rosol I' o r, como for do justiça, 
o roqucnmento em que os engenhei-
ros drs. C<trlos de Figueiredo lU-
mes o Esuras do Prado Seixas, resi- AJU'C.!olcntatlo em 20 de agosto. 
dentes mt cidade do Juiz do Fóra, 
pedem privilegio para a con.-;trucção 
do UitHt estrada do ferro quo, partin-
do de Jni:r, do Fóra va entroncar-se Em discussão em 22, encerrada ella e submettido 
em Dom Jardim, município do Tur- <t votação foi approYado. 
vo, com a esüada do ferro Sapueahy. 

Rotr.oit~u-se ao dr. Secretario das Finanças, por 
officio n. 65, do 23 de agosto. 

Manda arcltivar o I'C<juerinJCnto ent na cotuani"'sào tle Uetu•csentnyé\e!l!l 
que o cidadão Fra.ncis<:o ltonwno, e J•etit,!Õe!'><l: 
professor <!e gymnastka <lo Interna-
to do (;,,·"~nasio Mineiro, pede C<jUi· 
paraçfto elo yoncinwrrtos aos do iiJs-
pector de alnnmos do citado osta- A1n•t•scni..aclo em 21 de agosto. 
belecimento, Jl'Jl' j:'t ter :o;ido atten-
<liclo J•Plo ar L 111 da lei n. U.'l, de 811 
de ago''" dr 1\HlG. 

E111 di.~cussão em 2:3, encerrada clla o submoitido 
á votaçno, foi approvado. 

Archi VOU·SO 

ltequer que "c solicilom do governo na conuuls10iío tle UcJu•escntnções e 
informações sobre o requoriment.o l•ctJçõcs: 
em que d. Francisca Jusüna de Olr-
veira, viuva de Francisco de ~'uy!a 
Oliveira, cx-collector do mnmcrp!O , 
de Sanltt Luzia do ruo das veg~as, i\JU'CSeUtado em 23 de agosto. 
podo perdão do alcance do 291~::;:;..7-1, 
verificado nas contas do seu fmado 
marido. Em diseussi\o em 22 <le agosto, encerrada ella o 

submoititlo ú votação, foi approvado. 

Itemotteu-se o requerimento ao Secretario das Fi· 
uanças, por olricio n. (H, de 23 de agosto, afim 
de seu informado. 

lt. S.- 21l 
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e 
sr; ~r J ' UIH a seja indcferitlo e :\!'chiv'tdo 0 0 . 

requerimento ,"Ill lflltJ 0 cidadão •1; c.o~.~~IUi~;f;ào de lt 
Atlo~pho .Jose Passos, ex-servente e.,lc,.oe"~ : «'Jlr(_•~ent;u:~-,e~ 
c~a h~coht de P!Jarmacia ele Otu·o 
I reJo, Jll'clo a restanraeão elo sou lo- \ 
~~1', Sl~!Jprimido. por aCiO do j)Odl'r • J)l'C.•li'Utndo r•m 21 rJe ao ( 
cxc~t~h:?• em nstadns informaç<Jc:o ,os o. 
prc;,Í<ltLL> J>Clo <Ir. SeeJ•<•lnrirl dn In- 1,. 1. tenor. ·n:l 11scussão em '>" , 

a vohçuo f' · ~.,, cnct,J·r:Hln t'lia o suJ,1r1r,((J't1·J ' ' , 01 n pproYado. · · 

AJ·cltiYou-.sr· 

87 M 1 HTJlb. m:chivar 0 J'l;<jUel'ÍIIlel!(O ('I !) '!tw o CHl~tdão. Eusohio Dias Fen0 ;~ n C!Onnnh;"ào clt• Oh .. . • 
1 a, p~opuctar10 da-~mpreza Tolo- 1 ·~-" ~ nhlicus : 
ph.Ol!IClt. Pouso Alcurenso - pode \ 
jlriYlle~·lO, por 25 UllllOS, para a l }ll'(_'f'lCiltQclo l'lll 21 tlo . " 
C?1~strucção d•: uma linha toloplto- <~,osto. 
mc,t que, )'ar~mdo ~le S. Jose' dos Em rl', ,~ 
Botelltos c Cabo \ crde ,. pass·mdo : 1'Cus.,,lQ c1r1 :(:), <'ll<'"rt"l 1. IC~OJI'!Campestr<>, vit a Santa IUÍ·t de ,, votaçuo, foi '1J•prol·1ào '<<I clla e suhmctli>l•.J 

atas. " - ~. · 

de 

em ;a de agosto, 

Em d' .. ~ 1SCU."aO Clll 'J" J suhmett' 1 · ~u (e 'I"O ·t H o u Yotaçiío ~,., :' o, encoJ-rada ella <) 
'. ' 01 clpprovado. 

A.rcltivou-so 

.~~! Rüi[UCJ•,o arf'!tivamento <h TOJ ! 
tação <'1\1 c ' >I'Csen- !>a c 
cr •t < . J11: ~s amanuonscs das i'lc- I•. on~nd~i!'<i\o tl•• lt ,C1 Sl'las ~s I• man<;as e do lntcrio, •-flt;ocs : ('Jlt•esenütçúefJ <' 
l'ec clm oqmparnção d<' SPUB 'enc·t 
mon os nos de e"'nal .. t, . 1-ltolaÇío 11 p r ,b {,\ cgorm ria .1\}n• 
Jt. ,, H' de~ 1 ~ JC1a, em vista ela lei l.'seutnllo em 9·~ I 

• J, ' · uo outubro rio l(JOr; 0 ~· · l' agosto. 
(JUO se aclw ailcJlllir!o o pudido lhit~~ l•:r . -

. n <hscll.~sao em "I 
,·ot·\c')o 1· · ~·, l'll"<'l't"írh 11 '<' , 01 HJ>pro 1·nu;. '·' c a(' snhmcl1ido 
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AIH!allleuto o rJl,scrvnçoos 

____ , _____________ _ 
n.üf_JlJCI: qno ,.;eja l'('Jueiticlo ao ~:oyerno TI~a (_I'()}U')t~lli"'j~ão d.4.• N~~~fH'.f~['.j{~IJlÍUt!:ii·t..'~ ~: 

uar:r rcwh·er, r;rJmo for •lo,itt.':tiça, a JJ>eti i•,~f)Ci'>!: 
pd1ç~o r:m IJll<' o eirh(i:tü .Joiio 
nueno (]:l r;osüL i\br;,,Jo, pro/'es.sor 
1)1ll diS)JtHii!Jilidadc da Es•_,ola :\Tonnnl 
do Ouro !'rolo, !"''lc a iulprr•s;·.rro l1>})JI'('!<'E'UÜUio em fé I ele 11gosto. 
rlo um .-H•n lralJallw inlitnlaclo-
Aritltmelka lui'imiil-. 

Em di.scnssiio Clll 2G, cncenad<t olla!) snbmoltido 1~ 
votaçfto, foi npprovado. 

ltonwttcu-se o ,r·e•J1Wril_nonto co1:1 o exetnpl<tr (],1, 
olm: ,ao tlr;. SecJ'OÜlriO do I11 [,)rior, )JO!' oilicic. 
11. r,s, de :2•; (\() agosto. · 

~~I ~M:anr_ht arr.:hirar a n•Jn·cscrduçlo e:nl·rr~.:.-~.<:·oul~~!nic!~:io de {;on~tt:'.inteJâe3o 1r 1.'" ... ~~~ 
{jUO o eitladiio Jo:w GnaJI,edo ela la'.·ào c .Ja~!SHça: · ' " ,.., · 
Silnt, pede a r;roaçfio do cargo de 
porteiro dos :wdilorios na comarca 
de Jni~ do Fora, p0r· ser exorciclo . 
•JssrJ cargo pelo.> ofiiciao;; do justiç<t AiH'Nleuia.do em :ê 1 do ag: . .-1o, 
(art. 211J, n. 1, rla lei 11. 3/:i, de l!J úc 
,;etcmhro d<~ JUO:l). 

Em <liscns.siío em 28, encerrada dia snl>mcttido i 
yoia,;uo, frJi apjli'UY2.do. 

ArelJivou-s<J 

\1:! Jtr•qur:r o arclliY<'.!JJCilic d:1 rcprc;;cn- fi}a eoHHHi!'!~i~e> tU" ~e('PI't'!'l('ntnf}ÍÍtt•r; €'-
bçiTo etJl q11c diyerso > funcdownios Jl•ctiçéie~ : 
publico;; l>rJdC!ll <JIIC, 110'> r;a:.:os do 
JllOrtc ou Í11\'~1litlcz, ~e_ja111 <leclamr.las 
o:;iinctas ~ua; dividas provenientes 1 da crJJJ>;trucç<-1" rlo cas:1.s nesüt Ca- ,\~ll'l.'f~('lldado r'111 ;tr; elo ng·o.sto. 
pita!, Clll YiôÍil, da ]r~i n. 3:it, rle :28 
de n;o;osio rk l!IIJ?. 

Em rlis<:ussão <Jm 21i, <'nceeratJ._\ oll:t c sulnnettiLr,, 
,, '.'OÜt\'ií'J, foi npprovado. 

ArcltiY'JII-SO 
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03 p ,equer o arcltiv;uuonlo do t'i'l ueri ._ 
mento em r1ue 0 ci(l't'"to ,. 01·.1 1.1 - u·a c_•oulntll'<;•:\o 1 1• Pe1'Jlül d S 'u, ·o· >as 1: o I•c·H··- (e ••'IH'c~eniac:c)es e . no os antos, prof1,ssor pu- - • o••!'i: 
b!l~o da Serra do C;,l!Japuam muni-
Cip~o do Entre mos, podo oquip·t-
raçao dos vencimentos dos prorc's A 
so.ro.s normalis!as districta~s UO'l do~ IH'«'!oit•nüll!o etn ;:~ i' r\ agosto. 
PIOie~~orcs das ~édcs dos municipios, 
~~r n~lú COin]JOI'!ar o orçamento 'JC-
' t cscnno do deRprsas. Em discu~''à() <'!ll í'K 

ú :Yoh•"lo f : , ' eneerrada clla o submcttido 
'~· ' 01 .tpprovado. 

il.r~ltivou-se. 

!J.{ o ' l pma po a approvaeão da indic·t .. - O g· -1, no sentido do <rcprP.$OllÜtr-:o"''.;~ a (•onnal;;"';'o E!O!Jleelnl· 
ongresso Federal para quo [·' ' · 

estabelecida a co~stl'llcção d tqnc 
prolongamento do Uher· l, . e um 
nicipio de Villa Platill'\ ac)n,'tt''o,Itun AtH't'!'i('ll~aclo ' o G , d . ,., ·c" was otn .28 do agosto. 
tem ~<~~, el'!vado do t·arnal quo 

. E' I•' (~ Ir a Ubcraha, mt chamada ..... oyaz. 
Em discussflo em 30 0 a votaçi'ío t' • ' ncerrada olla o Stl'>Jtlettt'r.lo ' ' • OI approvndo. ' 

Vide a Indicaçi'io n. ·1. 

95 Pc ' quer l)UO se ]'cçam inform,tr•Oo , 
Kf.vc~;to sobt·o os rcqncrimm1to~ ~l~ Otl~ coll!Htl"'!"iio I 
d .tr

1
ctano Augusto de Moura t·csi' etlçoes, ( e ltt•tn•esentaç(;c_•s e 

cn e em Dores rio Inday:, ' 1. · -
]Ja"\tmento d l I . '' pcttndo d'" o a uguc de um prc 

lO !?ara O fttnccionamento da Psr•o]: 
~~?h1~ RPmaria daquella loc<~li(h{: ..:\rwesc_•ntndo om2!J do ,1, t _,.<c 1 arçal .JrJ>O !tos<! 1,"'1. 1 ',_,'JS o. 
JII'Ivilcgio para construc\·'i~ d~ tnt 0 
J-~m~o sohro o rio Bamln;lt, t:ontna , 
dtrctto de colmtr JH'thni } 'r ~ lll O htl! tliscnss1o 
do í';j annos. '~. 0

' JH'.r) prazo á votaç~f,' r r-:m 30' ~'ltCOt'rad;t olla o suhmottido 
' OI approvado. 

Rrmcttot"ll , , ' ll·SO O I'Cr UI' . 
]t~r;tcs da primeirh Í~~nrn to o documentos, eon· 
n er10r, por of!ir•io r o, ao dr. Secretario rlo 

constante da SP••·{m 1ll· 70, do 31 do a<>osto· o 
das Finan<''IS ,,_, (a parto <10 dr so"'crot··~io d· t· >' ·' por oft\r•' · ' "' '' <~. ' 10 n. 71, da mesin;J. 

1907 

1\)07 

1907 

JWí 
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!)6 I, . .• I. - ~ ,cquor que seJa Hllll"\auo ao par0- )a c-onlnlfl'lsao dt• Uc•tn•c_•~'<('IIÜl.C,~oe~; e 
r~cr 11. 7G, tlr_, !J rlo :;;:;'Jsto, _par;t fiwl Pc•tft•Ões: 
identieo, o I'l''Jtwrit:tento !'nt r 1ue o ' 
cidadGo i•ntnnio \ i''entr• Ferreira 
da Siha, pt·ofc•ssot· pulJlir:o apcsen- 1.\Jll'<•senüulo l'ill í''J do agosto. 
lado, pedo pagamr't>ÍO th ~;Talilica:i 
r;ão i1 ')HC ~e jnlglt e lll dit·eito, ''J'-Vl/ 
do a_rL n. 120 do rcgul. n. 100, dciEm discussão em :.lO, volt.ou ;'1 commissão de Pc· 
1!1 d" i unho dr: 18tl:l. tições a ro<nícrimento do sr .. Jofio !•'rança, a qual 

o snbstituiu pelo pelo parecer n. !JD, npprovado 
em !i de setemhro. -

07 ~:\Ianda arclüYnt· o rerfllorimetdo om na c•ounui~.,.z'lo de- He!H't'!H~nüu•c)(•s e 
que o bacllarol Agosiínlto No,; ueira Petiçc)es: ' 
Penitlo, pedo qno I !to sejam p<tges os 

I vcncimen!oscrn·rcspondentes aos t!us 
1 antigos inspeetorc;; atllln:Lwtos, pnlo Atn•esenüulo em 21 de agosto. 

1rabal!JO que teve em diversos mu-
llicipirJ.'> do K;t.ndo, em Yis!a rln'i 
íni'ormaçõc~ prostarlns p0.lo rlr. Se- J•it;t clhcu;;sM_ ~m :31, encerrada clla e .,;nhmcttido 
ct·cbt·io do Interior. a vo!açao, lm approvado. 

At·chivou-so . 

!IS Manda archívar o rCI/Uorimento em D:~ conl!._Ui~silo de Coustitnf~,,:'lo, J .. e· 
que d. Julia Vieira Drant ycdc para I g·islaçao e .Jnstlc,•a. 
que lho sejam applicavCJs os lavo- . 
rcs da lei n. 331, dc28 de agosto do 
lll02, visto já ter sido at!endirJa essa .i\Jll'e~":t'nttulo em 31 do agosto. 
pretençflo no projccto n. 22, do 1907, 
approvado pela casa nos tres turnos , . _. ,.. , , . . , . , , 
rc"imcntaes. I~m dtocuss,to çm .J de sotomlno, onconad,\. ella e 

" sulmwttido a votnçflo, foi approvado. 

Archiví>u-s<;. 

(l~l lltequcr quu ~o remet.l<t :t<) grwcrno Dn eonuu;,,~,;,o ele H(•tn•<•sc_•nütç(t<•s e I par·t resolver como ontcmler do Pet.içc1es: 
jusÚça 0 rcqnl•r-imenlo em qn~ o 
cÚhdiih Antonio Vicente Ir'crremt 
da 'silva, professor publ

1
ico npt?f~ell- Atn•esentndo em ·1 rle sdnmbro. 

tado, pode pagamento (a_ g~a 1 IClí· 
ção á quo ~o julg·a cout rhrOito. Em discussão ew 5, ouconnda clla o sul>mettido {t 

vota\~ão, foi approvado. 

Romot teram-se o rNJnOrimcn to o documcn tos ao 
dr. Secretario do Interior, por oificio 11. i5, d(' 
6 do mesmo moz. 
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llCill<d 1<'11-Sc ú commi".','t'o 
~, indicada. E QUE TIVERAM ANDAMENTO EM 1907 



Pareceres hde Oo1nmissões Permanentes ._apresenta-
dos em annos anter;ores e que tiveram anda-

o 
ê 
~ 

mento em 1907. 

Transumpto Andmncnto o observações 

1007 208 l\Iand''· arcltivar o r"qucrimcnto c'do- Da ('OUIHli!oi~i"'ao de Olwas I•ubliens. 
cumentos em quo o engenheiro Adol-
plw Alvares de Oliveira o o )Jacha-

11107 235 

1007 23G 

rel Al'tlmr Eugenio Furtado podem Atn-csenüulo om 27 do agosto do 1006, 
priviloqio para construcçfto do es-
trada uc forro, visto trazer onus para o Es lado c pr{\judicar o plano Em discussfio em 21 do junlw do l!l07, encerrada 
forro-viario da E. F. LCOJ'oldina. dia c submet!ido ú votação, foi approvado. 

Archivaram-se 

.l\landa (j\10 se pcçaw informações aoiDa connuil!l~ilo tle .\g••icnltnt'n e 1Ui· 
governo sobre o requerimento em nus. 
(JUC diversos ltabitan1es da- Colo-
nia de S. João d 'EI-Rey- pedem ao Estado a rclevaçfio do pngamen· .i\tn•cscntndo om 22 de setembro de l!JOG. 
to do seus lotes. 

Em discussão em 21 do junho do 1907, encerrada 
clla c submottido t't votação, foi approvado. 

Itomettcu-so ao dr. Socrctario das Pinanças por 
ofricio n. 22, de 25 do junho de 1007. 

Mandtt que se remetia no governo J)a eom1nhmi•o tle Agl'icnitnt•n c l\11· 
para tomar na considora~:ão q~10 me- uns. 
reeor a petição em que o cidadão 
Totila Frederico Unzcr pede aucto· rização para fundar nma .colonia Atll'SNiitulo em 22 de setembro do 1000. 
a()'ricola em uma sua proprtedndc. 

b · Em tliscussfio em 21 de junho de 1907, encerrada, 
ella o suhmettic.lo ú votação, toi approvado, 

Remottcu-se ao dt·. Secretario das Finanças, por 
ollicio n. 22, de 25 do junho. 

H. S.- 20. 

• 
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!906 237 Manda rtrchiva1· a roprosentação em na eoruntl~S!oino d<• C:ntun•a"' !Uunid-quc diversos cidauãos rcsitlcntcs em lll\es, 

!'edro Lcopoluo, município do San-

238 

.l!JC; 217 

ta Luzia do IUo das Yelhas, recla-
nwm contra a falta da installação Ain•esentntlo em 22 de setembro do lO(IIi. do districto alli crcado pela Cama-
ra l\Iunicipal respectiva, vistojú ter 
sido installaclo no dia l.'' do junho. Ji:m discussão ü11; 21. 1lc junho do I!J07, enc'-:nada 

clla e sulJJncttJdo a YOiação, foi npprovado. 

Archivou-so 

Manda archil'ar a l'ü]JI'<;;~eniação em Da •~otnntis~<'i41 ele C.au
1
a

1
•nro; J.Hnnit'i-que diversos fazendeiro.-; do lllmlioi- lll\1.'~. I pio do Alto Uio Doce• reclamam 

con tr~'· a dolihcrar;1o do govemo mu-
nieipal 'JUC os r·omiderou sujeitos Aqn•eselllt\clo <'lll :/2 do setembro do 1(11

1
._;, ao lançamento c consoqnente !Xlga-

mento th ilnposto do industrras o 
vrolissõe.3, 

gm discussão on_1 21. do jmdw do l!JfJ7, encerrada 
clla e su!JmctlHlo a votação, foi app1·ovado. 

Arei! i \'On-so 

_ l\Ianda ar~l~iYar a prdenção da Cama- Ba eouuui,.;!'iuo de 
01

, •• • • 
rn l\Inmclpal de Mar do llospanlia, tas, · ç .• uuc •a. o t~ pedindo abono, por parto do gsta- (.'ou-
do, para um cmpreslimo do 200:00iJ;i; 
destinados a consirucção <lo uma li'- Al,t'e"'ent·ltl 

21 1 nlilt de bonds daquolla cidade {t 08. ·- • 0 Oln t c sotomlJJ·o do ta<;.ão do S. Pedro e illnminação 
clcctrica da rcf0I'itla cidade. l0Uii. 

gm tliscus~:to 01n 21 do junho do 1007 foi clla adia· 
da a l'CIJUCrimenio do sr. Agostiniw Pereira. 

Em tliscu-:sfio em 2 do julho, foi olfcrocido pelo 
mosn!o deputado um snhstitniivo ao ptrcccl·, 
tcrm_Jnando p~lo ]lrojocto n. :JG, sondo a sou 1't':-quornnonto dl.~]lensadas as formalidades l'Cgi-
mcn~ncs, Para llgnrur a l•rcferoncüt llll ordl'm do dm da sessão sc~;·nintc. 

l'l'ofo sr. Jofio Lhhoa l'oi oll'crcciclo um rc<jucri· 
n;onto no Sl~ntido do voltar o parecer snhstitn· 
tiro a mesma conunissiio do Orçamento o Con-tas, 

Em discussilo <:sso rc'Jucrimonto, foi approYpdo, 
sondo rernctildos os l•npcis ú commíssão mdi-cada. 

o .... 
o "' <:: 2 <:: :;j 
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· - Le~is. ·w:to de Coustittuçao, e . J)a (•OJUillJ!oõ. • . eproscntaçiío em • I•oclere~. Manda archi~gr t" d·t C;{mara J\Iuni- Juç o c 
qun o prest, CllaC Q\Jiteria protcsb . bro do l!JOG. 
cipal .~~~r~·~ç?.-10 do ilistric.io <llcdVos:~ \pres .. •nrntlo em 2-l de setcm contra·'. ', ' ara Munictpa o a " 
Crur. peLt C,un . I do I!J07 cnccrrad:t 

• 91 Je JUII 10 ' u bara. Em discussão Cl~l - ~ discussão, foi approva o. 
clht e submet tido 

Archivou-se 

ArcliiYaram-so 

A rclli \'0U·SO 

-·----~------;.-;_. 
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'l'ransumpto Andamento o observ;tções 

JlCrJuCr se consult<· a Casa se delega no !'!1'. (;nha•iel ''allatlào. 
ao sr. l'rcsidcn{o a tlOilli.'<t<,'flo de 
seis deputados para t:1zct·cm parte 
ela commissflo 1\lix!a especial, cncnr- Atn•••!wu i<H!o em :n tk junho. 
rcrraua elo org·anisar o pro,iccto ele 
reforma rla divis:lo udlltini>t.ratiYa do Estado, dando-se dell:t co_l!cci- Em discus_sflo nesta data, encerrada clla, é arliad;1. 
monto ao SenadJ. a votaç~w -J~or falta de numero, sendo approY<t· 

do no dm ~·'· 

2 Hcquor c;ue a Cantara solicito do go· no !oól'. 1~. ''alhula•·•·~. 
verno as seguintes inl'ormaÇiJCS : 

J.• Numero dos funccionarios cfl'ccli- AJn•e:o;t•ntlulo em() de setembro. 
vos com vtJncimcnt.os ato' 1:2008000 
annnacs; idem, de mais do 1:200;:;uoo 
ato' 2:•1008000 annuacs: idem do Em discussão ncs!n data, encerrada ella, foi up-
mais do 2:ci'OO~OUO ate' :l:GOOSOOIJ an- proYado. 
nuacs; idem 'de mais do :J:GOO;rooo 
a te' .J;800.)000 ; idem do nwis do ,l:800;SOOO. Pediram-se as informaçfios ao o-ovcrno por otlicio 

n. 11, de 8 de setembro do lOO/. 
z.o Nuworo dos fnncr;ionarios cfl'ccti-

vos quo rccclJem súmcnto porcen-
tagem ; 

1
3.' Numero dos sorvontuarios tll• jus-

tiça do .Estado ; 

,L • Numero de funccionarios fallcci-
dos nos nHimos cinco annos. 

5.' Qual a media de morlalitladp qnan-
1 o a adnll.os, do sexo masculmo, nu 
Capital do Estado I 
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IU07 --~llhlie: 11 n ,
1
uo a Camara, l=rmedio~: ""~· . .t<'rnuciseo Vu!Iatlarcs 

da l\Icsa, rPprescuto ao Congresso ü•os : 
Nacional, >:Oili'O a urgcnciil do mc-
(lidas rl~latiyas :"! organiz;v;iw do CI'O- . . 
dito ilgrit:nla na H.cpublir;a. i!•t,r<·~>~..'niudn em ;.>O de JUllllO. 

A t•cqncrimen!o do s1·. Heitor do Souza, foi no-
meoda mmt eonunissão especial composta dos 
srs. Joilo Lis],,·Ja, Francisco Pbolicllo, Pedro 
I tosa, !feitor de Souza o Senna Figueiredo, para 
emHtir o ~ou parecer. 

A1n•esentado em 22 de jtwho o parecer n. 
15, pelo ~r. Senna Figueiredo, como relator da 
commissilo, foram a sou roqucrilnc!JlO diSjJC!l-
sados as fonnalidadcs regimcntacs ufim rio sc1· 
o mesmo innnediatamcuto suhnJOtiit!o' :•. dis-
cussão o votação. 

Em dhcussiio o parecer foi apprcscntada !•elo ,;I'. 
Pedro lto.-m a seguinte 

DECLAI\AÇAO 

Acceitei e assignci Ó parecer favoravel ú irH.lka-
ção do deputado Yalladarcs e .demais represen-
tantes elo :!.0 lhst.!'lct.o - COllS!giianclo, por'em, 
q11e O !lll'\1 VOiO, l\SS!Ill C01Jl0 O da CO!llllli;·,.;Jo 
ec,us!i!ue mais_uiJl ir1ccu ti v o«' acçrro:pa!rioUca (!~ 
Congrcsw Nac10nal em torno da questão auri-
eob_l jú ,consnbs!anciada em varias rcsoluçoes 
legtslatn·as, sendo de moldo reco:·dar deu i r•· 
oulru::_prO]JOsiçi)cs acccit.as com r :;::;o i;!iuito, 11. 
adopçuo em HIOtdo pro oc!o de inlcia!iva da 
Camara Federal no sentido de se instituir o cre-
dito real, assumpt.o ont pendente cb dclihcra-
ção do Senado da ltepahlica. 

tE1n vil'l.udo de ohservaç<,cs do sr. Senna Fi•~uci
rcdo foi cFsa declaração considerada gomo 
emcmla, que c•ntrou conjunc!amcntc em discus-
são. 
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1 Indicam que a Camar«, porintermedi} En, 
~~c~~;1• ~ggresent? . ao. Congresso ;~~r;~;}~13 c~ ta a; suhmcttida it votaçao foram ap-
didas rcl~tiva~oàaornglfneni.z~Ia,.odol me. commissão. R e I~~â~cc "~Oemond<t o rcmettidos {t 

2 

d't . > " "Ç't (()Cre- - Y"' 
1 o agrJCola na Hepubiicn. 

A rer(lwrimcnto do sr y. 11 d . 
dat.a t;ansmittidos ús.Mc~\tsad~rcs. lo.ram nesta 
do ao Con.,·rcsso Fed .. 1 - '' Cam.tra o Sena· 
tido da Indicação. Ol.l tolegrammas no sen· 

I<:m 2i de junho ~ · 
de Scnn,\ indo .~\~Pr.cs~ntada pelo sr. Nelson 
ção final: de ac~ordopr0

1

0m1nll'·3o, a :~oguinto roda-. O venCidO : 

« A Camara dos Dcput· d 
acção patriotica do 'co~~.;pplalNldo. o secunda a 
no da ritwstiio do crod' o 0 "80. ac10nal em tor-
sohro a ur<>onch na ·td lto [grltcola o representa 
tivas A organizt~ •ão do ~~~s~- 1 as m.edidas reJa, 
tes de SUi\ eioYaJa o oschrcc'iol"crlctll.illo, penden-' ("to 1 JOraçiTo,» 

Em discussfio a rCthc~>cio fi vadn. ' "' nal 01n 28, foi iíppro-

lndical!l ([llC a Cam·n"\ dos D 
por intormedio d~ ~!OS'\ C!•UÜ\do,, no SI'. At•lhnt• n •...•... , •. tl(•.~ 
ao Conrrrecso N '. • l.,, roprc~ontc • "' ~" on~ •·o~. 
rront o ·· ac1ona sohrc 't ur f, l c, necessidade do legislar ~oh . 
co ,o, c tapmnes nos !in 't r r,o 

slorios das propriedades rn/,Ic~s r lVI· AJn•eseutatlo Jauos. " ,, o ur- om a de julho. 

A toqucrimcn(o do . . 
meada uma comtn~r,· ,..\l't,hnr !lernardes foi no· 
srs.: ,S,(() tSjlüCJHI COill!JOita d05 

Afl~nso Penna .Junior N •I , 
~ ~olicllo, Silva l•'o~·tcso son r;l,o Selma' l•'randsco 
•tfnn de emittrr 0 o Cunpo.> rlo Amaral 

seu parecer. ' 

Em ll do julho foi i\ >r 
res, con.w relator d:t l csent~~~o pelo l'lr. Vallada· 
mdo a· Imprimir-se. commls.,ao, o parocoJ• n. ·12, 

E l' m lt'iems;io o1n 1~ f . 
SO!ldo rcmcttith .·\J'· dO'! aeprovnrlo O {><\l'!'COI' 
ltcdncção. ' ' m !Caçao á commissão dr; 
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Indicam ,1ue a Camara dos Dcpuiados, Em 17, foi apresentada a rc.dacç~o _final pelo sr. 
por intcr!llcdio da J'.Icsn, roJH'cscntc Scnnn Figueiredo, indo a m1prmnr-se. 
ao Congresso Nacional sobre a ur-
gon to necessidade do legislar sobre 
fechos o tapumes nos linlitcs diviso- , . • . . . . . . rios das propriedades rnraos o ur· l<,m d1scussão a rodacç,w l!nal d,t mdJCação, e,n; 
banas. 18, cnccrrncla olla o ~ubmettidn a rotação, 101 

approvada. 

Fizeram-se as devidas coumJuuicaçõcs ú Camara 
dos Doputados c Senndo Federal, aquclla por 
o!Iicio n. 18, c este por ollicio n. 19, de 19 de 
julho. 

Indicam que a Camara do;; lJcpn tmlos Do SI'· Nelson c h· l'!t•unn t• onÜ'O!>!I• 
do Estado, por inicrmcdio da Mesa, 
represente ao Congresso. Fc.dcrotl, . 
~obro a urgente convcnwnc!a de , ~ . 
ser consignadn vorhn no YJgento i\Jn•eseut.ado em i!<> de Jnll!o. 
cxcrcio para construcçi.1 1l do ramal

1 ferreo tia Estrada Contrai de Cnrra· 
linho a Diamantina, no Norte de 1\fina~. A requerimento do sr Nelson do Senna foi no· 

mcadtt uma connllissão ospl'Cial composta dos 
srs. Tocqnoville, lgnacio l\luri.n, Pedro Itosa, 
Eduardo do Amaral o Agostinho Pereira, afim 
de emitlir o seu parocor. 

Elll 2\J foi apl·cJcnh1dO o parecer n. G2, pelo sr. 
'l'ocqnoville, como roltlJOt' tla comtuissão, indo a 
imprintir-sc. 

Em di.s~õussito o parecer em' 81, cncel·rada olla,' foi 
approvado, sendo rcmetiida a indicnçfio ú com· 
missão do Rodacção. · 

J•:m 1." de agosto, foi nprcscnlarlo pelo sr. Senna 
Figudrodo, COJllO relator tb commissào, a ~c
guinte redacção final, l!llC foi a imprimir-se: 

,, A Camara dos flcpuiarlos do E~tado do l\lina~ 
(!ornes indica que se repr(•scll(C', por intcrmedio 
tb :Mesa, ao Congresso Federal sobre ~t urgon(c 
convenicnci:t de ser, no Orçumcnio rb Vh1\~ão 
Federal, consignada yorha no vigente exorcicio 
para a con.strucçilo do ramal fcnco da i':sirada 
Central, do Cnrrnlinlt<J a Diamantina, no~Nortc 
de Minas>>. 
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''""'"m '''" " c""'"" dO< llopu "'"" l<m '""" "" " '"'"'''" """' om 2, roi "I',,,_ do. Estudo, por intormcdio da ~!esa, vada. 
represento ao Congros~o Federal so-
bro a m·gcntc convemoncia do sot· 
consignacht verba no vigente exer-
cício para coQstrucr;ão elo ramal Fizeram-se ;t~ doviclcs coinmunicn\~Gcs ao Con;:;ro,;so 
f•lrrco d;t Estrada Central de Cnrra- Fccl0rul, sendo it Camara dos Depntarlns por ofli-
linl!O a Diamttniina, 110 ~oi·lc de do n, 2:; c ao Scn.Hio por ot'flcio 11. ;u, de ~3 dn Minas. agosto. 

Indicam r[uc lt Camara tios Deputados Do Sl•. {õ:.u•lha!{li <lc 1\IcUo. por intermellio ela Mesa, rcprosen. 
to ao Congresso Federal, no ~cniido 
do ficar rceon!Jeeicla, desde já, a .\tn•cseuüulo em 21 de agosto. necessidade do Jll'Olongamento da 
Estrada do Forro de noyaz ate' o 
município de \'i lia Platina-passan- A requerilllellio do sr. Garihalt!i de :l\Icllo !oi no-
do pelo Prata-no ramal que pelo lllcada uma comnlis~ão especial composta dos 
plano appraYntlo, 1om quo' !r a srs. 'rocqnevillc, gduardo do Amaral, Pedro 
lJhcraha. ltoslt, :\cbon de Senna c Heitor do Souza. 

Em 28, foi apresentado pelo sr. Senna Figndrerlo, 
como relator da eonnnissito o patcccr rt. !) 1 indo a imprimir-se. ' ' 

Em di.,;cussão o l'arcccr em 30, encerrada clla 
snhnclíido i! votação, foi <LJ•Jmwado, sendo I'C-
mol!itla a Indicação ;'~ Commissão elo ltodacçilo. 

gm 31, foi aJlpre:;cn!ada pc,lo sr. ~cl~on de Scmw, 
como relator da Conm1i:<são, a redac<•ão final, 
send?, u l'(!'jllcrimenlo do liiC:llilO SI'.,' diSliC!lsa-
das formal!r ades rcgin1enlaes afim de ser discu-tida immcclhunen to. 

Em discussão nesta d;tta füi ~pprovatl:\. 

Fizcr~lll-~c a:; díYida~ r'.OlltiJJllllicaçi'íes no :C(mgrcs-
z<, !'ederal, ~CIH.lo ú Camara dos Dr•pntarlús JHll' 

I ofllcio n. 2:~ e ao Senado por oCíicio n. ;(7, do 2 de setembro. 
-~:;._-~ .:. -::....'"'":::.:.:...-:-.--:::::-- - ···---~ 

·---------~---~~~-"'='"=~ .... :: .. -=~-c:::c:::~-.:;;·· ·-·-·c.:z~""'~'"''' .. ~c.·~.;::c.:c·_~;;.;·.;,--· · · ·• 
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18~\l 3 Indicam l(Ue a comnti,;são de Constí- no SI!'. C~t!"l!?i"-'h'~' l!2 Rezentle e cu-
tuiç<iü, Legislação o Poderes. tcn- tt•oy : 
do em 'lspecial a t tonção os art. 72 
íl 12 e llO § 1. o, segunda parte, 
da Constituiçilo Federal, e os arte 
a. o§ 12, 15 e 315§ 1. ü c 3. 0 1la. Con- Ap~·cl"ltmhtll<t. em 29 de julho rlol896. 
stituição Mineira, cmitta sou pa-
recer dentro do praso regimental 
sobro a Constitucionalidade ou in-
constitucionalid:ulo do nrt. 2." da A Commissiio ,]o Constituição, Legislação e Jus-
resoluçuo n. 3, q11o ai tProu o regi- tiça apresen ton o parecr,r n. 2·1, em 3 de julho 
monto interno da Camara dos lJo- 1ie HJOi, opinando J•elo nrcbivamento da indica-
pntudos, só pormittindo quo a i'lf•·m çlo. ví~to achar-se pt·l~jndicalht pela resuluçil.o 
n•ceba moçocs e indicações quo dis- n. 14, do 2·1 do setembro do liiOG. 
serem respeito aos interesses par-
ticulares ou locaes do Esblio do l\h-
nus. 

Em discussão o parecer em 6 de JUlho foi appro-
Yado. 

Archivou·se 

Secretaría tht Catnant dos Deputado~ do Esiado de Minas Oerae~, em Bello Hol'izonto, aos 31 de 
dezembro do Hl07. 

O director da Socret~ria, 
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