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Cumprindo o dispositivo do §H do art. 2. o do Re"'ulamcnto desta Secretaria, expedido em 2 de 
setembro do corrente anno, tenho a honra do apresc'lltar-vos a Synopse dos trabalhos ·~a ~a1m~ra 
dos Deputados, referentes á terceira Sessão Ordinaria da 5. • Legislatura do. Congresso M~nmro, m-
clusive a sessão oxtraordinaria convocada para proceder-se á apuração da ele1ção presHlencml, prece-
dida do seguinte 

RELATO RIO 
Em virtude da lei n. 124, de li de julho do 18:!5 c se"'undo preceitua o art. 17, do Regimento, 

começ~ra~ as sessões preparatorias da Camara dos Deptftados em 12 de junho, tendo-se prolongado 
ate o dm b~ No.stc\ sessão foi approvado o parecer n. !H, reconhecendo c procbmando deputado 
eleito pela <>." en,:umscripção eleitoral do Estado o exmo. sr. major Antonio Leão :\Iontciro de 
Moura. Aehanclo-s!J na ante-sala o deputauo reconheciuo a requerimento do sr. Nelson ue Senna, 
foi nomeada uma commiss:lo para roce bel-o, composta dos' srs. Nelson de Senna, Raul de Faria e Juve-
nal Penna. 

Introduzido no recinto com as formalidades do estylo, prestou o compromisso regimental c tomou 
assento. 

V.eriflcand?-se numero legal nas duas camaras para a installação do Congresso, fizeram-se as de-
vidas com.mumcações, tendo sido designauo o mesmo dia lG, ás duas horas tht tarde, para rea)izar-se a 
sessão de mst11;llaçao. Antes, porém, dessa solcmnidado o mesmo sr. dr. Prado Lopos, presrdente da 
Camara, em VIsta da contristadora noticia do fallecimento do ex mo. sr conselheiro Allonso Augusto 
J\Ioreim Ponna, prcsiuento ua ltopublica, occorrido em a Capital Federal, suspendeu os trabalhos por 
oito dias e nomeou duas com missões, sendo uma composta dos srs. Martins da Silva. Silveira llrum, 
Frederico Schumann, Argemiro de ltc·wndo, ,Tos'~ Alves c Nelson do Senna, para, n<t Capital Feue-
ral, representar a Camara dos Deputados nos funeraes do saudoso brasileiro, e outra composta dos srs. 
Heitor do Souza, .Joilo Lisboa, Jayme Gomes, Waldomiro de l\Ia~alhães o. Juverml Pcnna para repre-
sentar a Camara em todas as demonstra~~ões de pesar tributadas á momorHt do rllustre. morto, nesta 
capital. 

A 15 de junho, ús duas horas da tarde, realizou-se a sessão da installação do Congresso, tendo sido 
sortoa~a urna commiss:lo composta dos sr3. senador Antonio Carlos e deputa,Jos Heitor de Souza .e 
Frederrc.o Schumann para receber o exmo. sr. dr. Estevão Leito de Magalhães Pinto, SecretariO 
do I_nterwr •. _Nest~ sessão, antes de proceder-se á leitura da mensagem prcsideneial referente aos ne-
gocws admun.strahvos do Estado, foi lida uma outra do exmo. sr. ôr. Presidente do Estado, trazen-
do a~ conhecuncnto do Congresso a noticia do fallecimento do exrno. sr. conselheiro Aflonso Pcnna, 
Fresrdente da Repuhlica. Por esse triste acontecimento t'oi expedido pelo sr. presidente do Congresso, 
em nog2o do~ te, um t_elP~ramma do pezamos á familia do illn,;tre morto. 
t ~ ~·) uo Jtun!tO, pruneua sessão ordinarla da Cnmara dos De]>utados, foram eleitos conforme de-errnma o at· '> • uo · t > 'd ·' reg1men o os membros da Mesa pela forma seguinte: 

I ~cs1 ent.c, dr · Antonio do Prado Lopes Pereira 
V!Ce-pres1de!ltc, llr. Antonio da Silvcin Brum t· ~ Secrotarw, dr. Zoroastro do Alvar~nga. • 
;_, >> dr. Americo Ferreira Lopes. 

Supplcntcs dos Sccrctarios : 
1. 0 Dr. Argemiro de Ro~onde Costa 
2. 0 pr. ~dgardo da Cunha Pereira: 
A 21> de .Junho procedeu-se, de accordo com 0 art. 47 do re"imcnto, á cleiçrro das Commissfies 

permancnt~s que se constituíram como se aeham adi:mto 'indicadKs. 
A 8 de, Julho, por of!icio n. G, do Senado, tem a Camara conhecimento de que a Mes<t daquella 

Casa do Congresso se compuzera da forma seguinte : 
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Presidente, Dr. Antonio Gonçalves Chaves, 
Vice-presidente, dr, Chrispim Jacques Bias Fortes 
1." Secretario, dr, José Pedro Drummond. · 
2.0 » dr. Gomes Freire de Andrade. 

Supplentes dos secretarias : 
Coronel Francisco Ferreira Alves. 
Dr. Camillo Augusto Maria de Britto. 
~urnnte a _presente sessão legislativa fo!am nomeadas as ;;eguintes commissões especiaes : 

. Em ~5 de JU~ho (4.• sessão prepara~oria) a requerimento do sr. Nelson de Senna, para receber c 
mlroduur no recmto o sr. deputado maJOr Antonio Leão Monteiro de Moura composta dos srs. Nel .. 
!Onde Senna, Raul de Faria e Juvenal Penna; ' 

Na mcsn:a _data, para represent.ar a Camara dos I?eputados na Capital Federal, nos funeraes do 
.sandllso bras~leno cx_mo. s~. d~. Aflonso 1-ugus~o Moreira Penna, Presidente da Repnhlica, composta 
dos srs. Martms da Silva, Silvena Brum, I•rederwo Schumann, Argemiro de Rezende Jose' Alves e 
N~lson de ~enna, e _para r~presentar a Camara nesta Capital, em todas as demonstrações de pezar 
iributadas a memorm do lllustre morto, composta dofl srs. Heitor de Sousa, .João Lisboa .Jay:no 
Gomés, Waldomiro de Magalhães e Juvenal Penna. ' · 

Em 12 de julho, para repre!lentar a Camara nas exequias a celebrarem-se na matriz da. Boa 
Viagem a 13 do referido mez, composta dos srs. Frec.lcrico Schumann, Edgardo da Cunha, Haul de 
I•'aria, João França e Jose' Alves. 

Em 17 de agosto, a requerimento do sr. Paoliello, para cmittir parecer sobre a indiMção n. v 
apresentada pelo mesmo sr. referente ao prolongamento da linha tronco da rede Sul-Mineira, com! 
posta dos ars, Aristoteles Dutra, Juvenal Penna, Eduardo do Amaral, Antonio Moura e Nelson do 
Senna. . . . 

A Mesa (com missão de Policia), as demais commissfics permanentes, a. commis_são especial mcum-
hiua da organização da Bibliothcca da Camara dos Deputados c as. c~mnnssões mixtas constituiram-
&c da seguinte fórma, tendo sotfric.lo alterações algumas das commissocs permanentes c a commissão 
de que 110 compõe o Tribunal Especial de Julgamento: 

COMMISSOES PERMANENTES 
ANNO DE 1909 

GOMMISSAO DE POLICIA 

(:\lesa) 

Dr. Antonio do Prado Lopes Pereira (Pr_esidente) 
Dr. Zoroastro de Alvarenga (l•O Secretar~o) 
Dr. Americo Ferreira Lopes (2. 0 Secretar_IO) 
Dr. Antonio da Silveira Brum (vice-Presidente) 

SUI'PLENTES DOS SECRET ARIOS 

Dr. Argcmiro de nczende Costa, 1.0 

l>r. Edgardo da Cunha Pereira, 2.0 

Commissão de (iomô!tltuiçiio, l .. cgislação c Justiça 

(1) Dr. Heitor de Sousa (Presidente) 
Dr. Jose' Alves Ferreira e :Mello 
Dr. João Evangelista Barroso 

(l) Substituído temporariamente pelo sr. Pericles de Mendonça, nomeado em 1." de 11etembro. 
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Dr. Valc.lomiro de Barros Magalhães 
Coronel Eduardo Carlos Vilhena do Amaral 

Co•nmissiio de Ot•çtuucnto e Contas 

Pharmaceutico Bernardino de Senna F'" · 
(2) Dr. Aflonso Penna Junior 1bueucdo-Presidonte 
Coronel João de Almeida Lisboa 
(3) Dr. Franc_isco de Campos Vallac.lares 
(4) Dr. Joaqmm Pedro Ro!a 

----
Commissão de Força Publica 

Commondador Frederico Schumann-Presidento 
Coronel Jayme Gomes de Sousa Lemos 
Pedro Laborno 

Contmlssüo de UcJ•t•esc t N 

• 11 açocs e Petições 

(5) Dr. Carlo~ da Silva Fortes-Presidente 

I6l soronel Simã~ Stylita Cardoso 
7 Coronel Ig:namo C!lrlos Moreira Murta 
8 Dr. Ant9mo_Martms da Silva 

Dr. João Pmheiro de Miranda França 

Conunissão de Ctunat•ns Jlnn· · • · · lCJf)Ues c Nego(~ios lutct• cstadones: 

(!J) Coronel Manoel Alves de Lcmos-Pres'd t 
(10) Coronel Francisco Paoliello · 1 en e 
(11) Coronel Garibaldi de Mello 

Co•nmissão de Agt•icnltura e lndustt•ia 

(!2) Coronel Juvenal Coelho d OI' . 0 IVmra Penna-Preaidente 

(2) Substituido temporariamcnt 1 pelo sr. Jayme Gomes, nomeado e;{ f~ â sr. Nelson de Senna nomeado em 10 d · Ih d · 
(3) Substituído temparariamcnto 1 o agosto. '· e JU o, c epo1s: 
(4) Substituido temparariamente p~~0° sr. Nelson do Senna nomeado em 10 de ao-osto 

de S~usa, no.mefldO em 8 de setembro. sr. Paoliello, nomeado em 11 de agosto; e pelo ~r. Heitor-
(o) Subst_Itu_Ido tcmporariamllnto pelo sr 
(6) Suhshtmdo temporariamente pelo sr j Jayme Gomes, nomeado om 28 de junho 
(7) Substituido tcmparariamcnto elo ' ax:me Gomes, nomeado em 12 do agosto' (8J Substituido temporariamente pelo s:· ntonio Moura, nomeado em 28 de junho 
(9 Substituido temporariamente ~elo~ • Cff.Ptos do Amaral, nomeac.lo em 28 de junl~o. 
(IOJ Substituic.lo temporariamente pel r, E. Cl or do Sousa, nomeado em 31 do à"'osto 
(li Substituído temporariamente P y sr. 'duardo do Amaral, nomeado em 7 de jull~o 
(12 Substituído temporariamente p:lo sr. João França, nomeado em 7 de julho. • 

o sr. Waldomiro do :Magalhães, nomeado em 6 de jullto. 



(l:l) Major José Galdino dos ? assos Rios 
Dr. J!:dgardo da Cunha Permra 

Conunissiio ele Obras Pnblit~as e Viação 

(14) nr. João Porflrio ~Iachado-::-Pr~sidente 
(Hil Dr. José Tocquovl_lle d? Carvalho 
(lG) dr, Adolpho 1Ube1ro Vmuna 

Conuui!"slo tlc Instt•ucção Pnhlica c Civilisac;ào de hulios 

(li) Conego Francisco Xavier de Almeida Rolim~Presidentc 
(18) Dr. Nelson Coelho de Senna 
D r. .João Ba ptlsta Ferreira Velloso 
(10) Dr . .Agostinho Pereira 
Dr. Raul de Faria 

Conunissão tle Sntule Pnblicn. 

Dr. ,Jose Tavares de Mello-;Preseidentc 
Dr. Aristoteles Dutra de Car.vall~o 
Dr. João Antonio Lopes de F1gumredo 

Com1ni~-Jsao de ltmlacçno tlns Leis 

(20) Dr. Heitor de Sousa-\residcnte 
Dr /1 rgemiro de ltezende Costa , 
(2 l) Dr. Pcricles V1elfa de ~lendonça 

n:ll Substitni<lo temporariamente. pelo sr. Joã9 Barroso, nomeado em 6 de julho. 
(H) Substituído t0mporar1amente pelo sr. .Jose Alves, nomeado em 10 de julho o pelo sr. Jo::to 

Antonio, nomeado em 12 de ag:osto. 
(ltl) !'7ubstituido temporanamente pelo sr. Alves de Lemos, nomeado em 10 de julho e pele sr. 

Silva Fortes nom~ado em 12 de agosto. 
(lü) Suh;tituido temporariamente pelo sr. João Antonio, nomeado em 12 de agosto c pelo tn" 

Campos do Amaral, nomeado em 12 de agosto. • 
(li) Substituido temporar!amcnte pelo sr. João Lisboa, nomeado em 26 de julho. 
(til) Substituído tcmponm.amente pelo sr. Argemiro de Rezende, nomeado em ti de agosto, 
(l!Jl Substituído temporariamente pelo sr, 1h,rtins da Silva, nomeado em 2G do julho, 
(20) Suhs1ituido temporariamente pelo sr. Galdino IUos, nomeado em 17 de a,.o'sto. 
(21) Sul_>stiluido temporarjamente pe:o.sr. Antonio .1\loura, nomeado em U de julho, pelo sr, 

Xavier ltohm, nomea.Jo em l1 de agosto, e pelo sr. Eduardo do Amaral, nomeado <1m 27 do agosto. 
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COMMISSÃO ESPECIAL 

Incumhitla tia organizac;ão da Bihliotheca tia Camara. 

Dr. Affonso Penna Junior 
Dr. Francisco Valladarcs 
Dr, Heitor de Sousa 
Dr. Nelson Coelho de Senna 

COMMISSOES MIXTAS 

•rribnnal Est)Ccial tle Jnlgamentu. 

Senadores : 
Dr. Jose' Pedro Drnmmond 
Dr. Camillo Augusto Maria de Britto 
·'' 'D~p{li~d'Os'~' '• ·'' · '· · · ·•' · ·' · · ''''' ·' ·• 
Dr, Agostinho Pereira 
Dr. Waldomiro de Barro2 Magalhães 
Dr. Heitor de Sousa 

Desembargadores : 
Dr. Antonio Luiz Ferreira Tinôco 
Dr. 'I'heophilo Pereira da Silva 
Dr. Francisco Jose' Alves de Albuquerque 

btmnnl,ida ela elaboração tlc Ulll trrojecto tlc auxilios a syntlicntoP:t,;, 
e cooperativas agricolas 

Senadores: 
Dr. Camillo Augusto Maria de Britto 

r. Chrispim .Jaeques Bias Fortes 
r. Pedro da Matta Machado 

Deputados: 
Dr. Heitor de Sousa 
Dr. Francisco Vulladares 
Dr, Nelson Coelho de Senna 

Inctnnl,ida. de cntitith.• ))arccm• solwc o «veto>> ás leis ns~ ~O e 2~ti,. 
do anno de t907, relativas a Jwoyisão de ndyognd.os"e a custa~ 
jmlicint•ias. 

Senadores : 
Dr. Antonio Carlos Riheiro de Andrad<J. 
S. C.- 2. 



Dr. Levindo Ferroira Lopes 
Dr. Cornolio Vaz de Mello 

Deputados: 
Coronel Jose• Luiz Campos do Amaral 
Coronel Francisco Paoliello 
Dr Antonio da·suveira Brum 
Dr: .Jot<o Antonio Lopcr~ do l"iguetredo 

-lO-

SESSÃO EXTR.AORDINARIA 
DO 

CONGRE:SSO L.EGIS1ATIVO MINEIRO 



------------------------~----·-------~===~~-
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Sessão extl•aor(linaria (to Con~J.·csso l\linch•o 

Convocado o Congresso Legislativo J\Iineiro pelo exmo. sr. vice-Presidente do Estado, por dec. 
n. 2.3:J5, do 1\J do janeiro de 1\JOD, para o dia 12 do março, afim de proceder-se á apuração da eleição 
Jlrcsidcncial, começaram as scssãcs prcparatorias da Camara dos Deputados, por força de disposição 
rcn-irnental, a \J do referido mez, prolongando-se ató o dia 12, quando se veriflcou numero legal para a 
iiJstaJlação do Congresso. 

A 13 de março realizou-se a sessão solem no do installação do Congresso l\linoirr, sendo apresentada 
a mensarrom presidencial pelo exmo. sr. dr. Estevão Lt'itc de 1\-Iagalh~es Pinto, digno Secretario do 
Interior~ quo foi recebido por mna com missão composta dos srs. senador Francisco Ferreira Alves (} 
deputados Frederico Schumann c Nelson de Senna. 

A 15 àc março proferiram palavras de condolcncias c repassadas de dor pela morte do presidente 
do Estado, dr. João Pinheiro da Silva, os é:rs. congressistas-Gonçalves Chaves, presidente do Con-
...,resso, Gomes Freire, Pedro l\Iatüt o Prado Lopes,-sendo, a requerimento do sr. Gomes Freire, inser-
tos na acta os trechos ílnaes dtt sna ultima mensagem dirigida ao Congresso, o, a requerimento do 
sr. Prado Lr;pes, em homenagem á momoria desse grande vulto, suspeooa a sessão. 

A JG de março procedeu-se á eleição da commissão encarregada da ap•.1ração da eleição presiden-
cial a qual se compoz dos senadores Delfim Moreira, Pedro lllatta e José Gonçalves, e deputados 
scn~tt Figueiredo, Silveira Brnm, Nelson de Senna c Paolicllo. 

Foram lançados votos de pozar na acta do 17 de março, a requerimento do sr. Ignacio i\lurtn, 
pelo fctllecimento do deputado federal coronel Líndolpho Caetano do Souza o Silva, ,.. na acta de 18, a 
requerimento do sr. João Lisboa, pelo fallecimento do sr. coronel Eugenio Simplicio do S:tllo:J, ']UO fez 
parte do Congresso Constituinte. . 

A 20 de março foi apresentada pelo sr. Senna Figueiredo, como relator da Comnnssão, o paro<;er 
reconltecendo o proclamando presidente eleito para completar o período presidencial a terminar-se 
em 1011, o exmo. sr. dr. Wenceslau Braz Pereira Gomes. Achando-se impresso osso parecer, foi elle 
dado para a ordem do dia_da se~são seguinte a rcque.rimento do mc~mo sr. Senna Figueiredo, 

A 22 do março, em discussao o parecer, sondo dispensada a sua leitura a requerimento do sr. 
Senna Figucir?do, foi submet~ido :'t Yotação o approvado. Fizeram-se us ddvidas communicaçi"íes ao 
cxmo. sr. JuliO Bueno Brandao, presidente do Eséaõ.), em cxorcicio, c ao exmo. sr. dr. \Venceslau 
Braz Pereira Gomes. 

A 23 de março separaram-.sc as d_uas camaras, tendo a Camara dos Deputado• rec6hido a comn1\l· 
nicação do Senado d_o haver sido designado o dia 2-l do corrente para o encerramento dos traba-
lhos d? _Congresso MmCI:o, ~ 9uo se communícou ao cxmo. sr. vice-presidente do Es1ado para os devi-
dos eHCitos. Nesta sei'sao. lOI apresentada pelo sr. Jose' Alves como relator da commiss;1o de Consti-
tUÍ\)ão, Lo,gis~a<;ão? .Justiça, ? parecer n. 1"1'1, reconhecendo e proclamando deput~do eleito peht G.'' 
circmnscnpçao eleltoral_do Estado o sr. major Antonio Leão l\1onteiro de l\Ioura. 

Em 21 de março realizou-se a sessão solemne de encerramento dos trabalhos. 
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ASSU~IPTOS DIVERSOS 

Secretaria. 

Em virtude de disposições rcgimcntacs, continua occupanlo o cargo de Secretario da Camara; 
no intcrvallo das scssilc's, o exmo. sr. dr. Amorico Fcrrcir<t Lopes, deputado eleito pela l.• cnCtu!l"' 
;:;cripçilo eleitoral do Estado. 

Os empre;;·ados dcst:t Diredoria continuam cumprindo sati>fatoriamonte os seus deveres. . _ 
A Mosot da Carnara dos Deputados, usando d<t attribuição quo lho l'ôra conferida pela resoluç:,~o 

:~. 16, do :; do setembro do 1llO.:l, reorganizou a Secretaria om ~ de setembro e oxpedm, de :~ccorw~ 
,com a nova organizaçao, o respectivo regulamento. . 

Devido ao dispositivo do art. 162 do rc"irnento interno o archivo desta Secrebrra vae-se tornan .. 
·Jo incompleto pois os projcdos remottid~s ao Senado, hrn original, o quo têm naquelhl. cas<\ d() 
Congresso solu\;ão flnal, nilo são devolvidos á Ca,mara, íkando alli a,rchivados. 

Serviço legislativo dos Estados e da União 
São estes os trabalhos quo sol encontram no archivo dtlta Secretaria: 

i\logoas 

ANNAES 

Do Congresao Constituinte : 

Z volumes da Constituinte, installada em 8 de abril de 189!. 

Da Camara: 

1 volume da primeira sessão ordinaria da primeira legislatura de 18\Jl. 
1 volume da segunda sessão ordinaria da segunda legislatura de 1802. 
l volume da primeira sessão ordinaria da segunda legislatura de 18!!:3. 
Z volumes da primeira sessão ordinaria da terccint legislatura de 1803. 
l volume da sessão ordinaria do 18\JG. 
1 volume da primeira se3sào ordinarht da quarta legislatura de 1807. 
1 volume da segunda sessão ordinaria da quarta lPgislatura de 1808. 
1 volume da primeira sessão ordinaria da quinüt legislatura de 18(Jll. 
l volume da segunda sessão ordinaria da quinb legislat.Jra <lo l(J()O. 
1 volume da pnmeira sessão ordinar!a da sexta legislatura de 1001. 
1 volume da aogunda sessão ordinaria da sexta lc"íslatura de 1\JO:Z. 
1 volume da primeira sessão ordinaria dtt setima kgislD.tura do Jllú:3. 
1 volume da segunda sessiío ordinarht da setima Jeo·islatura do HlO!. 
1 volume dtt pr'imeira scssilo ordinarüt da oitava lebgislatura do lllO'i. 
1 volume da segunda sossilo ordinari<t da oit1wa len·íslatum do l!JI)ij, 
l volume da segunda sossrro ordinari;o da nona legi~latura do 1üü7. 

Do Senado: 

ANNAES 

1 volume da pr~me!ra sessão legislativa, em continuação á Constituinte de 1891, 
1 volume dtt pr~mc~ra ressão ordinnria da sc"unda leo·islatura do 18ü3. 
1 volume da prrmeH'a sessão ordinaria da tcreeira le:;:islatura de 18ll5. 
1 volume da segunda sessão ordinarb da terceira Je<~slatura do 189G. 
2 volumes segundos da primeira sessão da quarta le';,islatura de 1897, 
1 volume segun~o d_a segunda sessão da quarta legislatura de 18!J8. 
2 volumes da prrmcmt sessão ordinaria da quinta legislatura de 1809, 
2 volumes da s~gnr:da sessão ordinaria da quinta legislatura de 1\JOO. 
1 volume da pmnerra sessão ordinuria da sexta le<>islatura de l!J01. 
2 volumes d<t segund<t sessão ordlnaria da sexta legislatura do 1002. 
s. c.- :J. 
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1 volume da primeira sessão ordinaria da setima legislatura de 1903. 
2 volumes da segun~a sess~o ord~nar~a da s~tima lef;islatura de 1P~-t 
~ volumes da pr1m01ra sessao ordmarm da 01tava log1slatura do 190a. 
9 volumes da segunda sessão ordinaria da oitava legislatura do 1906. i volume da primeira sessão ordinaria da nona legislatura de 1907. 
1 volume da segunda sessão ord.inar~a da nona le~islatura de ~908. 
1 volume da terceira 8ossão ordm<ma da nona leg1slatura do 1907. 

AJDazonas 

ANNAES 

Do CongrcS80 dos Representantes: 

1 votnmo da aessão ordinaria de .189?. • 
! votumo•da aegunda sessão ordmana de 189ü. 
1 lume· da terceira sessão ordinaria de 1897, 
~glumo da primeira sessrto da quarta legislatura de 1901. 

~ volume da aogunda sessão ordinaria da quarta legislatura de 1902. 
1 volumo do• annaes do Congresso de 1907. 

Bahia 

ANNAES 

Da Constituinte : 
1 volume primeiro das sessões de _7 de ab~il a 14 de J?aio de 1891. 
1 volume se,.undo das sessões de l•> de maiO a 13 de JUnho de1~gil. I volume t'l~ceiro das sessões de 15 de junho a 2 de julho de • 

Da Camara : 
1 volume das sess0es ordinarias do 20 de n:arç? a ]1 í},~;gosto de 1801. 
4 volumes, 1. o, 2.", 3.o o '1:" d[\s scssOcs, ordmarms o <>. 
4 volumes cht3 805soes ordmarms do 1806. 

SYNOPSES 

1 volu!lle de lB:JG. 
Do Senado: 

ANNA.ES 

·moiros das 8e.>sões ordinarias, do 2D do março a U do setembro do 1891. 
2 volume~ l'~1,.urulos das sessões ordinarias do 15 do setembro a 23 do outubro do 1891. 
2 vo\umc~ ~c~ceiros das scssijos or~ina~ias do 21 de outubro a 2:3 de novemlJro do 1891, 
2 volum~ 1,rimciro das sessões ordmarms de 1!!02. 
1 VO uruo Se"'UlldO » » » » 1892, 
1 '' te~ceiro » >> » >> 1802. 1 " quarto » » » » 18!!2. 1 » quinto » » » >> 8192. 
1 : contendo os terceiro, quarto e quinto das sessões do 1891 e 18!J2. ! v lumes das sessõe3 oxtraordina~ias .do 2:3 de ~czombro de 18~Jl a 21 de janeiro do 1802. 
~ v~lumo primeiro das sessões ordmarms de 1893. t » segundo » » "' » I8!J3, 
1 , terceiro » >> » » 18!!3, 
1 " quarto » ,. » » 1893, 
1 » primeiro » » ~ » 18\H. 
1 .. segundo >t » • » 18\H. 
1 » terceiro » » :. » 1894, 
1 ,. . qu~rto > >> • .~ >t 189;!, 
2 volnmcs pr1meuo3 das sessões ordmarms >> 189~. 
2 ,. SC"'tmdos • » » » 189v, 
2 ,. terceiro• lt ,. » » 1895. 
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2 volumes quartos )) )> )) » 1895. 
2 , primeiros )) )I " ,. 1896. 
2 » segundos )) " )) )) 1896, 
I volume terceiro " " )I )I 1896. 
2 volumes quartos " )) » ,. 1896. 
1 volume primeiro )) )) )) )) 189:. 
1 ,. segundo )) ,. )) )) 1897. 
1 » terceiro )) " ,. )) 1897. 
1 )) quarto ,. » )) )) 1897. 
1 )) primeiro )) )) ,. ,. 1898, 
1 " segundo ,. ,. ,. » 1898. 
1 ,. terceiro ,. " )) » 1898. 
1 ,. quarto » » )) ,. 1898, 
1 ,. primeiro ,. )) ,. )O 1899. 
1 ,. segundo ,. ,. )) )O 1899. 
I " terceiro » " ,. " 1899. 
I ,. qu~rt~ )) ,. ,. lt 1899, 
I ,. pr1me1ro ,. ,. ,. " 1900. 
1 ,. segundo " ,. ,. ,. 1900, 
1 ,. primeiro ,. ,. ,. ,. 1901; 
1 )) segundo ,. ,. )) ,. 1901. 
1 " terceiro )) )) )) " 1901, 
1 lJ primeiro ,. )) )O ,. 1902. 
1 » segundo ,. " ,. )O 1902. 
1 lt terceiro ,. " )O )O 1902, 
1 )I quarto ,. ,. » ,. 1902. 
1 )) quinto » ,. " ,. 1902. 
I " primeiro ,. ,. " ,. 1906. 
I ,. segundo ,. ,. " 

,. 1906, 
1 ,. terceiro )) )) » .. 1986. 
1 ,. .Auarto lt » ,. ,. 1906, 
1 )O quinto )O ,. )O ,. 1906, 

SYNOPSES 

1 volume de 1906. 

Ceará 

A N NA E S 

Da Constituinte : 
1 volume de 1892. 

Da A1semblca Legislativa: 
1 volume das sessões ordinarias de 1893. 
1 volume das sessões ordinarias de 18U4, 
1 volume das sessões ordinarias de 1895. 
1 volume das sessões ordinarias de 1896, 
1 volume da primeira sessão ordinaria da sen·untla le<>islatnra de 1807. 
1 volume da segunda sessão ordinaria da se'i:.unda le~islatura do 1808. 
1 volume da terceira sessão ordinaria da se<>t'lnda le"'irlatura de 18U9. 
I volume da quarta sessão ordinaria da sÜ<,unda le"'islatura de 1000 
2 volumes da primeira sessão ordinaria da terceira legislatura de 190i. 
~ volume da segunda sessão ordinaria da terceira legislatura de 1U02. 
2 volumes da torcera sessrto ordinaria da terceira legislatura de 1903. 
1 volume da qu~rta sessão ordinaria da terceira lo"'islatura do 190<!. 
I volume da prunclra sessão ord!naria da quarta fegislatura do 190fí. 

ANNAES 

Do Congresso Legislativo : 
1 volume da sessão ordinaria de lSUU. 
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t.NNAES 

Do Congresso do Estado : 

1 volume da segud~\ sessão~ ordir:arh~ da segunda legislatura de 18\JG. 
1 volume da prnn~1ra sessao ort!ma~Ia da terc?ira legislatura do 1898. 
1 volume da terceua sessão ordmaru\ da torcem\ legislatura de 1899 
1 volume da terceira sessão ordinaria da terceira le,.islatura de l!JOO.' 
1 volume da terceira ses3ãO ordinaria da quarta leg'ish\tura de 1001. 

Continnaç1lo politica t 

1 volume de 11 do julho de 1908, 

Revisão da Constituiçfio 

1 volume de 1001. 
1 volume de 191 5. 
1 volume de 1U08. 

Da Camara: 

S. Paulo 

ANNAES 

ANNAES 

volume \la primeira sessão ordinaria da primeira logislatura de 1801. 
1 volume da terceira sessão ordipari_a da segm:cla lcgislatur<l de 180!. 
1 volumo da primeira sessão or!~umrm da toremra lo8·1slatura do IB?:), 
} o lume d<t aO''U!Hla sessão ord~ll<ü"'.'l ela torco~ra log.Ishttnra do 1-l!'J. 
· volume da to~coira sessão ord1:mri~1 ela t<Jrcmra lc~I.3la1.ura d<J lil97. 

1 volume da primeira scs~'lo ordwa:ut da !J!Ht!'ÜI lo:;;Blatm'l do 18'J8, 
1 volume da so"unda sessiio ordlnarm !la quarta logBlatura do 18UO. 
1 ~olumo da terceira sessil.o ordinari~ d<l qua.r·tt logi~latura do lO u. l olume da primeira se~são ord~nar~a da qmnta lcg1slatura de 1901. 

~olumo da sC"lmda sessão ord.mar.m da qumta l?g1slatura de l!J02. 
~ volume da terceira sessão ordm~na_da sexta leg1sh~tura do 1903 
2 volumes da primeira sossãn o:dmarm da .sexta lrgJslatu;a de .lU0-1.. 
2 

volumes das sessões extraor!_hna!la o or!hnarvt (~ • scssao da G a l<Jgislatura) de 1905. 

1 
volume das sessões oxtraord1narm o ordmana (3.• sessão d,t6." l<>gislatura) do 1906 

1 volumo das ses;oões ordinaria_s, 1.0 anno da 7 ... legislatura de 1907. ' 
1 

volume das sessões oxtraordmD.ria e ordmarm do 2.0 anno da 7 ,•legish\ttu<~ de 1908. 

SYNOPSES 

13 volumes do I8Dl a 1908. 

Do Senado: 

ANNAES 

1 volume da sessão ordinaria de.I5 ~ 31 de julho e de 1. • de arrosto a 28 do novembro do 1891 
1 volume da primeira sessão ord~nar!a da segun!la lo~_ishtura de 1892. • 
1 volume da se,.unda sessão ordmar1a da S~'gnnda legislatura de 180:!. 
1 volume da te;:'ceira sessão ordinaria da tcrcmra legislatura do 18!J,t. 
1 volume dl.l. primeira sessi:io ordínaria da terceira legislatura de 1805. 
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1 volume da segunda sessão ordinaria da terceira le,.islatura do ISOG. 
1 volume da terceira scssilo ordinaria da terceira le'Z,islatura do lbüi. 
1 volume da primeira sossi'Lo ordinaria da quart~t Jo[i~Jdum do 1808. 
1 volume da segunda sessão oroinaria do quarta Jeo·islatura do 1!)09. 
1 volumo da te~cei:a l::ossão ordi_narb da quarta legi~latura de lüUO. 
1 volume da pr11nen<1 sessão ordmaria d<l quinta lcddatura de 1\JOl. 
1 volume da scgur:da scssEo ord.inar:ia da quinta l'cgislatura de 10C,2. 
l volume da te~cei_ra sessa._? ord1!1ar1~t da quinüt le;.?;i.;h\tura do ~\!()3. 
1 volume da pnmmra sessao ordmarm da sexta lü''Íslatur" de l!JOL 
1 volume da terceira scesüo ordinaria da sox ü1 lep·l·;btm-~1 U'" ]:JIJG. 
l volume do 1 ,o anuo da 7. • logislatnra do lüirl. ~ 
1 volume do 2,'' anno da sexta legislatura do ll!IJ5. 

17 volumes do 1801 a I90G, 
2 volume de 1007, 

Do Congresso Constituinte : 

SYNOPSES 

· l"ernaullnt (!O 

ANNAES 

1 volume do Congresso Constituinte de 1801. 
Da Camara: 

1 volume da primeira sessão da primeira legislatura de 18:Jl. 
1 volume da st'gur:da sessüo legisbtiva do 1892. 
1 volume da torcoua sessáo legislativa do 1893, 
1 volume da terceim sc;:são legislativa do 18(H. 
1 volume da primeira sessão ordinaría da ~P~-:un<h le;.rislaim·i', d<J 18l!5. 
1 volume da segunda sess:io legislativa de 18~JG. -' 
1 volume da terceira sessão lt-gislaiiva do F:~n. 
1 volume da prir~eira sess.~To ?l''linaria da t0rc~eira lrgi:;la!.m·n de 189'3, 
1 volume appendJCo da pnmmra sessão ordinarh da t<"rcoira !,·;jslai.ura de 1898. 
1 volume da sl'gnr:da sessão ordinaria da t'-•r·c(:íra l<·g:::Lr111r:" <ln JR!1D. 
1 volume da i.e!'ce1.ra scs;;ão ordillaria da !cr·•~'>ira lPI'i.:i:J!Ur<'. ,lo l!JOO, 
1 volume da pnmc1ra sessão ordinal'ia da qlwJ·t:t lo~H:d.tll'a ,];_. l!ill\. 
1 Yoluruo da oegn1~da, f::(~ss~o ordJnatia da qu:.1·ta lt_::~id:·.tl''"~ d~; 1~HJ.2. 
1 volume da tol'~mm sc,;sao. ord.maria da quar1a Jp~islatu m do t003. 
1 volume <ht sessay oxtraordmar1.a o prirn<:ira s<J:ó·;:!.o ordinarh <L> quinta Jo.,islatura do UJ01. 
1 volume da sesoao extra(JJ·dmarm do J\11):,. o 
1 volume da terceira sesr;ão ordinal'in dó1 quinta Jcgbldar''- dil lUIJG, 

1 volume de 1802. 
1 volume de 1RP~l. 
1 volumo do lt>~ií. 
1 volume do 1 f\DG, 
1 volume de 1807, 
1 volume de 18D8. 
1 volume de II'D:J. 
1 volume de 1000. 
1 volume do 1002 
1 volum'l de 1001: 
1 volume de 1005. 
1 volume de 10013, 

Do Senado : 

ANNAES 

1 volume da primeira sr~~ão ordinaria da primeira legislatura de 189l. 
1 volume da segm~da sessão legislativa do lt>!,2, 
1 volume da tercmra sessão legislativa do 1893 
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1 volume da terceira sessfio legislativa de 189"1. 
1 volume da primeira sessão legislativa de 1895. 
1 volume da primeira sessiTo ordinaria da segunda legislatura do 1805. 
2 volumes da segunda sessão ordlnaria da segunda legislatura de 1896. 
1 volume da sessão extraordinaria de 1896. 
2 volumes da terceira sessão ordinaria da segunda legislatura de 1897. 
2 volumes da primeira sessão ordinaria da terceira le~islatura de 18()8, 
1 volume da serrunda sessão ordinaria da terceira legislatura de 18UU, 
2 volumes das ~essões extraordlnaria~ de 7 a 28 de fevereiro e terceira sessão ordinaria da ter. 

ce.lra legislatura de 6 de março a 30 de JUnho de 1900. 
1 volume d~ primeira sessão ordinaria da quarta legislatura de 1901, 
1 volume da segunda sessão or~ina~ia da quarta le~islatura de l!J02. 
1 volume da terceira sessão ordmar1a da quarta legislatura de 1U03. 
1 volume da sessão extraordinaria e primeira sessão ordinaria da quinta legislatura de 1904, 
1 volume da segunda sess11o ordinaria da quinta legislatura de l!J05. 
1 volume da terceira sessão ordinaria da quinta le~islatura de 1906. 
1 volume da 1.• 1ess1í0 ordinaria da sexta legislatura de 1907, 

SYNOPSES 

14 volumes de 1893 a 1895, faltando os de 1891, 18U2 e 1894, 
1 'volume de synopse de 1907. 

I•iauby 

1 -volume de leia e decretos do anno de 1908. 

ParA 

ANNAES 

Da Camara.: 
into da segunda Eessão ordinaria da segunda legislatura de 1895, 

~ ;g}~~: i~xto da terceira sess1lo ordinaria da segunda legislatura de 1896, 

Paraná 

ANNAES 
Do Congresso J .. egislativo: 

1 volume da. primeira sessão ordinaria da terceira legislatura de 1895. 
1 volume da selíunda sessão ordinaria da terceira legislatura de 18()6. 
1 volume da primeira sessao ordinaria da quarta legislatura de 1897. 
1 volume da sessão cxtraordinaria da quarta legislatura do 18U8. 
1 volume da se"unda sessão ordinaria da quarta legislatura de 1899, 
1 volume da pr?moira sessão ordinaria da quinta legislatura de 1900. 

Hio Grande do Sul 

ANNAES 

Da Constituinte : 
1 volume do Congresso Constituinte de lBm. 

ANNAES 

Da Assembléa dos Repre~ont!lntes: 
1 -volume da sessão extrao;dmar~a d~ 1891. 
1 volume da primeira sessao ordmar1a de 1891. 
1 -volume da sessão extraordinaria de 18U2. 
2 volumes da sessão extraordinaria de 1893, 
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1 volume da sossiTo ordinaria de 189,1. 
1 volume da sessão ordinaria de 18()5, 
1 volume da 5. • sessão ordinaria. de 1896. 
1 volume da 6.• sessão ordinaria de 1897. 
1 volume da 7.• sessão ordinaria de 1898. 
1 volume da sessão extraordinaria de 18U8, 
1 volume da 8.• sessão ordinaria de -1899. 
2 volumes da 9.• sessão ordinaria de 1900. 
1 volume da 10 sessão ordinarht de 1U01. 
1 volumg d[t 11 sessão ordinaria e extraordinaria de 1902 e 1903, 
1 volume da 12 sessão ordinaria de 1U03. 
1 volume da 13 sessiTo ordinaria do 1904. 
1 volume da H sessão ordinaria do 1905. 
1 volume da 15 sessiTo ordinaria de 1906. 
1 volume da 16 sessão ordinaria e extraordinaria de 1907. 
1 volume da 17 sessão ordinaria do 1U08. 

Rio de .Janeiro 

ANNAES 

1 volume do 1.0 Congresso Constituinte installado a 10 de maio de 1891. 
1 volume da Assembréa Constituinte installada em 1.0 de março e encerrada a !) de abril d'C!l 

1892. 1 volume da sessão extraordinaria da Assombléa, começada ~m 13 de maio de 1802, 
2 volumes da sessiTo ordinaria do 1. 0 de agosto a 12 de novembro de 18!)3, 
2 volumes da sessão extraordinaria de 14 de novembro de 18()2 a 12 de janeiro de 1803. 
1 volume da sessão extraordinaria do 13 a 2G de janeiro do 1893, 
2 volumes d[t sessão ordinaria de l. · de arrosto de 18U8. 
2 volumes da sessão ordimtria do 2G de jull~o a 1. o de novembro de 1891. 
2 volumes da sossi:io ordinaria do 3 de setembro a 15 do dezembro de 1895. 
2 volumes da sessão extraordinaria de 18 do dezembro de 1895 ~,, 11 do março de 18UG, 
1 volume da sessão ordinarht de 2G de julho a 1,0 de novembro de 1896. 
2 volumo3 da sessão ordinaria de U de setembro a lG de dezembro do 1806. 
1 volume da sossf\o ordimwilt de D do setembro a 15 de dezembro de 18()7. 
I volnmo da sessão ordinaria do 8 do setembro a 1\l de dezembro de 18()8, 
2 volumes da sessão extraordinaria do 4 de abril a 8 de julho do 18()3. 
2 volumes de U de setembro a 16 de dezembro de 18()9, 
2 volumes de 2.3 do fevereira a 12 de maio de 1!)00. 
1 volume da sessão extraordinaria de 22 do agosto a H de setembro de 1()00. 
2 volumes da sessão ordinaria de 15 de setembro a 25 de dezembro de UJOO, 
1 volume de 3 setembro a 16 de dezembro de lUOl. 
1 volume d<t sessão extraordinaria de U de julho a 2 de agosto de 1002, 
1 volume do 3 de setembro a 22 de dezembro do 1002. 
1 volume da Constituinte de 1003. 
1 volume da sessão ordinaria de 20 do julho a 31 de outubro de 1001, 
1 volume da sossi:io ordinarht de 2G do julho a 31 de outubro de 1Uü5. 
1 volume da sessfío extraordinaria de 2'G de maio a 9 de junho de 1901), 
1 volume d<t c;cssão ordinaria do 20 do julho a 31 de outubro de 1007. 
1 volume d<t sessão extraordinaria de l!> a 26 ue janeiro de WOS. 
1 volume da sessão ordinaria de 26 de julho a :.li do outubro de 1008. 

Cong1•esso Nacional 

ANNAES 

1890 
D(\S se~sões preparatorias o da Constituinte: 
2 volumes primeiro do 14 do novembro e de 15 do novembro a 31 de dezembro de 1890, 
2 volumes segu~do da Cons~ituinte de 2 a BO do janeiro de 1881. 
2 volumes tercmro de 2 a 21J de fevereiro de 1891. 

Da Camara: 
Do 1891 

5 volumes, 1. • a 5, •, das sessões ordinarias do 10 do junho a 3 do nov.emb.ro do 18Ul. 
1 volume da sessão oxtraordinaria de 12 de dezembro de I8n a 22 do Janeuo do 1892, enc<\derna .. 

do com o 2. • volume de 1892, 
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:J volumes, I. o a 5. o, das scssCiCl de 10 de junho a 3 de novcmhro de 18~1. 

De 1892 

G volumes, sondo de 1.'1 a 6.0 (faltanlo o de n. 2 do me1. do junho) do 27 do abril a 11 de no .... 
vcmbro. 

Do 1803 

5 volumes, do l.' a 5,0, do 27 de abril a 2:J do setembro. 
De 1801 

9 volumes (sendo um de apmaç'io do oloi,;ües de presidente da Rcpublica), de 18 do abril a 20 d~ 
d~embro. • 

Do 1803 

8 volumes das sessões ordinarias,l.• a 8.", do 27 do abril tt ~30 de dezembro. 
Do l88G 

8 volumes, 1.0 a s.•, de 27 de abril a lO do dezembro. 
Do 1807 

8 volumes, 1. o a 8, 0, do 18 de abril a lO do dezembro. 

Do 1a~S 

<) volumes (sendo um do apuração -das eleições do presidente da ltepubliea) de 18 do maio a Z& 
<le j~nho o de 20 <lo agosto a Hl do outnhro. 

De 1899 

6 volumes, 1,0 a G.'', do 27 do abril a 31 de outubro. 
Do 1900 

1 es 1 o a 5 o de 18 do v.bril a 20 de setembro. 
tí vo um , · ·' 

De 1901 

8 volumes, 1.o v. 8.'\ de 27 de abril a 28 do dezembro. 
De 1002 

11 
volumes, l,Ov.ll."(contendo este ultimo discursos), do 10 do fevereiro a :u de dezembro. 

De 1903 

1 li me 1 o do 18 de abril a :lO de maio de 1(10.'3. 
v o 1 • " l 1 · 1 d l '10'3 1 volume 2 .. de ~3 a .,( <c J.un lO e . ,; . 

lt me 3 • do t n 30 de JUlho rle l!JO.,. 1 ~~lt\no -!".- 00 1 a :n do· <!gosto de 1\103: 
~ ~olt:mo G.· do 1 a :~f3J1 <l 1n scttcn1thro /o1;~?;l, 
1 ·olumP G • do 1 a, to 011 11 'ro 'o . J.J, 
1 ~olmn~ 7: · do 1 a :30 <lo Hovembl'o dn 1\H/l, 
1 v o lume 8, • do 1 a 29 do dezclllbro do l:Ju:J. 

Do 190! 

1 volume i.· de :n do dezembro <lo 1!J0:3 a 25 do fevereiro de 190!. 
1 volume 2. • de 27 do abril a :lO de julho do 1001. 
1 volume :l. • do l a 30 do julho <le 1\J() I. 
1 volume 4. · de I a :n de agosto do 1\JOL 
1 volume 5. · Jc la :lO do sotomhro do 100!. 
1 volume 6. · de 1 a :n de outubro do 1a01. 
1 volume 7. ·de 1 a:lo do novomlJI'O de HlC-1. 
1 volume S.· de 1 a 2!! de dezembro de lUOl. 

l!JQ') 

1 volume l. · do 27 de ahril a 31 do maio 1900. 
1 volume 2.· de 1 a 30 do junho de JUO:J. 
1 volume 3 .. do 1 a 31 de julho de HJU5. 
1 volume •!. • do 1 a 30 de tt(iOsto de IU05, 
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RELr.TORIOS E SYNOPSE 

1 volume de 1891. 
1 volume do 1802. 
1 volume annexo ao Rclatorio c Synopse de lb\!2. 
2 volumes v.nnexos ao Itcla to rio o Synopso do 1803. 
1 volume Relatorio c Synopse de 1891. 
1 volume annoxo ao 1tclatorio o Synopse do 180!. 
1 volume Itclatorio e Synopse de 18:!5. 
1 volume annexo ao ltelatorio e Synopse de 1 80;:). 
1 volume Rcbtorio e S,ynopse do 1896. 
1 volume annoxo ao Itclatorio e Synopse de 1895. 
1 volume ltolatorio c Synopse o annexo·de 1807. 
1 volu111e l~olatorio e Synopse <lo Ul\l8, 
1 volumcarmcc;o ao Rel<\torio e Synopse de lSDS. 
1 volume Relato rio e Synop:>o de 180!), 
1 volume anncxo ao Relatorio e Synopso de 18\JO. 
1 volume n.chttorio e Synopsc do Í000. 
1 volume annoxo ao Itelatorio Synopsc de 1!JOO. 
1 volume Itelatorio o Synopse do 1901. 
1 volume annoxo ao lteiatorio e Synopse de 1901, 
1 volume Itelatrio o Synopso de 1902. 
1 vclume annexo ao Itolatorio o SynopBe de 1002, 
1 volume o ltolatorio o Synopse do 1903. 
1 volume annoxo ao Relatorio o Synopsc <lo 1003. 
1 volume e Relatorio c Svnonso do 1901. 
1 volume annexo ao ltehit:orio c Synopso do 1001, 
1 volume Itclatorio o Synopso com documentos, do 1005. 
1 volume Rohttorio o Syriopso de Hl06. 
1 volume unnoxo t~o ltcltt to rio do l90G, 

Do Senado; 

ANNAES 

Do 1891 

:'í volume~, s~nll~ _este; enc~.1rdet)L~rlos, de, l.'' a :í.'l, de ií de junho a 3 de novómbro de 1801, 
f volume.,, d<~ 1. a -1. , d0 ., tl-~ Junho a 3 de novembro, faltLmdo o segundo volume de <1gostc;;._ 

,De 1802 

,,,, volumes, de l.· a G. ·,do 2-S do abril a 12 de novembro, 
De 18\J3~ 

.~ volumes, r.le 1,• a ·1.', de 28 de abril a 2:J de setembro, 

De 1~101 

•i volumes, de 1. · a G. ·,de li) de abril a 20 de desemhro, 

De 18\?5 

8 volumes, de L· a S.·, de 27 do alJrila 31) do dezembro. 

Do 18!11) 

'J volumes, do 1. • a 7 .·, do 28 do alJril a 10 de dezemhro; 

De 1807 

~. voluln(H, do 1. · a .f.•, do 18 d.o abril a. 10 Uc dczetnbro, 

De 18!J8 

·i volumes, de I.· a ·1, ·,de 28 de abril a 30 do dezembro, 

De lb\10 

~_: volumes, do 1. • a :3, ·, de 28 do ahril a 2:2 Uo novembro. 
De 1\JOO 

-!. volumes, d3 1. · a ·1,·, de 18 de abril n 30 de dezembro, 

s. c.--.;. 
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De ID01 

-1 volumes, de 1. • a •l. ·, de 28 de abril a 30 de dezembro. 
De 1902 

. 2 volumes, de 1.. c 2. • de 3 de maio a' 31 de outubro. 

De 1903 

d 18 d abril a 31 de julho de 1903. 
1 volume 1.' c • e a osto a 31 de outubro de 1903. 
1 volumes 2.' de 1. de gvembro a 29 de dezembro de 1903. 
1 volume 34.' dde 310, ·ddeod~zembro de 1903 a 25 de fevereiro de 190•1. 
1 volume • · e 

De 1\JO·l. 

1 . A d'ce das sessões de 3\1 de dezembro de )903 a 25 de fevereiro do lOO·L 
volume umco.- ppen 1 · 11 d lOOt 

1 volume•!.. de 28 de abril a 29 de JU ltO be l . i90·l 
1 1 •2 d de 1 o agosto a 31 do ou u ro I o . 

volume 3., doe 1 de' novembro a 30 do dezembro de 190·1, 1 vo ume .. 
~De 1905 

l ·r 30 de julho de 1905. 1 To lume 1. • de 28 de .a m a cr t de I!J05. 
1 volume 2. · de 1 de JUlho a 31 de a, os 0 d l(Ji ~ 
1 volume 3 • de 1 de setembro a 31 ile outubro. e !,). 
1 volume 4: · da terceira sessão, da quinb lc;:;d.\tura, de 

1905. 
1. · de novembro a 30 do dezembro do 

RELATO::IO DO PRESIDENTE DO SENADO 

1 volume, na sessão !lo 18\!2· 
1 volume na ses,;ão de 1803. 
1 volume' na scssllo de 18%. 
1 volume, na scssllo do 180G. 
1 volume na sessão de 1807. 
2 volume1, na sessllo do 18\JO. 
1 volume na scssllo de 1~1)0, 
l volume na sessão do lDOl, 
1 volumd na scss~o !lc 1!!02. · 
1 volume mt sess:tO !lo HJO:J, 
1 volume, na sossfío do fg&:!· 
1 volume, nct sessão !lo (r}: 
1 volume, n:t sessão de 1? ( ), S no l''C 

Olume na se3siTo t!IJ 1.))7 ° ·,.V 1 ~. ' 1 v ' ~ 1, JIH)c) 0 '>"nop.,c. 1 volume, rm sessao to ·· · · ·' 

Edificio da, Oa?." ara 

Biblio t.heéa da fJamara, dos Depu tado;6 

A commi"silo nomeada pelo sr. l'rosidonto da Cam<tr!l em U do sotcmbro do l'Jit/ .1 . , . . 
r,ar !l hihlio1.hi)Ca da CtlllHU'~I, compo~ta do:-; sr.;. dCj1Utado3 dr. AJiomo POJmit .Junir;r,' llt.' r:l'~~\,.~~?itl\1· 
éampos Valladares! ~Ir. He1tor. de Soma o dr. Nolson Coelho do. Senna, inioion o:; s~us tt: ~1 ·.'í? do 
tendo já feito acqtusJção de, gr,mdo m,moro do o,tras p~r.a essa uh! instituição. ~ J,l !Os, 

Por offlcio n. 291, de 16 !lc. novow hro do 1000, roqmsitou-se da Secretaria <Tas Finanças Je! , , 
do n 7 § 1 o do art 4.0 !la !01 n. 486, de 12 do setembro do lDiJS a quanth de cinco ~'O f a11vorl"t 
(r.·OOIJ·~r)o' O) d;stinada fi Dihliothoca da Carnara, cuja imrJortanci·Í recebi· .. ,' e111 ''i' do 'rn os 1 o réis '-'· .,, . . t d I t· ·. d ' 1 • u" ~ J IOVC!ll ll'O d corrente anno, f01, em v1r u ? 'o por arr,\ o ox:mo. sr. dr. AmcriCo Ferrroira r opa·· soe ,1. . o 
Camara dos Deputados, deposttada nesta ~lata na Agencia do Banco do Credito l'~>í1l' d ~~· <~.r~o d<\ 
raes em conta corrente com esta Secrctarm. ''' 0 ' lllus Go-
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Votos de pesar 

Foram lançados votos do pesar nas actas das seguintes sessões. 
De 28 de junho, a requerimento do sr, Juvenal Penna, pelo fallocimento do sr. capitão.Antonio de 

Santa Cecilia que representou a provincia na Assembléa Provincial ; 
De 17 !lo agost~ a requerimento do sr. Nelaon de Senna, pelo tragico passamento do illustre lii-

terato Euclide1 da ~;unha. 

Pesames 

Em sessão de 17 de agosto, a requerimento do sr. Waldomiro de Magalhães foi transmittido um 
tolegramma á Academia de Lcttras, apresentando-lho pesamos em nome da Camara doa Deputado• 
pela grande perda nacional-a morto do illustre litterato Euclides da Cunha. 

Henuncia 

EmSessãode 2üdejunho procedeu-soá leitura de um offlcio ~o sr, dr, Arth'!lr da Silva 
Bernardes, renunciando o mandato que lhe fóra conferida pela 2. • Clrcumscripção eleitoral do Ee-
tado, por haver sido eleito deputado ao Congresso Federal em cuja Camara já so achava com ll!f. 
•ento. 

Applauso 

Em sessão de H de aaosto, o exmo. sr. presidente da Camara, em nome desta corporação le'/'ila 
ao oxmo. sr. dr, .wences1au Braz Pereira Oor~es, dignissimo presidente do Estado, caloro~or ;.op-
plausos pelas medida~ efflcazes, postas em prahca na cidade de Santos1 Estado do S. Paulo), com c 
fim de resgm\rdar os mtercsses do thesouro o dos productorcs do Sul ae Minas. 

Vaga 
Devido á renuncia do sr. dr. Arthur da Silva Bernardes, do mandato que lhe fôra conferido J•~la 

2. • circumscripção eleitoral do Estado, abriu-:_se uma vaga na Camara dos Deputados, o que se le-
vou ao conhecimento do governo para os devidos effeitos, porofflcio n. 223, de 28 de junho. 

Sessão cxtraordinaria 

Em sessão de t de setembro, a requerimento do sr, Senna Figueiredo foi convocada uma ses~ão 
extraordinaria !la Camara dos Deputados, 

Conselheiro Affonso Augusto Moreira Pcnna 

Em 1-1 de julho falleeeu na Capital Federal o cxmo, ~r, Conselheiro Aíl'onso Augusto l\IorE-lra 
Penna, presidente da Itepublica. 

Em lfi d? ju~ho, por tão lamentavel facto, o oxmo. sr. presidente da Camara suspendeu os ira-
balllos por oito dms. nomeando dua.s Çommis;;õcs, sendo uma para representar a Camara dos Depu-
tados nos funeraes do saud~so brasllmro, na Capital Federal c outra para o mesmo fim em tod;;~ <'!! 
tlcmonstraçOes !lc posar tributadas á memoria do illustre morto, nesta Capital. ' 

Em 12 de julho o sr. presidente da camarn relcmhrundo os mcritos do exmo. sr. !lr. Atron~o 
Augusto l\Iore1ra Penn~, e,x-prcsidcnte da RcpuiJ!ica mandou cousionar nos annaes ter a Camara Je-
dicado aquelJa sua sossao a eommemoração civi ;a do' illustre morto "porque foi cllc um cidadão l•oi!l, 
justo e patnota,. e suspendeu a sessão tendo antes nomeado uma e~mná~são para rc1Jre~cntar a. c.a-
mara nas oxeqmas a celebrarem-se na matriz da Boa Vian·em no dm 13 as 1 I horas do dm, commlll· 
~ão esta que se compor. dos srs. Frederico Schumann, Edg~rdo' da Cunha, Raul do Faria, João Fr;;nça 
e José Alves. 

Para representar a Secretaria da Camara dos Deputados foi nome~da pelo respectivo direnor, 
uma commissão ~omposta dos funceionarios José Pedro Barreto, Antomo Augusto de Souza Paral7·0 
c João Alfredo I• urst. 
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Annaes, Relatorios e Synopsc 

l>..emettcram-se, como de costume, J)il.ra os archivos das camaras municipaes, das repartições pu~ 
"blicas da Capital do Estado o para as as secretarias das corporações legislativas fedcraes o esta-
doaes, os annaes e o relatorio e Synopse dos tralJalhos da Camara dos Deputados, referentes a se-
gunda sessão ordinaria da 5, • legislatura do Congresso Legislativo :Mineiro, realizada em o anno pro-
:X.imo passado. 
I Acham-se esgotadas as edições dos annaes dos trabalhos da Camara dos ~Deputados referente~; aos nnnos de 18~!"' 1805, 1897, 1t>~'9 a 1006, 

Oorrespondencia Official 

Péla Socret:xri<t da Camara:dos Deputâdos foram expedidos, em HJO!J: 
31 ofilcios ao Senado. 
106 officios ao governo. 
26 o!Iicios a diversos. 
37. Telegrammas, . 
Alem destes foram expedidas circulares aos1Presidcntcs e Agentes Executivos :das Camaras Mu-

ll.icipMs do Estado c a outros. 
For:tm reccllidos: 

tl-1 o fficios ; 
12 representações ; 
37 requerimentos. 
22 telegrammas. 

Sessões 

Durante t1. sess:!o extraordinaria convocada para proceder á apuração da eleição presidenciãl 
:reãlisaram-se as seguin tcs : 

4 preparatorias de 9 a 12 de mo.rço ; 
1 de installação a 13; 
1 do encerramento a 2·1. , , 9 , 
8 ordinarias nos dias 15, 16, 17, 18, 10, 20,12~ o 23. 
Total, 14. . 

ã d. ar·a realizada de 12 doJounho a 15 do 1sctombro, as scgumtes: Durante a sess o or m. 1 
. d 12 a 15 de junho' 2 do Congresso, installação e encerramento, em 15 do iunh 

4 prepatre.tobna.s 1 ° traordinarh da Camara em 5 de setembro; GG ordinarins nos dias 25 2G 28 ° 
tl 15 de se.em ro,• ex ' ' 1~ 11' 17 ]9 20 21 2'> 93. 24 ')'' 27 28 'li\ 31 31 u' , o 
30 d o 1 • 1 9 3 5 6 7 8 () 10, 12, D, >, • • o • ~. ~·' '~u, , , ""• J e e julho· 
2 3 ° Jll~ 1~· o-j '"iJ io 'n: i2,'ui, 1-1, IG, 17, 18, 10, 20, 21, 23, 2'1, 25, 26, 27, 28, 30 c 31 de agosto~ 
• • 'D, •8 'o '10 'u 13 o 14 de setembro.. • 

1, 2,T~~;!;o~' pàra' as 'seguintes sessões ordimmas: 53• de 28 do agosto, 63• de 11 c 13 do setembro. 
Total 73. Sendd 71 da Camara o 2 do Congresso· 

Traball1os 
DA 

CAMARA DOS DEPUTADOS 
E DO 

CONGRESSO 
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Trabalhos da Cantat•a e tio Oongrcsso 

Foram apresentados na Camara dos Srs. Deputados durante a sessão ordinaria da 5.• Legislatura do 
Congresso Mineiro vinte e quatro projectos sob ns. 61 a 8·1; trinta e nove pareceres sob ns. IH a 182 c 
seis indicações sobns. 5 a 10. 

Alem destes a Camara occupou-se taml)em com a discussão dos seguintes projectos de annos an-
teriores : ns. 15, IG e 26:do 1()07; 43, '16, 47, 49, 50, 51, 54, 56 e 59 de llfOS o 92 de 1904; e com a do pa-
recer n. 143, Do Senado foram remottidas á Camara dos Srs. Deputados as proprosições de ns. 156 de 
1908 (reforma da Constituição em 2.0 turno) 159, 160, 161, 162 o 163 do corrent., anno, tendo a Camara 
se occupado com as do ns. 158 de 1908 e 143 do 1905, 

I. .. cis sanecionadas c Jn.•omnlga.tlas e1n t909 

Lei n. 487, de 16 de julho, contando ao dr. Benjamin 'larginy Moss um certo por~odo do te?lJlO 
em ~ue interinamente exerceu as funç~es de Capitão Cirurgião do 1.0 Batalhão da Brigada Policial 
do Estado. . 

Lei n. 488, de 16 de julho, concedendo licença aos funccionarios do justiça dos termos de Pmmhy 
e Uberaba, Francisco Alves do Couto e Tobias Antonio Rosa. . . . 

Lei n. 480 de 0 de setembro auctorizando o Presidente do Estado a adqumr na Cidade de Caeté 
o terreno onde' está sepultado o dr. Joilo Pinheiro da Silva, ex-Presidente do Estado, e a despender 
a quantia de 30:000$000 com a construcção de um mausol/lo. . , . 

Lei n. 490, de 9 do setembro, fixando e organizando a força publica do Estado de Mmas para o 
cxerclcio de 1ül0. 

Lei n. 491, de g de setembro, auctorizando o Presidente do Estado a concedo~ licença a diversos 
funccionarios de justiça, a professores do instrucção primaria o contendo outras disposições • 

. L~i ~. 492, qo ü do sotemb~o, estabcl,ecendo as c~n?içõos do rocursq pam o Poder Lçgisl~tivo e 
Jndiciqrw das lms, actos o decisões das Camaras Muntcipaes contraries a Constituição o as lms. 

Lm n. 403, do 11 de setembro, fixando as taxas do impostos sobro exportação de alauns· artigos c 
contendo outras disposiçOes. . o 

Lei n. '!9-1, do 11 do setembro, fazendo doação do proprios estadoaes á gscola Livre de Odontolo· 
gia o á Camara Municipal de Itauna. 

Lei n. -HJ:í, de 11 de setembro, creando quatro feiras de nado, sendo nma em cada um dos seguintes 
municípios: pambuhy, Fructal, Campo Bello o Pitanguy. b 

Lei n. tClrJ, do 11 do setembro, revogando paranTaphos c ar tinos da Lei n. 315 de 19 de setembro 
do 1003 o contendo outras dis!JOSições. " b ' 

Lei n. 407, de 11 de se tem >ro, approvando as contas dos exercícios de 1\Jfli o 1(l08 o contendo ou· 
tras disposições, 

Lei n. 408, do ll do setembro, equiparando os vencimentos do corpo docente do Gymnasio Mi· 
noiro aos dos lentes e professores da Escola Normal e Curso Fundamental da C~tpital do Estado c con· 
tendo outras disposições. 

Lei n. 'IUU, de li de setembro, auctorizando a allertura do varies crcditos. 
. Lei n. 500, do 21 ~o sc~cmhro, dispon~o sohrc a reforma dos offlciac:1 e praças da Brigada Poli-

Cial do Estado quo se mvalidarcm no serviÇO publico. 
Lei n. 501,. do 21 <lo, setembro, dc,~larando isentos da contrihuiçiio annual de 2:001!$000 os estabo· 

Iecímon tos cqm par~1dos as Escolas Normacs do gsiado o contendo outras disposições. , 
Lei n. 5(1;~, de 22 de setembro, concedendo auxílios ii. Cns~t do Caridade de Ilcllo Horizonte c a As-

~:~ociaçito Dolwficente do Cataguazes. · 
Lei n. 503, do 22 do setembro, dispondo o meio de so proces2ar a acçfio executiva o notas promis-

sor.ts. 
Lei n. 501, do 22 do setembro, auctorizando o uovorno '' restituir ao Banco Credito Real do Mi· 

nas Go!aes ~o jmposto de novos e velhos direitos o "'contendo outras disposições. 
Lei n. nO'->, do 27 do setembro, contendo disposições sobre o imposto territorial. 
Lei n. ~Oii, do 22 do setembro, auctori:;:ando o governo do Estado a conceder ao dr. l<'ernando 

Alex:wdro Villel:t do Andrade on qnom melhores vanb,;:·cn~ off.:r·cccr, privil<,gio para construcç::to, nso 
c goso do uma estrada r•ara trafet;at antomovcis que, p~1rliHdo do ponto JJlais conveniente da K F. 
l'rfogyann, entro Uberaha o Irara, vá a cidade do Monto Alegro. 

Lei n. 507, de 22 de setembro, ro~.~ularit.ando o commorcio do Aguas J\Iineraes, do lacticinios o 
conserva~, quer do pro<lucçflo do gsk1do, quer de fora dello o impede o proliihc a venda da(ji!Cllas que 
forem alteradas, falsiflcada;; on addicionadas do maiorias cxtranhas. 

L oi n. 5().g, do 22 do setembro, auciorizando o governo do Estado a <>·arantir juros até 6 "/o, ouro 
a. um .hanco quo so organi~ltr para operar sobro credito llypotllccario o"' agrícola o contendo outras 
d!SpOSIÇÕCS. 

Lei n. 50(J, do 22 do setembro, creando o Tdbunal do Coniu;; do E;,iado de Minas Gcracz. . . 
Lei n. 5!0, de 2.2 do setembro, orçando !'. receita o flxando a dcspcslt do Estado pam o cxolCit;!O 

de 1010, 

Lei n. 511, do ll do outubro, auctorizando o Prcsitlente do Estado a mandar abonar ao fisc:tl deu 
rondas internas, Arthur Ferreira da Cunha, divcr3as quantias que reduzem o seu alcance o a resti-
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. don'e do di redor da It~cebedoria de Uinas a qnantia de GS0$00}, que receb~u em nota!; 
tuir a) aJU ~ " 
falsas. . t 1 auctorizan•lo o "Overno a mandar paglr ao porteiro da Imprensa. 

Loi n. 512, de 11 de ou 1~ JrO, tos entre 0~ car•~os do continuo o porteiro d::~quello ostahclocunontu 
o!1icittl a difl'oronça _de, vosnc.tme?anria da Poli~ia a difforcnça do vencimentos entre esses cargos e os de 

I 1. do eec••.ao ua ccr " e aos c to es • • ctarias do Esbdo. . . 
chefe de secçãO das1s.~crou tubro mudanrio a. dcnominaç1o de alguns dtstrtetos de paz. 

Lei n, [,13 de 1 uO ' 

J)ecrcüuln c J)I.'Otnnlgatla ))CIO Congt•c:õ!so l'Uincit•o 

. ~ u do agosto de 100:1, ·addicional á. Const~tuição do Es~ad?, subs~ituindo,?. a;t_· ~~J~ 
Lot ~· ~·.~de salV'l 0 pamgrapho unico do mesmo a;ügo, que contmua em vtgor, re~t,thvlccen 

da Cons tltulÇ•tdo, . . llara 03 funccionarios publ!cos do Estado. 
d•J a aposenta orm 

rc.~ctthla:-> {t sancyão l)elas (lna.s ctl.sas (lo Congt•csso 
!!~eis .... 

PELA-.CAMA.RA. 

. - F • lo 1008 do Senado, conccdenrlo licença a funccionarios de 
' ri"ill'tda da propOSlÇLI.O n. ol'í, \ nrh~o A.lV('S do Couto o Tohias Antonio Rosa, 

/~: ll·s0tcfm~~ de Piun:hy e Ub~r~thd, 1
0r';,0 ;,crno ltttbonar no fiscal da~ r?nd,ts intr,rnas, Arthur 

jus 1Nça }.? inichda sob n. 1>7, ttuctornan ° {' z lm 0 seu alcance e a rcstltl!lr ao UJ ndantc do di r e~ 
: ·>· <" ;lta d1VC!':ll\S lluantJas <!~10 rtl'cn.; .1 Qi) • ue recebeu em notas f,tlsas. 

Ferrmrn, d~ éÍ;~dor'm de Min,as a qu~mtm ~c ·~;);;hos ~ arts. da lei n. :m;, de lO de setembro de 1003, 
ctor !la ~~~c~oh n IG, de l!Jt)'í, rovog~nd? J'àr'<lp~·it;Icira cntrancia o <;tPprovan~o, com alterações, as dis-

N ·
1 

l, 1 r e provimento das comarct"'> d 0 
11 2 Oll de 21 da ahrtl de lGO' rtuanto a arrolamentQ 

uisponr o sol 1 monto approvadu pc o cc .. · . ·,. onsistontes em terras. 
pos1ções do re~~ taçõ·•s e denmrcaçJo dos IJUllllH;~, ocf,ir·ts de aado, uma em cada um elos munici. 
debcnssuasa\a ".Wdelüu)creandoquar "'' " 

N. b, inici
1
'ada I~~::cfal campo B~llo e Pi_tan~uy · 

0 
lJaO'amento de differença de vencimentos a. 

lias de Ban; b_u .tY '. . b n •43 de 1903, aucto r1;-an ", . . . " 1 N. 18, unctada ~~ens'::~ Otfícial e Secrotana do I _ohc~;to sobre oxportaç1to de alguns artigos, re-
fuuccionari?s.d~ {.~~oh n 70, tlxanrlo as taxfs de. ~~\i\ico~" praticas e prorogando para mab l <mnQ 

N. 1\J, !Il!C~,t~ ',
5 1,rcrcittcs a licenr;<t de P tarmatic.uln~s 0 transmiss.1o de immovch. 

yogando di2po •W0,iia ~10 d•J inscripç1t,O do títulos P"~10 a ~~rlr uiriu o terreno OJlllc está sepultado o rir. 
0 praso pa~a. a.~cJa s6lJ n. 6~, _auctortsando .o go:·~tia de' 3Jooo::;or)l) com a construcç:ío ~o lllamoléo. 

N. _20, ~mcidaa Silva 0 l\ dispendor ate a -~nade ]lredios á Escola Livre de Odontologia de ll, Ho~ 
Jo"'O l'lllhe!rO d , Il (J"J f',t~<'ll!lO Jo,\CÇ 1JCS 

• j). •• ·ia. '1 l;.QJ) • ' ,...., • 

. N · ~1l 18~~nar:t ~lunicipal de Ita.\~1J1~ a forçJ. publica para. o oxcrcicio do HlliJ, creando o argo d~ 
rJzorNtto. <J·> iniciada sob~ G:l, JGJ_x,~ d· Civil ua Capital do J~,;tado .. 

~~, Il ·"ad·t Policial e a na~ '' .. 1 rtnra de varios creditas. 
auditor r!a. :~i'·td~ oob n. G'í, auctor.Izan~o a l;~~sidentc do g,tado a conceder licenç<t aos escrivães 

N · 2.J, ~ll\ci~da sob n. ()(j, auctorizan• 0 f ,ba 0 S·1t1to Antonio do l\Ltchado, ao escrivão do orphãos 
N · ~I, lllde Manhuassú, Carmo do Pgr~~1r1~11 ,u a~ contador e distnbuidor do ltaúna c ús professo~ 

do J.• oJ!JCIO\Jto .10 do judicial e no.t~f: ~la ria Madalena sa.rty, de Lavr,\'1 e Francisca Ameli,t d0 Cas~ 
de Ponso • '' 1 Rei~ de JequJti Ja, 1 ' 

· EuiHn Alves(O '0tt ti · t I l' · E "t S ras , •ps' de 'J'hPophilo "'OI · dando a denominr~çf\o dos disl ri C os (c apa~.;mo, 's~tn o anío dQ 
tro !\!c\->-' 'nici'lda sob n . . >J, n~u 1 Pio CJ·tro resp·'clivamento, dos mumCI[liOS rle Curvollo, :\Iont~ 

Nt. :...>,<l1 san\t~ Jut,t d0 C,tsJsialr._o
11 

'11 .. 1J1y' e s.mta vntta de C:!ld;>s e dando (t Vtlla de S. C.tet,\UQ 
cerrn prio ' a sJlv·t arr u , ' . ' 
(~ 10tJo o C,tlrlas par ' ' . çlo rle Vill<t Braz. . 
>1 ar~ H"<'lll Grande a dcnon~\J1 '1 · ctonnndo 0 , 0 , orno a garantir juros ato' i>''"' ouro, a um hMlCO quQ. 
''1 N; ':,G iuiciada sob 1 ~· v •0'1

1
1u1•0 CrPd1to Jh•potlle<~'l.rio e A~ncola. 

· - ' . · oper tr•oos s ~ - · -r· t · · do o "0Vr'I'1lO ·• t·cstt'ttlt·r '\O Da•1 . oroanJ7,ar para . '. < Josí ':ÍO n. ,,1) lproJeclo n. 1 ,,, aur) or1san . , J " ' , ' 

se N 21, de.;tacarJ,t ,d.t P:0.Ir;a?aes 0 imposto rle novos o velhos direitos .. _ . . 
lo crorlito Real de. J\luus . ·ão n 51) (projocto n. íG) appro·,ando a onnss:.~o de apoltces par,\ sul>-

co < , ·J:-l destacada da propoSH, · 
N · - '· l 'o l>Orhrlor. · · ' 1 1 d " _,,, ''Cç"o '-'~"CU-stituír os utu os •1 d ' ·oposir;ão n. ~,IJ (projodo n. 71, 1 os,,\ JC econ o o proco,,o u., u ~ A. 

N. 2U, destaca,da , atrp\~' rle cunhio c notas promissorms. . . . 
tiva que r;Oill[l\tc . .ts let ' 1'~ conccdenrlo au.~ilios (1 S:mta Casa úo :\Itscncorr!ta de B. Iloriwnte e à 

"I) ·mcnd::t sob n. '• N. ·> ' 1 ' . t rlc c·t!U"t\JZ!'S. . .. 
As~i~tr1 neilt H_cr.wüeen ·0 1 ~ 're•~ulan•lo 0 commcrcio de agnas mine r aos, lactrcmws e consen·as, ljll'~l' 

N ''1 imcmda~Jb n. J, "' · ·tdollc 
_, 1 · 1''1c'ç.-10 r\ o E~tarlo quer rio 1

1" 1
' lo 1· .'cn'os do contrihuiç1o annnal de 2:1J00S"o; os estabelecilnentoa 

uC pror l ' ('') ÜCC J.!'d.fl1 ' L • ' 
N 'P Jnictr~rla sob 11 • 1 

' 1 8'starlo 
,, 1 ui l~~;;los ús E~colas Norr:;acs ' 0,n;Jo rlisposiçr)cs sobre o imposto territorial: , 

J 1 l, :~ 1 inicia1J,t sob n. 7-, ?O:Jtc 1 ; ,10 Sena•Io, creando o Tnhu.nal de Contas tio Est,arlo. 
~ "t' on •inad~t ria propostç,~o. 11 1· 11 •1 n -·) or~cmdo <t receita e flxanrlo a rlcspe~a do Est.vlo para 
,,, ", .. ·•. d sob n 7·l I!llChtr a ao J • •~, v' 
N :r), HllClU .\. • ... , . , . . > 
·~r.dclo de 1010. ., ti'spon·'o sobre a rr;fortn:t do~ olflctaos c praças da Dnga•Ia I Q~ o ex" , . d 1 n -I r[·> l!JO;:i 1 u N :JG itticia J. so J . · ' '· · ·- . ' , v· ço publico • 

licial ;lo btado quo se wvaltdarem no s~r 1 ' 

.. 
~ .. 
íit 
j 
• :e 
~ • .. .. < .. ·a 

"' () ., .... 
2 
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~. ~37, iniciarL~ sJb n. 51, em 1903, auctorizanrlo o PresirJcnto do PJib.l.do a. c,onc~der ao dr. 

:±<'ornando Alex<tnr.Iril VillcL\ de At!lirado ou a quem melllores vantagens oilerccilr, prtVII~gw p<Lra cons~ 
irucç;to, uso o iJOSO de umél, estrad<t para trafegctr um::~ lin)1a de ,at)Ctf?moveis que, pMtmrio do pont'l 
::nais conveniente d<t E. F. Mogyana, entre TJ berabét e Irara, Vtt a cidade de Monte Alegre. 

PELO SE~ADO 

~. 217, iniciada na CM1ar;J, sob n. n, contando tempo ao dr. Denj<t1nin TMginy llloss. 
N. 218, iniciarl<t n t Cam:tra sob n. 75, equip::t~:tndo os veneirnentos doJ lentes do Ex.tcrnêÜO do 

Gymnasio illineiro aos dos 1ht J<Jscola Norm::tl e Cur.so Fund<tmental tht Capital. 
N. 2-10, iniad<t na Cctmara sob n. 80, approvamio as contas dos exercícios de 1007 e WOS. . 
~. 250, inkiadct no Senado o remettida á C<tmar<t sob n, l5CJ, dispondo sobre recursos, actos, dcct· 

siJos c doliboraç0os das l'amaras Municipaes, 

I~ro!losE.ções J.'etllctthlas ao §entulo enl t90U 

N. 31, inid<tdct soh n. ·l!J, de 100:-l, croantlo duas feiras de gado, uma )to mnnicipio do I3ambuhy e 
outrct no do Fructal. 

N. :J5, iniciada sob n. 51, de lOIJS, auctori~ando o governo a mandar pngar juros ao collcctor o:I~ 
tndoal do município de Boa Vista do Tremedal, Francisco Vieira, sobro lt quant.üt de l:O(Jil'iiiJOO dopo~ 
altada nos cofres do Estado em HJQ:J. ' 

N. 3G, iniciadct sob n. 59, de l!JUS, mudando <I donominaçfio de divorw3 districto.> de par. nos lllll~ 
nicipios do Curvello, Caldas c Monte Carmollo. 

N. 37, ini~ütd~ sob n. ·W, de 1908, altoranrJo dispr)3ir;/jos dn, lei n. 870, de l'J, do f:lctcrllbro de l\J03l 
na parte relativa a nomeaç<10 e matricula dos jni~cs de direito. 

N. 38, iniciad<c sr.rh n. i.J:~, a•1ctorizan~o a.con:trucção. de um mansoléo, em Cacto', que gunrdQ 
perpetuamcnt0 os resto.~ mortaes do dr. Joao Pmhmro da Srlvlt, 

N. :39, inicia•!''· 80h n. 133, auctorizando a doaçito á E~cob Livre do Odontologia do prodio em. 
'1Ue a 1llOJ!lHt esb. mstallalb. · 

N, ,t:J, !u!c!,vht s~h n. :~1, cünce•Iewlo liconç<l a diversos servcntuarios de justiça. 
N. 41, IIIIClatb sou n. r, r, auctormmdo abono ao ílscal das renda~ internas do K>tado Artlltlr F e r~ 

:1eira da Cunha, diversas qtunth~l que reduzem sou alcanco. ' 
. N. ·1.2, in!cia<Ja sob n. G5, abrindo credito~ para solver o compromizc;o com os membros do magi~~ 

1erw prrmano. 
N. -13, i!ti?i~Hhtsob n. GJl, flxttnrlo a força publica do Estado para o futuro oxcrcieiodc 1010. 
N. ·il, I111Ciada sob 11, 10, fixando taxas de illlpostos sobre exportação de varias artigos • 
N. ·15, iniciada sob n. 72, orçando a rccci ta e flx,mdo ,\ despes,\ uo Estado para o exercieio dQ 

1010. 
N. ·!G, !n!c:ada s<Jb. n . .P•. concedendo <IUXili~ á .santa Casa de Miscricordi<t da Capital, 
N. -17, lll!Ctada sob n. W, Bontanrlo de contr!lJurç~o <tnmml os estabelecimento.~ equip:uarlog á!l' 

Zscolas Norutaes do Estado. 
N. -18, iniciada uob n. Gl, modificando a lei sobro imposto territorial. 
~. 4:1, iniciada ~oh n. 75, er1uipara.ndo os vcncimonto:l de lcnte:J do Gymr~t\sio lllinoiw aos dos da, 

Escola Normal e Cnrso Fundamental da Capital do Estado. 
. N. 5,0, iniciarh sob n. l'•j, garantindo juro.l a b:tnco que so l\Ht,Jar no E~ tudo p1ra opor,tr S'Jbrc cro. 

d1 to agriCola. 
N. ~l, _ir~ic.iada sob n. T!, tt·atando 1Lt r0l'orma dos ofíicia~s c praças rh Bri~aola Policial. 
~. :d, miclltrh sob n. I'~. anctorizó\nrlo o Presidente do EJUvlo c\ conceder r.-:r'omn a~ sohL\rlo do 

l.'' b<ttalhão da Bri~<vla Policial do lG9btdo llhnool de Lemos Guimarães 
N. ~3, .in.ic.iarlasoh n. t!O, approvando ~onhts dos cxercicios de 1907 c '1003. 
N. :;1, llllCiad<\ sob n. 5!3, de 1003, crcando o Museu Mineiro na Capital do E:>tado. 

Tt•ahaihos do Congt·e~:o;o 

Dyrau.te a presonte sessão legislativa houve duns sessões do Congresso, uma pn.ra a installaçilo nQ 
dia 1:> de Jtmho e outra para o encerramento dos trabalhos no dia 15 de setembro. 

Na sessão do in~tallação foi expedido pelo sr. Presidente em nome do Congresso, um teleO'ramma. 
a exma. sra. d. :\Iarm Guilhormin:t de OlivcirJ. Põnna aprcso~tandO·Ih~ as homon::t"OllS ·do mais pro~ 
fundo pcs.<lr pela perda irrcparavcl do eminente estadisht dr. Afl'onso Augusto "llloreira Pcnna seu. 
ostremcctdo esposo. ' 
. As lei~ s.ob. ns. -lO c 225, vetada~ polo ex mo. sr. Presidcn te do Estad_o, a primeira prohibindo no Es-

tado de Mmas a eoncossilo de provtsõos do advorrado e a so••unda modtflcaU<Io o roO'imcnto do cushg 
<!ClHim-so pcndente3 de parecer da .commissão, " 0 0 

'. & 

~.C.- 5. 

" "' 
~ 
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j 
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( 
1

) PAPEIS PENDENHS OE SúLU~ÀO DE OI~HSt~s COMMIS~~tS 
PERMANENT[S E MIXTAS 

Da de Policia 

l-Parecer n. 202, de 17 de agosto de 1006, sobre ~t pretenção de funccio!larius desta Secretaria, 
(")-2 Projecto 20, de 22 de agosto do 1007, sobro disposições do ltegimento. 

Da de Constituição, Lt-gislação e Justiça 

Rectn•so 
(") 5-Da Camara Municipal do Piurnhy, do 18 de maio de 18~3, sobre confliclos <:ntre esse muni· 

cipio· o o de Pas;c.s. 

Of'Hcios 

7-Do Senado, de 26 de maio do 1SD3, remettenbo uma reprosontaçilo da Camara Municipal do 
Pomba, pedindo interpretação ela lei, sobre sello do Estado, em pa1Jois meramente de interesses mu-
nicipaes. 

lO-Do Secretario <'c Agricultura, de 5 ele julho de 1801, enviando informad<t uma representação 
da Camara Municipal de Caratinga, contra disposições da lei n. 27, de 1802. 

(') 31-Do agente executivo de ltabira do Campo, de lG de junho de lt\91, reclamando contrtt 
prejuízos que dá ao nwsmo distrido a Camara Municipal do Ouro Preto. 

U5-Do See1·etario do Interior, de O de julho de l\JU6, enviando papeis sobre questões de limites 
entre Catagnaz<'S e S. Paulo do Mnriahé. 

(') r....:Da Camara Municipal de Carangola. de 25 d'l junl10 de 18D8, sobro restabelecimento d<tS 
aposentadoria~ dos funccionarios publicos. 

('} 2-Da Can'ara Municipal do Pirani?a, de lG de julho de l8DS. sobre mudança de nome d~t res-
pectiva cidado-(vidc projecto .JOl, de 1008). ' 

(•) 162-Da Camara Municipal do :.\lento Santo, do 27 do junho de 1()07, sobro reprosentaçlo do 
eontribuiutcs contra a lei 38, daquolla camara. 

í3-Da Camara Municipal de Cataguazcs, de 21 do julho do Hl02, pedindo interpretação da lei que 
fixou as divisas entre esEc município c o de S. Juilo Nc]Jomuceco. 

(2) l~ept•escntuções 

(") l-De Fortun<tto de Sousa Pereira e outros escrivães dos processos e exccu·~ücs criminae 8 

do 20 de junho do 1003, pedindo medida do 'melhoramentos para os funccionarios dcl classe a 
que pertencem. 

("'! 2-Do dr. Francisco de Paula Ferreira e Costa e outros, juizes em Juiz de Fóra, som data, 
pedindo a croação do lagar de porteiro dos auditorias no foro daquclla comarca. . . 

(') 3-~c Jrornando de Miranda Ribeiro e outros, escrivães dos processos c execuções crmnnaes. 
pedmdo a decretação úc uma lei que lhes dê vencimento fixo. 

{') 4-Do I<~milio de S. llrotas o outros partidores do juizo em Santa Luzia do Carangoht, recla-
mando :outra a cxi_g~üdude de cust~s para os actos desse offlcio. 

(') 7-Da Camara Mumc1pal do Piranga, do 23 de junho de 1003, c0ntra a annexação do districto 
de Dores da lloa E8perança á. comarca do Rio Doce. . 

(') 8-Th Il!esma .cm;n~ra, do egual data pedindo a conservação da comarca, por occas1ão da 
reorgamsação JUdJCI!<ria. ' 

(l) A numeração á margem representa o numero do ordem em que se acham lançadas as peçal 
nos protocollos parciaos, e o asterisco denota que a peça, junto á qual se acha c n1ío voltou a 
Secretaria . 

. . (2) As. p~ças re~ercnte~ aos ns. 1 a 4, 7 a D, 11 a 15, 27 28 e 33 pendimn da commissão de Justiça 
CIVIl o Crmnnal hoJe fundida na de Constituição e Legislação. 
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(•) 9-Da de Monte Carmello, de 8 de julho de 1903, fazendo pedido egual ao anterior. 
(•) H-Idem do Carmo ~o. Parnahyba, do18 de julho de 1903, fazendo identico pedido. 
(•) 12-Da Camura .Mumcrpal de Palmyra, de 22 de agosto de 1903, fazendo identico pedido. 
t•J 13-Idem de Campo Bello, de 25 do agosto de 1903, fazendo identico pedido. 
(•) 1·1-Idem do S. Domingos do Prata, de 10 de setembro do 1903, sobre o mesmo assumpto. 
(•) 15-Idom do Poços do Caldas, de 30 de agosto de 1!!03, pedindo elevação daquolle município a comarca. 
(•) 27 -De diversos escrivães do judicial o notas do Estado, de 10 de julho de l!J05, sobre me-

didas judiciarias e de rr.elhoramento para os cargos ([Ue exercem. 
28 -Dos oscriv1tos ~e paz do d!stricto do Araguary, de 1.0 do junho de l!JO:í, sobre medidas de 

organisação judimarm e podmdo a decretação do uma lei de melhoramento para os respecti-
vos cargos. . . . 

(•) 33 -Da Camara Mumcrpal do Platrna, de 26 de julho de 1!J05, sobre creação do fôro naquclla 
villa. 

(') 35-De tabell.iães d.'~ comarca do Hio Novo, do ~·· de agosto do 1905, pedindo o restabeleci-
mento da ler n. 202, de 1!JOO, e outra< medrdas de melhoramento para os Tespectivos 
cargos. A · t·d 'I · l d'fi ã d I · I t· ' · •t (•) 56-Do dr. rrs r os •• m~t, so !ro mo r caç· o .a OI r~ a rva '1: rnstr uição •homestead•. 

(') 1)0 -De diverso~ concessron!lrr_os de terrenos dramantrnos, resrdentes em Diamantina, sem data 
Jedindo garantia de seus drrcrtos. , 

(') ~J9-Da Camara Municipal de. ~om.flm, tle 2 do .Julho do 1?02, reclamando contra a lei n. 10 de 
abril proximo findo, d~ mumcrpahdado de Ituuna, e pcdrndo a annullação da mesma lei, 

(•) 9_ Do l\Ittthcus I<'erretra de Abreu Galvão, do 15 do agosto de 1898, sobre validado do provisão 
de allvogado. . . , . . 

(•) 7o-De habitantes do drstncto de Santa Cruz de I<lqrrano Pmxoto, de Bomflm, de 1,0 de jll!ho 
de HJ02, protestando contra o esbulho de que se vem ameaçados pela Camara Municipal do 

(•) ~~~~a~ Antgnio Ueruardes e outros, do 28 de julho de 1898, pedindo revogação, em parte da 
lei n !8 no sentido de poderem advogar em qualquer comarca do Estado. • ,. 

(') 83 -Da Camara Municipal do Cat~guazcs, de 6 de agosto de 1893, protestando contra a C:ttin-
cção de subsidio do agente executrv~. . _ 

(•) 157-De habitantes d~ .santo Anton:o do It10 José Pedro, de 1" de maio de 1907, sobre garantia 
de propriedades adq~nrrd11;s em hpa té, 

1 
• 

176 -De diversos funccrona:rros, do 29 ~e agosto d!J 1~07, no sentido de so estender ao funccionalisnJo 
llico as medidas contidas no proJecto 28, de 1907. 

193 P~Do Duval Pessoa, tl~bollião em Caratinga, de 28 de julho de 1!!08, sobre restauraç1l.o dos ear. 
torios privativos do crrme. . . . 

190 -Do <>mpregados da Capital, de 4 de agosto de 1908, sobre dtvrsão de vencrmentos nas conccs~ 
sões de licença•. d f' d B d I - d · 11 I • 1so-Dc Manoel Menezes e outros, empreg~dos o ?r~ e aepen y, te " e JU 10 te 1008, eon. 

( ) . decretos relativamente a invcnütnos o a dtvrsões de terra~. tíf D jamin Àu"usto do Freitaq o ontrrJS fnnccionarios dr) furo do Turvo, pedindo modifica 
198-_ e r;~~ 'decreto/"ns. 2.0lle ~012, de 21 de abril de HJ07, '· 
200~D~s Jo~quim Pedro Lessa e ou~ros professores, no sentido de se reduzir de ·10 a 30 

0 
Prazo 

. , . osen tacloria com todos os vencrmen tos. 
para ,t ap . ã d . ' d D' . 1 c "07 Do Querino da Silva Dor~es, cscrrv· o e paz o tvmo 1 c arangola, do 2G de julho do 

1900 d < ·'- c•vo"ação do artigo 2.• d~ !oi de 30 de agosto do 1830, e bem assim da parte final do R ' pe inuo a r t? 1 1888 eg. 
n. !J.SSG, de7 do março <.e. · . . , . . . 

_91 De Arthur Fclicrss1mo c drversos funccrouan?s pubhcos pcrimdo a approvação do projecto n. 1 75, do senado, que crêa o~monte-pio dos.servrclorcs do Estado, 

llelJ. uerhnentos 

(•) l!J~ De d Zllaria Genuimt da Cosüt Barbosa, professora em Caran"ola do 12 de a«o t 
19õs sobre i1cdido d~ gratií~cação que se julga com direito. '"' ' o s o do 

21--De 'Theophilo lU berro da Silva c outros, contadores, partidores e distribuidores de d. 1 
datas, 0 de differcntes termos, sob:~. augmcnt~ do cust~s indiciarias. r versas 

(•) 205 -Do Albertino Drnmmond, auxr.utr de gabmete do Sub-Procurador Geral do Estado d 
1 de julho de l!J09, pedindo·se llce conte o tempo para os fins previsto nos artigos ZG ~ 37• d:! ~ 

11 • 375, de 1003, . . . e1 
208-De Manoel Octaviano 1\-~erra e outros, tabelhões e partidor de Bocayuva, de 13 de ·ulho , 

10oo, renovando o pedrdo sobre a revogação dos decretos ns. 2.0U 0 2 .012 ae 
21 

~~ 
abril de 1007. 

2w -De MltnOdl Romão d~ Jesus, collc~tor do .Piranl{a, d~ 29 de julho do 190a, pedindo r "t'• 
tuição da aposentadoria que ltw for concedrda po1a ler provincial n. 3, 765, de lG de a"'~::;sto 
de 1889, "' 

218 -De Octaviano Medina, de 20 do.agosto de 190!!, pedindo alivio da multa que lho foi im l 
pelo juiz de correcção por ter derxado de co~~areecr !l sessão de encerramento da oorrJ osta 
na qualidade de supplcnte do delegado de Pohcra de Vrlla de s. Manoel. cção 

192 -De Maria Genuína da Costa .Barbosa, de. 12 do agosto de IDOS, professora em Caran ,
0 

, 
solicitando 0 pagamento de gratrflcações addrelonaes a quo pela lei se julga com direito~ l,t, 
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Projectos 

48 -N. 105 de 13 de 18913, sobra mudança de nome da cidade de ~Iartinho c.ampos, 
(•) N 401' de 3 de a"'osto de 18!!8 sobre mudanç>t de nome da crdado de Puanga. 
58 =N: 48,' de 20 de jglho de 1900, 'sobro venda de vinhos artiflciae.s. 
59 N 102 do Senado de 22 de U"'osto do 1808, sobre aposentadorra. ('') a::...N 1Ú, de lO do àgosto de 1?01, sobre ereação de~ôro nas villas oxisten~es no Estapo. 
(•) -lSi N. ·12, de 22 de julho de 1908, auctorizando a consolidação das lms sobre o processo 

185 c~~·. ,16, de 20 de julho do 1908, sobro nomeação livre do novos juizes de dir.)itO para com ar· 
cas de 1.• entrancia que se vagarem. . _ . . . . 

195 -N. 57, de 20 de agosto de 1908, sobro remoção de escrrvaes do .JUdrcml e n~t.\s. , 
(•) 192-N. 50, de lG do agosto de 1908, permittindo recurso supress1vo da dccrsão das Camaras 

Municipaes, relativamente a reconhecimento de poderes de seus membros. 

lndicn\!Ões 

c•) -N. 1 do sr. dr. Bernardino de Lima, do 18 dea;hrilde 180! ~o.sentid? d~ so t~marconhe· 
cimentb do acto da Camara Municipal de Sabara, quo supprrrnm o drstrrcto da Varzea do 

20 :_~~a3n°J.0 sr. deputado Ribeiro Junqueira, de 5 maio de 1805, no sentido ~o pro~uneiamento 
da codtmissn:o, relativamente á elegibilidade dos rocem-formados em academras do outros 

57 !:~~do192, do sr. Ribeiro Junquoira, relativa a interpretação da lei sobre accumulação de 
cargos. 'd d t . C N . 1 1 (•) lO-N, 2, de 7 de ago.sto de l.!J03, no senti o e se represen ar ao ongrooso acwna se Jre a 
reorganização de servrços agrrcolas. 

Parece••es 

(') 62-N. 147, de 22 do julho de 1901, sobre o projecto n. 24, do lSGD, relativamente á matricula 
de animacs. 

(•) 92-N. 115, do 8 de setembro de 1\)01, sobre o pedido do professor puhlko Symaco Rodrigues 
Paiva. 

(') l5G-N. 203, de 22 de agosto do 1906, sobre representação do juiz de direito na comarca de 
Dores da Boa Es pcrança. 

(•) 152-~. 213, de '1 de setembro de 190G, sobre o requerimento do coronel Candido Jose de 
Senna. pedindo abono de vencimentos. 

(•) 155 -N. 239, do 22 do setembro do 1006, sobro requerimentos dos prefo:!Sores da Escola Nor-
mal de Sabará pedindo equiparação de vencimentos, 

(•) 163-N 70 de 22 de arrosto de l!J07, com documentos, de Luiz Cyrino o Nieolau .Jose Ferreira, 
1G7 -N. 7;;, d~ 8 de ago'Sto de 1907, relativo ao pedido da Camara Municipal do Pomba, sobre 

indemnização. . - b' · 
203 -N, ISO, de 7 de julho de 1009, com documento, sobro o~ requerr!llentos de Joao Sa mo RI-

beiro juiz de paz de Dores do Indaya, pedindo pagamei!-to de vene1ment~s; e do João Manoel 
Gom~s de Auujo c .Toviano Fernandes, collector e escrrvão ~a c~llec~ona do Barbacena pe· 
dindo a revoga:çilo do§ 2. •. do artigo 21 do Dec. n, 2.182, de 8 de Janeiro de 1908, na parte rc· 
ferente a porcentagens. 

Documentos 

71-Dados, de 30 de agosto de 1!!02, sobro divisa dos districtos do Itamaraty e Descoberto. 

Eruendns n.o 1•rojecto n. 58 

(•) 17-N. I, de 25 de agosto de 1!l0t creando vencimentos pl\ra os adjuncto~ doa promotores 
publices, nas sédes. dos termos annex'os, onde houver fôro. 

Da de Orçamento e Contas 
Uc((Uerbuentos 

(•) 3-De Ali pio Augusto de Mello e d. Maria Emilia !Íe Vilhena Borl!do, professores, de 3 de 
julho de 1902, pedindo verba para serem pagos de d!ffcrença de vencrmentos, 
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., • cler de 18 <lo agGsto de 1002, vedi~do i~ençfil' ?c i_rnpo~t? P"'!a prodnctos 
(') 26 -Do Caq,tro & . I\.f) ~~·tz acetyleúo que pr.,tendem !ur11lar em S, Joao d El-Rm. 

destin:vlosa fal~rJcJa,de "cte 27 de julho do lb(Y3, pedindo isenção de imposto sobre exportação 
(') 4 -Dn M,tnOIJl Cor cuo, 

toucinho, banha 0 carnebiniz Moreira do 27 de junho de HJO'í, pedindo a relovação do paga-
(') 81-Do J-JàO D.tmasceno ve ao Estado 

monto do ir~wosio ~~ue ~~Fermtdes, l.•'juiz de paz de Ou!o. Fino,_d_c 23do agosto de 1908, pe~ 
108 -Do Francisco An:--T~,ral de vencimentos do cargo de JUIZ mumc1pal que exerceu no termo 

dindo pagamento m e., 
de Christina. 

It<-•tn•cscm taçõcS 

., 1 Comu)(;rcütl de .Juiz de Fóra, do agosto de HJOl, contra o projecto n, Gl, 
') 20 -Da AssOCIUÇ· 0 , · en trihu ta rio, 

( <ohre reforma ~\0 _rc;,:l~ Carvalho Junqucira, e João Xavier Lopes, collcctor e e3crivão da col~ 
17" "IW Antonio Iti JelldN? a ·'e 16 do junh•J de lU08, pedin•lo modificação no decreto n. 2.182 o a.u.-.,- ' ·. do Lcopo lll< • u 

lectona d porcentagem. 
gmento e 

or.ncios 

. , "ricn1tura, do 10 do a'(osto de 19~0, onvian lo info_rmações sobre 0 r e 
D .• socrotart_o <Lt ~~ .t1·,.ultoros e vinicultoros relatlvamcnto a prormos a quo se jul"<tm. 2 - J s. • d'' diverso~ VI , " 

qncri~rr~~i\00 , " . , 9 d" 23 do julho de HlO\ enviando o pedido de I•'rancisco Lopes 
3 coDrX:. S<•crciaria !la.s Fm~nça ~·e 1í10 pcwar gratifleaçrio, como offici:l1 archivista da<1uclla Se~ 8 - a.' " 1 y0rba paro\ " · " , 

]\[aril!l . 80 He . ' . 
i•rlr. F. nnças de 21 de Jlllho de 190.), cnvtando unut representação da. 

7 cre1' ~' se~Nt<>rio d11as pu•-~r·nclo 'abatimento ·do 20 °/o no peso do ouro que exporta. 1() - )J •• •• , 1 ·o Ve 10, •• u CornpanhEI 11 Orl 

J!.•1·ojcctos 

ooo 1 e auxilio ao .:Centro da Lwoura do Café no Ilrasu". 
8'l de <:>I cll; <v'osto de 1." 'so Jr 

( ') 9 '>-N ·'' ~ " xtrarl"CirO. · t l t . l I t t ~~ , ;,.;nd<l do café no c. 1\J 1 sobre rcdu~ção do unpos o lo ma ncu a no u erna o do Gym, 
par<; pr<~f<~t;;\) do 7 üo agosto do ·' 

.31-;j:'\·oi;o'. 11 de wro;to d<3 l8~Yl, sohri3 0 1Jnip:;raç:Io de vcucit11<mt0s dos amannon. 
nas H~ ·>1f 133 do Senado de , , s··c~·cbriai o re1nrtiç0eB dJ J<;;tatlo. 

( ld ~ ; 1tr<;s ruMd'Jn<H10f <rr,ie'J :l"o;to de 1:JO:l, nu1nrlantlo comprehondor rns disposiçõ )s do urti. 
scs ~?~:-l'. 1:31, do ~entvlo, 1 ; \Js da g'Scola do Pltarmacia de Ouro Preto, cujas carleiras toram sup. 

j. l"i n. 318, todos Ol cn " 
go_ < ':h-s . t· nhro do 1()0!, aobro pcrd:l.o do pagamento do <tlcance, a0 collector do 
prrrn~' '71-N. DZ, do 0 do se ~~-rudra. 
M nUtas'ú m~jor Leopo~lo :'\oo~to du 1003, sobre altcraçlo da tahella dos omproJalos de•b sc.~ro, 

~ ' ir)o ~N, 12-3, de g J ag . , . . 
t . ~. ) t do !007 sobre ompro~luno a lavoura de quanhas depositarias nas C·ü,·a ar1",, N 2,., do lD dü agús o ' ' ' ., li 

!IJ)-' ., l'·ia<lO -. t't. 1 t . 't Eeon()nlicas do "' , 1 , , 0 ,t0 de HIO 1, m~ 1 .mn< o o mor: o-rno para a mag1s ratura do E~tado 
171 -N. 28, do 2: <' <J;;~ot<Jmbro de 1UOI,, rclcJ~ando ? c_Idauao L'3iJpoldo Nop;L:eira d<t Gama· 
(') l!Xl-N. Vi, de ir 'cipío de ~lanlma>su, d<l HnportUllCla que se acha em deb1to para com 0~ collcctor Ei tadoal no ' um 

cofres. do Estado. 

· 1 do Serro, de 2! do agosto do (') 13-D.t Carn:tra ~I rnicipa 
Escola Normal dJ.qnella cidade. 

1803, no s0ntido de consorvar-so a.. 

" 8 l r- tio sotcrnhro de 10J:J, sohro a ononda n. 18 ao projecto n. ll8, hentanrlo do 
('! lb -N. J.1,(, 0 ;J. . 

sello a pharmaccutty~,;i 'l"osto de J0IJ8, sol•r·1 pedttlo do verba par,\ bihliotho;)a no juizo seccional 
186 -N. 1~7, d~ 2D d 0 ~ r~lho do JDOJ, co·rt r! i versos documen~os, ~obro pedido do O<[tÜparaçào d• 
2rlO-N. bü, d<~ .. ~J Emh\<Jnio dos Santo~ e outros funCCI')llarios do E~tado, ~ 

v~w::imcntQS', de lknJ.affiiD. 
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Docurncntos 

110 -Descripçiro apresentada este anno, sob r~ um «Ferro Carril• de S. Pedro a liiar de IInspanha 
ctcompanhada de 2 mappas sobro a estrada prOJectada. 

Da de força publica 

(')- 17 ~. 3:3.2, de 1897, sobro crcação do Corpo do Ilombeiros na Capital. 

REQUERIMENTO 

10-De Benjamin Flores, de 3 do agosto de HJOG, pedindo a crcaçlo _do uma Companhia do Bom. ... 
!loiros, annoxa' a Brigada Policüü do Edtado de Lllinas GcJ·acs. 

Da de Representações, f{equerimeutos c Petições 

16-D<\ Secretaria dlt Agricultura, de 8 de de outubro de HJIJIJ, prestando informações sobro o pe 
lllido do licençlt requerido pelo funccionario Joaquim Emydio da ltoeha Couto, 

liJ7-Do sr. Secretario do Interior, de lO de julho de 10u5, enviando o rCIJnorimento do porteiro 
da E. Normal de Diamantina, pedindo pagamento de ordenado como funccionario em disponibilidade, 

260-Do sr, Secretario do Interior de Lrl de setembro de 1007, sobro a arithmetica do capitão 
João Bueno da Costa Macedo. 

261-Do sr. Secretario das Finanças do l1 de junho de !DOS, sobre o pedido do Jalma de Albnqncr· 
quo e Silva. 

1,009-Do sr. Secretario das Finanças do 27 do agosto do 1\JOS, informando o pedido do collcctor· 
-tio Lavras. 

9\J9- Do Secre1ario da~ Finanças, de 13 do o n tubro de l\J08, devolvendo informado o requeri-
monto n. 085, sobre a protenção do I. 0 Sargento da llrigada Policial do E8tado, Amcrico du 11lacêu() 
Varella da Fonseca. . 

1.000-Do Secretario do Interior, do 19 de julho de EOG, devolvendo wformado o requerimento n. 
1.001, so)Jrc tt pretcnçilo da profe~sora, ~Iuria d,t Conceição o Stlv,t ':'alie. r , 

I,OIJl-Do dr. Wenceslau Draz, Pre~;Idente do E;t<wo, de ~2 de Julho ~e lOOCI, onvmntlo uma ro-
urosentação dos actuaos professoras d,t Capital, podmJo augmento ~0 vencunentos .. 
• 1.12:3-Do Secretario das Frn:m,;as, do :n üo julho do l'JIJ(), onVIcHldo o !O<Juerunonto de alguns 
funcciomnios publicos pedindo construcç'ío dr) ca~as n,\ C.1pilal p:wJ. suas ~03Hlcncms. . 

2GO-Do Secretario do Interior d<J 10 de setembro do l()rJ7 conuntimc,mdo ter suhmethdo no. 
-vamonto ao Conselho Superior do Instruc<;iío Publica a-Aritiunotica Infantil-do João Dueno d:1. 
Costa Macedo. 

2G1-Do Sccrebrio das FinanQa1, d) 17 de junh·1 do 100~, declarando que <t pretenç'ío de qu(l 
trata o olflcio do 1:~ do agosto do 1907, pod-: ser satisfeita pelo goverr:o.. _ 

:Jt-DJ Secre~mo do Interior, de 23 de junho <lo 1\JOl, enviando In~orm:tda <t represe_niaçao em 
-quo a G-Jngregapo da g;;coh• Livro do ~Iusica d<t Capital pede U!ll auxiliO para construcç'w do res-
pectivo predio. 

lu -Do Socr?tario de Agricultura, do 8 de ontnbt·o de lVOO, enviatlllo informações sobro o requeri· 
:mon~o do Po,rte~ro. <~!lltcpa,~tiçiío do Terras, Joar!lürn I~mygdio da ltocl!.tt I,Jouto._ . 

:J3-Do Se<Jrot.nw da.s hnanças, de 2CJ de <'"OJto do 1\JJ:l enviaUtlo mlormaçuc.s sobro o rc<ruen-
monto de lld\fonso J?só Teixeira, ox-collector dil '1'1·os CorC~Çi'íl3 tio IUo Verde. , 

. 107-p,) SecrctilriO do lnt~rior, rl.o 2:! d,ljnlho de HJ:l:), enviando um rc<tnOr!lllCnto em qneo Po~· 
ic1ro d<\ T<..>coh Normtü do Dmm<tntu~:~, l''r<wci~co lt Jgnlo Perpetuo, pode pagamento de vonc1· 
meu tos. 

•L U !-Do Socrot:J,rio do lntoriol', do 2l do a;:;osto tio J()i):J, devolvendo ·in!',~rmadJ o . re<[ LlOrin;.a_n~o 
~1. 1.120, sobre a pretcnçlo do t•x·pt•o!'eos•Jr do districto de s. Gonçalo do DreJO das Alm:.:s, mumciplO 
do Mont<1s Claros, Moyses de Andr<tdo, 

1.137-Do Secretario tl.o Interiot·, do :)1 de a"osto de lJOJ cnvianrlo inl'ormldo o roqucrimon~o 
.n. l,l:ll, e•n <tno a prores~or,t d. ~I:ttl!ilr!o C.nmelita do Alenc,{r pode pro rogação de licença por. ma1s 
tres anuos. 

8. C.- G. 
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(") 82-De !08é Ignacio dos Santos, do 27 de junho, sobro garantia, como lellto do Gymnasio da 
Capital. 

(") 201-Do hahihntes do Barro Preto, desta Capital; sem data, pedindo g:n;mtb rJlativamcnte {t 
construcção do suas casas, naquclle Jogar. 

(") !J~Jt-Do João Sabino IUboiro, jui.z do paz de Dores do IrHlayá, de :30 de julho de EJr).') pedindo 
pagamento comple~o do vencrrncntos, corno substituto de jniz !Il\HliciJ.•a!. ' 

1.007-Dc Car!os. Nogu~rra de S~tllcs, de 22 d<~ agosto. do 1!JIJ3, pedindo ::llivio de mulb f'omojur:\do. 
!JBil-·D; Associação Comrnercral da Januana, pedmdo isençlo drJ irmlrJsto de industrias o v·o-

s~vOS. . · 
1.138-D.~ Josr)' Flavio du Lima, escrivão do juizo do p<lz o un policia de 10 de arrosto de l!J" 

podm<lo ordenado fixo. ' o 11./, 
2C5-Do Jo:trJ Caetano_PerJira da Silva o outros func~ionarios puhlicos do E<bdo pedindo f11., _ 

,.res sobro co~strucçao do casas pa_ra sua~ rosidencias na Capital do E.>bdo. ' · 10 

2•J-De José Nrcodemos <~.t i>!lva, do ·1 do .)ullw do 1001, f'erhndo :.1 <locrotaçiio rio llnl' lei 
lho garanta a pcrc~p~ao do ordenado srmples c:como professor de musíca r.1uo foi d··~ Jntc <pc 
to do Gymnas10 Mmeuo em Barbacena. l'rtt· 

Requerimentos 

(•) 18-D. l\linervitHt Augusta, 1•rofessora puhl_ica n0sta Capital. de 20 cdo jullto de 1899 b · 
nização do aluguel da c:ts<t <Jnr!o funccrona a escola q1w re"e. ' so re Indt-

(') 25-Dc l\!itll'\1.~1 Vir:tor!DO Alves, professor, de 12 de agosto do 1Do~, sohre rcstabelocirn t d 
beiJa an.wxét a ler n. ~81. do !SOP. en o a tn. 

212-D0 J<:Jsé.,'Hcotlcmos da .Silva, do~~ de.se~onrbro do 1001, sobre vencimentos a que se jul, 
com d!fetto, como prof,•ssor em dispombtlltlado. · ' ga 

224-EmlJregados do porta das Secretarias de Estado,· de 3 do junho de lü07, sobro equiparação d 
vencrmcntos. · e 

227-Do ~Ionool !toque Corrêa, de 6 do junho do W01, pedindo aposentadoria. 
!.liO-De Jo~? Joaquim Couto Carneiro, em Barbacena, do 15 de junho do W08 sobro cq . . ,. 

de vcncnnen to. . ' UI paraçct0 
I .002-Do Alonso Blan~o l\Iessias, c~trcorciro om Pouso Alegre, do 1.3 elo a,.osto ele WOS ,,. d 

"mento de vencimento. · 0 
' PCum o 1\tt. 

1,000-lJe João Manoel do Araujo o .Joviano FornandoJ, col!edor e cs~riv"'o el·t C)ll t . 
cena, de :!f) do junho do 100~.1, l•CdintTo a revo"'açJo elo § 2 'J (j~ v•trt 21, IA . oc Orla ele Ditrba. 
I!J08, n:t parte prejudicial aos seus idcrcssos. 0 

• ' • lo LICC. n. 2.182, <lo 
1.007-De J\ImlO':l Hamos da Cruz Sobl'inho, praça reformada dtt :J.0 bat u,. d 8 . 

. podind.o a dccrctaçilo do ~ma lt:i que lhe mando pa"ar 0 soldo '1 l;tOt' . 0 de Julho do 1009 
1.(108-De .JcJlor->iOn D<trphe i'!Iourao o outros empregados J'stadoaes 1P,O{ ~n Ciro. 

pam suas residoncias na Capital do Estado. ' lCllll 0 construc~i'ío do casns 
1.01:3-'Je Pedro Pereira Pinto, profcs~or publico do districto do S S J, r-

nicipio de Dacpcndy, do2t de julho do l!JO:J, pedindo um al;l 0 MS 1.ao da Encruzilhada, mtt· 
I. OU-De Joaquim Urias Pinte, professor em disponibilidade do 21

1d d~ f1rconça com vencimentos, 
coubgom do tempo em quo regou uma aula particuh~ J 

0 JU. fO do 1009, solicitando a 
1.128-De Fclicio Drummond, do !J de a"'osto de 1000 pcdind~J {u~ ~ra ?1~ cJ!oJtos dit aposentadoria ' 

. rlustria de ~olda doaluminio. "' ' • aUXI IO para. desenvolver a sua' in~ 
1. h!J-De d. Florisbclla Telcsphont do Mesquita professora a r 

Dores tla Bo<t Esperança, de 7 do arrosto do J()(J') rcchm\Jt~ncta tda 2.• cadoir,'\ da cid·tde de 
, rnent~s das. professo:as ndjuncta1."' ·' ' 'n ° con ra a cxi;suiclado do 'vonci-
34-Da D1rcctorra da Socredadc ;'l.nxiliatlora do Funccior. · , . 
_ 1901, 1_>edindo um nrxilio do 5:000$000. larws 1 nbhcos do Estado, de 12 de julito 
:)l-Do Joao Iluono da Costa MacCJdo, ex-professor da E''col· N 

1003, JH•tlindo a imJJressUo gratuita de uma' aritl!meti , '1, , orn;al do Ouro Pro to, 25 de ·ull!o 
1 • 120 -~o Moy.;os de Andrade, ox:profossor do districto do ~: Gu,t ,n1'

1 fmpro~sa Otlicial do Esfndo. 
p10 de Montes Claros, do 27 do junho de J9(JU pccli'n·'o , onça o do IlrcJa das Almas mtmici-fo a d . t . l I ' u <I revorrap-o d ' r o magrs erro, o a Jono ( .t metade dos vonciment "' ,,t o acto quo o considerou 

1.131-Do ~latildo Carmclib de Alencar, professora em San~:s, ~ it1? ~o julga com direito. 
1 , do S:tpucahy, pc<Jindo tr~s annos de licença om pror ,~ } lMma, município do Santa ruta 

.133-De Ernesto Morem\ cscnvãrJ do crime em Co · ~ o,aç.,tO, 
to ·' t· ·d.' · ' nccrçao do Serro , d . 

1 1 _ ue cus as venci as em processos crrmes. (Pendo do . ~ , sem ata r•edmdo pagamcn-
• 3'J-Do dr. João Anionio da Cunha, lento do rnterwtto d 1~ ormaç~o do governo) 

1
, agosto ~o 1909, pcd_indo licença. ' 0 ymnasro, em llarb<tccna do 23 do 
.001-Do Marra da Conceição c Silva Valle professora do · · ' 

bacona, pedindo prorogaçi'io do licenÇa, · ' clJstricto de RcmorJios, município do Dar· 
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136-De Jose' Nicodemos da Silva, de 17 de agosto de 1906, pedindo a eíl'ectividade de sua dispo· 
nibilida.de remunerada a contar de 30 de maio de 18!J!J. 

1.130- Do Francisco Jose' de Moura, ex-collector do município de Sete Larroas, de 23 do 11~osto 
de 190!J, pedindo relevação do alcance veriflcado em suas contas. " 

2.33-De Luiz Cyrino Rodrigues, do l!J de julho de J!J07, recorrendo do despacho do dr. Secr·eta-
rio das Finanças, relativo ao seu direito de percepção da gratificação de 10 •/0 sobre seus 
vencimentos. 

206 e 218-De Nicolan José Ferreira, de 21 de julho de I!JO!J c de 20 do junho de 1!J07, pedindo con-
tagem de um certo período de tempo para os cileitos de sua apo'sentadoria, e dacgratificação 
de 10 % sobre seus vencimentos. 

r•ureccrel"l 

132 -N. 175, do 27de julhÔ de 1906, sob o o pedido da Auxiliadora dos Funccionarios pnblicos 
da Capital. 

(") 13·t-N. 17!J, de 27 de julho de I!J06, sobre o requerimento do bacharel Lauro Gentil Gomes 
Candido, relativamente á equiparaçilo de vencimentos. 

135 -N.l8.3 de.30 dejullw de 1!!0ô,sobro auxilio á Escola Livre de.i\Iusica desta Capital .. 
I!•!J -N. 198 do 14 do agosto de 1906, sobre isenção de impostos de industrias e profissões, pedrda 

pela Associação Commorcial de Januaria. . 
(") 207-N. 2H, de 5 de setembro de H'06, sobre pedido de funccionarios da porta das Secretarias 

de Estado. relativamente á equiparação de vencimentos. . 
( 0 ) 216 -N. 2l0, de 5 elo setembro de 100G, sobre equiparação de yencimentos, pedrdo pelos 

serventes da g, de Pharmacia de Ouro Preto. 
23G -N. 61, de 26 de junhO!de I!J07, sobre o pedido de José Netto Lemos, rol::divamente a direito 

de vencimentoP, como professor em disponibilidade. 
265 -N. 112, de ·l de julho do l!JO'l, sobre o pedido do diversos funccionarios publicos, relativa-

mente á construcção de casas na Capital. 
1 016 -N. 157, de 2·1 de julho de 190!J, sobro o pedido de Luiz Cyrino Rodrigues e Nicolau José 

Ferreira, relativamente a contagem de um corto período do tempo para os eíl\~itos da grati· 
ilcação dos 10% e de suas aponsentadorias. 

I•rojcctos 

213 -N. 181, do 17 do setembro de lDúG, sobre constrÚcção de l<'orum na cidade da Ponte Nova. 
(") -1.125 -N. 71, de l!JOO, sobre augmento de 10% no -ordenado das actuaes professora de ins-

trucção primaria da Capital do Estado. " 
1.136 -N. 83, do 1()0D, sobre licençil do dr. Antonio José da Cunha, reitor do Gymnasio do Bit r· 

bacona. 

Emca~as ao 1n•o.jccto n. 7:~ 

217 -N. I, da 12 do agosto de 1901, sobre impressil:o do arithmetica do professor João Bueno da 
Costa :Macedo. 

1.136-N. 83, do 1909, sobre licen•;a ao dr. JoJo Antonio da Cunha, lente do Internato do Gymna-
sio de Barbacena. 

(3) Da de Oamaras :Niunicipaes e Negocios 
In ter-Es tadoaes 

UCJH cseutnções 

(•) 10-p~carlos Silva Pereira e outros, de 15 de jullio do 18!.13, contra a lei n. íl, da Camara 
~I1umerpal de Guanhães' relativa a impostos cobrados pela mesma municipalidade. 

(•) o -De habitantes da Estação de Pouso Alto, de 20 do junho do !!JUS, contra a lei municipal 
n. 18 que ampliou o perímetro daquella cidadr. 

'l'cleg.ranunats 

(") 18-De, .Jo~? Eugenio Romano e outros, procedente do Livramcnto,.dc Ayuruoca, ?ommuuican• 
do. a rume.sa de documentos, que destroem accnssações feitas ao agente executivo da respe-
ctiva C:unara. 

(3) A commissão de Nogocios Inter·Est:Jdoaes (undiu-se com a de Ca!Jraras l\fnnicipaes, e dclla 
pendia a peça n. 10. 



P1•ojeetos 

(') 49-N. HO, do Senado, do 1901, sobro divlslo administrativa do territorio do E.tado_ 
(') 52, de 22 de agosto de 1!)07, modificando disposições da lei municipal. 

O(fleios 

" (') 1-vo dr. Christiano Pereira Drasil, juiz do direito do Ouro~ Fino, de 9 do julho de 189G, re. 
prosentando contra a invasão de auctoridadcs paulistas em tcrritorio mineiro, 

( 4) Da Agricultura e Industrias 
Oflleio 

('J 90_ Do sr, Secretario das Finai1çU:s, de U .d~ no,vembro do 190G, cnviand,o um roquerimentc 
de Camillo Domingos do !l~e!l?, podmdo ~nv!leg10 para exploração dn Cachoeira «.Tombos>· 
do Sal to Grande, do mumcirno do Arassualty. 

Uef!,UCI•imentos 

(') 4-Do João Rodrigues Caldas, sobro fundaç~o do banco. 
(•) 2G!-Do Juscelino Pio Fernandes, do 3l.do Jnll:o do 1007, sobro pedido do terreno no Planalto 

da Serra-Cabral-para exploração do mdustrm pastoril, 

Projectos 

(') N 272 de 22 do julho de 1807., sob!e o:x;posiç.ão em pontos mais convoniontos do Estado, 
11-. ' ' anufacturados com matena prima, Importada ou n'Io, 

, do Npro~5.it~:sonado, sobre concessão do torras devolutas a synd~catos agricç>las. 
2o3 - · ~·8 do 2·1 de a()'osto de 1908, sobro medidas do inspectorms commorcmes, (•) 101-N, :> , , 

Tclcgramma 

(') D Antcnor de Agriar e out!os do 13, ~o agos.to de HJ~3, pepindo adopção do medidas: 
18- et pelo dr sá Fortes relativamente a mdustrm pastoril, propos as • ' 

(•) -N 11 do 3 do julho do 1003, sobro o requ.erimerito <le Graciano Gomes Calcado, pedindo Mt· 
:mo pab. construcção do um motor de sua mvenção. 

Da de Obras Publicas, Viação Ferrea, Telcgra1~hos, etc. 
Otliclos 

('). 6 -Do dr. Secretario da Agricultura, do 6 do agosto de 1897, prestando informação sobre 0 ,. 
. t 2·12 e 261, referentes a estradas do forro. ~· 

'PrOJi8 °0 ngcamara Municipal do Dores do lncJaya, do 18 do .Junho de 1803, sobre a utilidade do um" 
-doa ferro 'do S. I<'!~ncisco, estação da g, F. O.éste Minas, a S. G?thardo, .. 

cstr~ta D Camara Mumc1pal da Bagagem, do 13 do JUnho de lOOOi· pcdmdo se adopte como traçad 
st;;d: de forro, 0 quo partindo do ;\ragu~ry, pas~Je por aque la cidade. ' ' o 

fla e f9.:.De habitantes da cidade de Alvn~opohs, de 1. do ag?sto do 1900, sobre um ramal ferrco 
· ~ t' do Io Saude «E. F. Leopoldma», toque naquella cidade, flUe, par m l • 

(4) Além das peças quo não voltaram ~a extinc1a comm!ssão de Commcrcio, Estatistica, Indus-
trias 0 Artes, não voltaram egualmente desta, posteriormente as de ns. 11, 264, 0 90 , 
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6·1-Do sr. Secretario das Finanças, de 18 de agosto de 1903, informando sobre estabelecimentos 

fril)oriflcos. 
(') 07-Do sr Secretario das Finanças, 22 de agosto de 1907, informando o pedido de Fausto Au-

gusto \Verner.e outros. sobre uma C'si.r,lda de ferro de Catllpos do Jordão ao Norte <lo Estado. 
100-Do sr. Secretario das Finanças, do 10 de setembro do 1007, JJrestando informações sobro o 

projocto 151, do HJOG, relativo a nma Pstrada de ferro, qn<' \'á ao Pinhal. 
101-DÓ sr. SPoretario das Finanças, do .10 de setembro tle 1U07, informando o pedido de Fausto 

Au~·11Sio \Verner sobre g, 1<'. dos Camp<s do Jordão ás divisas da Dahia 
1002-Do sr. Secretario dns Finanças, de 25 de agosto do l!JOO. enviando um requerimento de B. 

Napoleão A.breu, de 2U do abril de ~90?, pedindo previlegio para uma I~. I<': ~ e~n•t-rui~-se, .quo 
da Lcopold1na < ailway Compuny Lumt.ed, da Ponto N•·va a l\Ianhuassu, va a )<], 1<. VICtoria e 
Minas. (Pende~do solução do governo. 

I.OUS-Do Habitantes de Poços de Caldas, •le 2G õc agosto de 1009, com representação. sobre E. 
F. da Villa de Poços do Caldas a E. F. Muzambinho passando por S. José dos Botelhos 

27.:..Dc David Ribeiro, de 21 do julho de 18U8, pedindo privilegio para uma linha fcrrea do João 
Ayn·s á cidade de Lima Duarte. 

M-Da Companhüt de Lacticini<>s, do 30 de agosto de 1808, pedindo privilegio para um ramal ferreo 
entro seu ('stabolccimouto c o districto da União. 

61-Dc Ugulino Ugolini, de :lO do maio de !DO:.l, sollrc unut E. de I<'. que da margem do Itio Grande, 
vú ú margem do Parao]•eha. . 

63-De José Noglieira de Sá, de- 18 de agosto <lo !D03, sobre uma ponto no rt;o Grande. . 
37-De habitantes do districto do S. Josó dos Dotolhos, de 18 de junho de 1~90,.sohre a necessidade da 

construcção do uma estrada de ferro que liguo·entre si o .mesmo distr1cto e Poços de Caldas. 
39-Da Companhia lfl. F. Paraopoha, do 23 do Hg-ost.o de JSUD, pcdmdo como não decorrentes os pruzos 

fixados para começo o conclusão de suas ohras. 
56-De Ailtnnio Soares de Azevedo Sobrinho, de 1·1 de agosto do 1801, sobro uma estrada de ferro que, 

partindo da cidar!o de Santa Barhara, vá ás divisas deste Esü1do com o do Espírito Santo, m• ultima cachoeira do Rio Rio Doce. 
Ul-Do DaYid Gomes Jardim e outros, sem data, sobro uma estrada do rodagem da Estação de Curra 

linho á cidade do Serro. 
(') 103-lle Pedro Dutra de Carvalho Filho, de 2 de setembro de 1908, sobre uma E. F. de Thoophilo Ot-

toni, ús margens do rio S. Francisco. 

Rept•csen tac;no 

t19-Da Camara Municii,al de Alvinopolis, de 25 de julho de !007, sobro a convcniencia de uma E. F. 
que vá tocar áquella zona. 

102-De Luiz t{odrigues Settc Camara e outros, de 8 de junho de 1908, sobre uma E. I<' de Rio Doce 
a entroncar-se na da Yictoria á Diamantina. 

10-~. 123, do 3 de jnlho do 1895, auctol'izando auxilio para constrúcçllo das linhas ferrcas mais no-
cessarias. 

14-N. 9; de ~2 maio do lUOt, auctorizando a concessão do privilegio para navegação do Hio S. 
l<rallClSCO, 

2G-N. 04, do Senado, de 8 de julho de 1898, sobre um ramal ferreo que, partindo da esta~~ão de S. 
Francieco, na E. F. Oeste de 1\IinaR, vá a S. Gothardo. · . 

33-N. 321, de 20 de julho do l!WU, concedendo privi!f'gio para uma linha fenea, que parlindo de 
S. Paulo do Murialte, na E, F. Leopoldina, vá terminar no Fervedouro • 

. 40-N • 2~, do ~1 ~o agosto de 18J9, auctorizando dGspesa para constrncção da ponto quo ligue entro 
s1 os distr1ctos de Jnhaúma e Taboieiro Grande. 

oi5-N • 3'!, do 2G.Jun~tO de l!JOO, sobre umtt estr11da do ferro que, partindo do Curvello, na E. F. Central 
d~o Bra~1l, v.a á cidade de S. Francisco. 

~6-N. ~<l, de. ü do .Julho de 1000, sobro E. !<'. do Monto Sião'á villa de Poços. 
~~-N. ü,, doJt~lho de W03, sobre I~ F. que do Curvcllo vá a Diamantina. 
6;-N · 31J, 9d~ 21 de agosto de LOO:.l, sobro E. F. que do Santa lUta da Extrermt vá a Pouso Alegre· 
( ) 6-Ns. ~·L c ~G], d? .18UG, sobro estradas do ferro a encontntr-so na .Mogyana em Poços de Caldas 

e que va as d!Vl$aS de Bran·ança 
47-N • ü.2. do 7 de julho do 1000, sobro É, F. da Estação do Ouro Fino ao districto de Campo Mys-

üco. 
48-N · 77, do 18 de agosto de 1900, sobro ponte no H.io Sapuc·ü1v no lo"ar denominado «Barranco Alto>>. 
49-N. 70, dc.21 do agosto de l!JOO, sobro E, F, do Monte' sà:Ito a terminar no legar denominado 

«Areias». 
100-N. 151, do 190G, sobre uma E. F. do Pinhal projecto constante do otlicio das Finançtt~, de 10 

de setembro do 1007· ' 
10·1- N · 35, do 11 de setembro do 1907 sobro estrada para automovcis de Itamaraty ao Porto 

Novo. ' ' 
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Documento 

(•) 94-Mappa sobre estrada para automoveis quo, da margem esquerda do Rio Novo, no mLmicipio 
de Cataguazes, vá ao Porto Novo do Cunha, 

Da ele lnstrucção Publica 

Uettuerhnen.to 

(') 7-De José Pedro Claudino e outros, professores, de 12 de julho de 1U02, sobr!l verba parn 
pagamento da ditrerença de vencimentos a quo se ,julgam com direito. 

Offieios 

(2) 23-Do sr. Secretario do Interior,_do U de ju~ho de 1U03, enyia!ldo os parec?res da commissão 
encarregada do exame do relatono do sr. Estevam de Ohve1ra, sobre a mstrucçil.o publica 
do Estaâo. . d 26 d l d 1"0~ · r • · (') 45-Do secretario d 1 Intenor,, e e ~gos o. e " ;>, m.ormanio o pedido de João Nepo· 
muceno Ribeiro, professor dn Escola de Dmmantma. 

Projeeto 

(•) -N. 56, de 22 do agosto de 1008, sobre creação do ~Iuseu Miueiro, nesta Capital. 

Da de Saude Publica 

Offieios 

(•) l-Do presidente da Camara ,Municipal de 1~ar d~ Hes~anha, de 14 de julho de 1907, sobro 
a necessidade de crear-se no Es.tado . uma ass1s~encm a alienados. 

5 -Da Associação nrasileira de Cuurg1ões e Dentistas, de 24 de agosto de 1906, 1 contra medidas 
contidas no projecto 174, de 1906. 

Representações 

(•) 2-Do conselho districtal de Itamaraty, de 6 de julho de 1896 sobre a necessidad d 
mento do.respectivo districto, onde tem apl?ar~cido febre de ~au caracter. e e sane<\· 

(•) -De habitantes da povoação das Lages, d1str1cto de Santo Antonio mun·c· · d C 11 de 30 de abril de 1896, no sentido de modificar-se a lei n. 144 de 181)5 d 1 1P1d0 e., ~r_ve o, 
abertura de pharmacia em pequenas localidades. ' ' e mo o a 1rtC1htar a 

,1 --Diversos, ~a classe ph~rmaceutica, de 17 de agosto do 1U06 sobre med' d t'd . 
cto sanitarw, de n. 15;>, de 1906. ' 1 as eon I as no prOJO• 

10 -Da. classe pha.rmaceutica, de 7 de setembro de 1U07 contra. 0 pro· t 1 ~.: 
bre licença a. praticos de pha.rmacia. ' ~ec o t>;.>, do Senado, so· 

8 -De lentes e professores da. Escola de Pharmacia de Ouro Pret d 6 contra. o projecto n. 155, do Senado, sobre praticos de pharmac?~. e de setembro de 1907, 

(') 4-N. 156, annexo á peça referente ao pedido do conselho districtal de 
Itamaraty. 

. (~) Não consta a volta á Secretaria do parecer em separad 1 a tiVamente ao assumpto de que trata a peça acim<\ sob n. 23 ° te um memlJro da com missão, re· 
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Projeetos 

(:) 5-N. 434, de D de setembro de 1808, auctorizando a reforma do reg. n. 876, de 1805. 
( ) 6-N. 112, de 10 de a"'osto de 1001, creando a classe de officiaes de pharmacia no Estado, 
7 -N. 6, de 12 de julho de 1907, sobre e:x:ercicio de cirurgião dentista, diplomado pela Escola 

de Odontologia de llello ll'Jrizonte. 
11 -N. 6J, de 8 ~ejulho del00CI, auctorizando o governo do Estado a entrar em accordo com o 

~ovorno d<t l!mao, afim de quo n. o Instl tu to de Manguinlws, Iilhcl, neste Estado, sejam estu-
uados os rncws de combater a peste :tphtosa. 

12 -N. 73, do 3~ julho de 1009, creando annexa á Dircctoria de Acrricultura uma eccção (}.) íls-
caliz~tçao dos generos alimenticios e bebidas alcoolicas. " 

13 -N. _78, Snbstutivo ao de n. G I, de 18 de julho de 1000, auctori7.anrlo ao governo a contractar 
no pa1z_ ou fora dclle, um ou dois medicas veterinarios para c>tudar, no Estado, os meios pro-
phylatl~os preventivos das cpizootias, especialmente as dtt febre aphtosa. 

(•) 14-N · 17, de 6 de agosto do lOO:J, sobre licença a praticos de pharmacia. 
15 -N: 82, substutivo do de n. 73, oncarrcg<tndo da fiscalização dos goneros alimonticios, n~t 

Cap1tal do Estado, o medico municipal, o nas comarcas os delegados de hygiene. 

Uettuerhnento 

6 -Do pharmaceutico Claudio Benedicto Monteiro de Barros, de 27 de julho de 1906, sobre di-
reito de carta de bacharel emrpharmacia, 

Papeis que se acham em poder dos membros da ex-
ti nc ta Oommissão lVIix ta, in c u1nbirJa da organização 
de um projec to de reforrna da di visão admir1is tra ti v a 
e politica do Estado. 

l~ülH"esentações 

32 -Da Camara Municipal de S. Paulo do Muriahé, ·de junho de 1002, contra a lei n 3Hl do anuo 
passado, na parte que alterou suas diviims com as do município de Cataguazes. ' 

33 -Da ·d~ ~<"l:ratinga, de 28 do junho do 1U02, enviMdo informações sobre a estatística do seu mu-
lliCip!O. 

34-Da de,J\~onte Carmello, de lO de julho de 1902, contra a transfereneia dos districtos de Agua 
SuJa e S. Sebastião da Ponte Nova, para a comarca de Estrella do Sul. . 

39 -De habitantes do districto do Santa Cruz das Areias, de 2 de agosto de 1902, pedindo transferen· 
cia para o municipio de Passos. 

42 -Do conselho districtal de S. José dos Paulistas, de 25 de julho de 1002, no sentido do serem atten· 
didos no ; pedido que fizeram, relativo ás divisas com o districto de Santo Antonio da 
Columna, 

'H -Da Camara Municipal de Palmyra, de 16 de junho de 1902, sobre a revogação do art. :13, da lei 
( n 319, de 1901, na parte que alterou suas divisas com o município de Barbacena. 

·10-De Joaquim Simplicio da Costa e outros, do agosto de 1903, pedindo a transferencia do districto 
~ d~ Venda Nova para o município de Santa Lmia do !tio das Velhas. 
<Jl-De Jo~e I<'at~stino Ferreira Primo e outros, do 12 de agosto de 100:3, protcstan1lo contra a tr,tns-
57 D A erenc1a do districto de Riacho Fundo, para o município da Conceição do Serro. 

- c lfrodo de Oli!'eira Leite c outwl, do 2 de setcmhro do 1\)03, reclamando contra a lei.n. 319, 
5tl D J ~~u~ trans~erm para o município de Alfenas os haiuos de Rochas, Coqueiros e Pinhal. 

- e 0 ' 0 . anu1arw do Magalhães e outros, do 20 de agosto de 1003, pedindo transferencia de pro· 
~:r_ . P~lO la< os sua~ p~ra ·o districto de S. Sebastião do Areado, 
<>l! De habitantes do d1str1Cto da Soledade do Caxmnbu' de 2i de u"osto de 1903, pedindo annexa-

çdãocda!jnello districto á. Vilht de Silvestre Ferrd·t, caso seja c~eada Prefeitara no municipio 
e axambu. • 

00-Do habitant~s do district? de S. Sol::astii:to da Ventania, de 28 de agosto de 1903, pedindo trans· 
f~renc1a daquclle d1stricto para o rr.unicipio de Passos. 

6·1-Do ha?1tantes. ~o.distric~o de Boa Esperanç<t, de 4 de agosto de 1903, pe~i~do_ ficarem pertencendo 
ao mumc1p10 do Pmtnga, tanto no administrativo, como no JUdlClarw. 

'll-Da Camara Municipal do Patrocinio de 13 de julho de 1903, sobre divisas entre os territorios de 
Abbadia. do~ Dourados e Monte' Carmello, de que trata o parecer. n. 333, de 1808. . 

72-Do co~se~~lO dJstriC~a.l ~c Coromandel, de 10 de julho de 1903, no sentido do ser elevado a cate-
bona de mumc1p1o o mesmo districto 

76-Do cono?lho di~tricta1 de S, João dos Botelhoa de 25 de julho do lGOJ, pedindo se converta em 
lei ~o proJecto n.:121, no sentido de ser' elevado á 'Villa aquelle districto. 
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7D-De habitantes do districto de Boa Esperança, de 27 do julho do ID03, pedindo transfercncia da~ 
qnelle districto para o de Alto !tiO Doce. 

8G-De hahitant(>s do districto de Somt' Anna do Garambeu, de 2 de a(!;osto de ID03, pedindo trans-
forencia de propritcladcs suas para o di~tricto da e idade do Turvo. 

87-De hahitantes da povoação Fortuna, do Sete Lagoa~, datado do 23 de agosto do 1903, pedindo ' 
n elevação do mesmo povoado á categoria de digtricto. . . 

De Jnhitantes do Agnape do lloa E~p<)ranç<t, do 7 do julho do lü03, pedm<lo transfllrcncta desse 
districto para o Carmo do IUo Claro. (ll . 

93-Do José Gabriel Esau' dos Santos e outros, de 4 de junho do 1901, sobre transferencm de propri· 
edad~s suas para o município de Baepcndy 

D4 a-De habitantes da comarca <te Passos, de 12 de junho de 100-1, sobre ratificação do divisas 
entre esm comarca o a de Jacuhy. . . 

()6-Da Camara Municipal de Patrocínio, de 18 de junho de 1001, sobre suas dtvtsas com o muni-
cipio de Monte Carmcllo. , , . 

97-D1> hctbit,tntes do p9Voa<.io .Juram.ento, d<; l\l~mtes Claros, do 20 de março do HJ01, pedmdo a 
elevação do mew10 a categoria de <!Js~rJcto. . . . . 

103-Do habitantes do distrido da S~ledadc do 1. 0 de J.nllt? de 19,01, rot.tra~doseu pedtdo relahvo 
ú transferPncia do mesmo dJstr1cto para o mt~mctrno de S1lvl'St1.e 1 orr~z. , . 

10,!-Do .Joaquim It 1be.ro Sohrinho e outros, d11 G .. do Junho de IDO I, podmdo trMlsferencm. de. suas 
J'a~ewlas-lllorro de Santo Antonio Boa \ tsta o Songo, para S. Lourenço, do mumclpw do 
Silvc~tre Ferr11Z. . f · d d'v · · 103-D.J Francisco das Chagas c ontros, sem <lata, pcdmd.o a tra!ls erencta . e I ersas proprteda-
<lcs suas ano districto da ci<lade de Sanüt Lmta do It10 das V olha~. 

llO-De h·al;it;nfcs de s. ·José dús Botolhos, de lG de julho de WOI, pedindo ser o mesmo logar elo. 
vado a villa. ó 1 1" 1 · 11 o de !DOI pedindo a JG-D~ !uthibwtes elo districto do S. Francisco de A~ua~ ' < .0 "d' 0 i!~1 G d, ' mu. 
danc;a <lo nome daqnell<l districtr) para o de S. I•rancts;o o dO ran ~-- . 

120-Dc !la h i 1"" t <>S do lado Psq ucr<lo do rirl- José Pedro, entre l~tr_apetwga do 1\Lwhu~~su c }l~r~s do 
. J", 0 •'edro, de 2·~ do junho de IDO!, sobre fixação de d1v1s~s entre os respec.IVos ts t;tctos. 

124-Do huhnantcs do f)oros do Tnrvo, mnnicipio de Alto RIO Doce, sed U~~ta,. ~edmdo a 
transrerencia do povoado «Corrego de S. Christovam•, da cormuca 0 u, 1Mra aquellc 
wunicipio. . 1 S d A arecicla de Pouso Alcnoro:o 0 127-De hahitantcs possuidores das fazen<las deno~nnar as «. 0.r~a ~· .1 .rPcom,rcd do Jacuhy. "' 
outras, som tlllta, pr;dindo a tl'ansferencta d~s. l~lesn~as I-tr, : de 1.• do agosto de UlO!, po-

1'29--De hahit~mtes <lo <listricto do Serranos. do u.>UlliCIJl!O ,<!•- ~~uruoca, 
• dindo a annexa.;1\o do parte daquollle á.l~O'lade J<!~d; li~ rcstahclccimcnto das antigas dlvisas 

131-Do fôro de Alvinopoli:<, de :l3 do agosto 'e " , per 1l 
<laqnello mnn~cipio · . d 1.o do anoosto elo 190-1, desistindo <lo pcdi<lo sobre 

18G:...De Jct·únymo ltt!leiro da? Dfo~e,s e1. oudtr~1str?,to de Cujuru', para a Marh·o DDus, de S. Joiio 
traw.,fcrcncm de suas .t~cnc as o · " .. 
rl'l.<:l-ltci. . T 1 • outros de 10 <le junho de 1001, pedindo serem transferidos os sou 

1:33-D., Emili"n
1
o Lelte 't 0•1.0t ;r01.golas p·t~~ 0 distrícto do Engenho :-:ovo, do município de lllar de Hoss 

estahe ecuncn os' b ' • 
yanhaÍ· C lut C-cbral ll .Joaquim Moreira <I() Ahrcu, sem data, pcdinrlo tran,ft•rcncia do !nas 

l:ll-Dc Ca.rlosd','1 duondt'strlcto do Braz Pires, para o de Dores <lo Turvo, da conwrca de Alto lti() f,tzen ,\s, -
) .All<~~t 

0 
do Andra<lo Vil!ola, <lo 21 rlfl alio~to rle 100-!, pedindo transfercncia de sua fazenda. 

13~-no 111 e 1 ~111 · 1 , l"t 0 <listrido (\c' «~<·rrawls>> rlo Ayuruo~a. 
"' , <1 11, ".1 011~?";. 1~~, <los Smt:oS: de 22 de ago~t.o <bl lGIÍ!, pcdwdo a transferencia de sua fazenda 

1.,.,-Du Atllf~rtco ' él , a 0 distl'id•l <lo Ilom Sncc0~so. 

\
d,J ·~1°~1.ez:1'.3<·~~ J[;~rAlm<li;la, ~r)rn data, l"Jdinrlo a transferencia de sou retiro <<Pa~sa Set0,, 

l:l5-Do , nton10 vOI ·' , . , , 
. • 0 munieipio <lc Loncol\hO. . .. 

, , , .~';" ~· ntc~ de ::; ,J.,ilo Jl,q,tista, do mumctp!O d·l Bom ~ucce:<.so, de 20 <lrl agosto <lc l()Ol, 0011., 
J.l,J-!)., 1 1 j\:~~~ JHl<li<lo ele ~Ltriano Alves do Gou.v~a,. sohre transtcrcucm de suas torras, daquetle dis-

tnr.to para o elo Pa~s:t Tempo, do 1111\ll!CI\Wl ~lo Ol!veir:t. , 
l!O-De hahitant\':1 elo distrieto ele ~tus;tr!O, dr! mumctpw de .Jmz .d<J.I•óra, do 13 <l~ agosto <To }()l)t, 

no sr~nt.ido de se 1·em pt·ectsadas as dtYlSa$ entre este dtstw:to e o da UmàrJ, do município 
elo ILnluc<JIPJ · . . r 1 , 

l·II-De h'dlitctntl'~ do clishicto elo Ttosa~w. <lo Ju1z rio .•óra. de JG do agosto de 1.10-1, sobre as di vi-
~'''" d.-J-il.•.l diõtdeto com o rla,cl<l:t·le de L1ma Duarte. . . 
llt-lk 1•';111 stirl'J LopP~ da ~tlva. clt; lll de a~osto do lG(Jl, whre dtvtsas entre o districto do 
JtrJstrio, dcJ .Iuiz clu Fóra, o<> d:.t Umào, <l•l B;\:ba:ena. . 

ll~l-Dc lwlclt<•ntc•s de !\!.(uas ~;.wt;~s c\r)llllll\!CiplO de l,!rildc;_ntes,. ,'lc ü :lo setembro de l()Ol, pedindo l\ 
swt t 1·ansf .. ren<:i~t dc1ste llllllll<:IpiO pant o. do 8 .• fna<~ <I [•,1-ltei. 

H~ -Do hahitant"s da Sole<lacle, ~:>obrll t.ran>f•lr<Jncta dr.J d1str!eto. 
JIG-ld 0 m r h Cachol'ira do !lrun1ado, sem. <~ata, so~l:eestattstlca. . . 
1-17-ldoat <Lt Cr.Htcoic;ão rio lnn:o, do ml~lllCI[l!O do, lir,ut~a, sobre. t<len;hco assumpto. 
!lS-l!J. c.unara l\lunidp:.tl dcJ b>pll'lt!) ~,anto do üuat·ara, sobre 1denttco assumpto. 

(1) Esta uio fui :i comrnissão :\Iixtl, por não haver voltado da de Estatística. 

i 
I 
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l.!D-De l!:tbitantes de Bomfim de Agna Branc1, de 18 do ago.;to de 1()01, sobre creação de disw 
tricto. 

::l50 -a-De habitantes da Concci~ào do Turvo, sem data., sobre transfercncia do mesmo districto 
p~tra a comarca de Ubú. 

l5l-t!-Da Camara Municipal dl3 1\lonte Santo, de 13 de dezembro de IDO!, sobre creaç:Lo do distri-
cto de S .. João da Fortaleza. 

2.52-De hnbit~ntcs de Poço ~·t~n~o, de 22 de març() de 1D05, sobre a transferencia desse ois~ 
tr!Cto para o muriCJpiO do Campestre. 

153 -De lutbítantes tio Campestre, de 2:i de dezembro de lDOI, pedindo a transferencia desse Jogar 
para a vilht do N. S. do Campestre. 

151-Da Camara Municipal do Parnahyba, de 2:J de a~'osto de l:J01, contra a transferencia d<t Serri. 
nha para o município de l,atos. o 

1f,') -Idem ele Marínnna, de lü ele junho ÜH lD03, sobre restanra ão do cliitrictocle S. Gonçalo. 
l/l-De habitantes do lhfl'eiro de Guaracialm de 2 da setembro de l!Yrí, sobre a elevac;ilo daqnc~llu 

Jogar a districto. ' 
l7:3-Da habitante~ de lpcmem•t, do 2·1 de junho de l:JO:J, pedindo a conservaçà:o do mesmo <listricto 

e suét mstallaç;lo em tcrnpo opportuno. 
3.76-De habitantes do districto de Gtuicuhy, de ll de junho de IDO:i, sobre a transferencia desse tliS· 

tricto para o município de Montes Claros. 
:!77-Idcm de V era Cruz, do município de Slbará, de 2 de junho de IDO;;, sobre a transfercncia desso 

districto p·u;t Santa Luzia do ltio da,; Velhas. 
!t:5-De habitantes do pJVO<tdo do E>pirito do Dvurarlo, de :lO do março de 1DO:>, sobre a elevaçilo 

da!]uclle Jogar a districto. 
1!J8-De habitantes, á csrJncrda do lUo Preto, do 21 de junho de 1005, pedindo a transferenci<t desse 

1ogar para o districto de Taquarassu' 
I8ô-Do habitantes de Santo Antonio da Olaria, de 16 de junho do lDOG, sobro a transferenci<t desse 

districto ~'ara o município de Lima Duarte. 
18D-De hahitantes <la comarci1 do Turvo, de 18 de junho de 1:!03, sol.lre a tramfcrencia dcss() distri .. 

c to para o município de U!Já, e não para o d<' Rio Dranco • 
1!JO-Idem do egual data, instanilo pela transferencia do mesmo dislricto pan o munil'in1'o ''.~ Ubá. ' ' t: '"-

92-De habit.ant.es do Bom Jardim,, do 22 do mcüo de l~l03, pedindo ficarem pertencendo mesmo ao 
lltstncto de Trquarassu. 

1!15-De vereadores da Camara Municipal de Caracol, de li de julho de l!IC;), retirando suas assil!.na .. 
turas <le uma rellresentaçào, na qual se pede a transferenci;t daquelle município para <\ 
comarca de Jacu tmf!;a. 

:203-lle habitantes do Riacho Fundo, de :3 de julho de J()O'í, sobre a transferencia do mcemo distri.~ 
e to para o município de Caetó. 

20;.,-Idcm do 2D de junho do iUii}, sob r() o mesmo assumpto. 
2l1J-lrlem do egual dat.a, sobre o mesmo assumpto. 
2ll-idem drJ Jahoticatu!Jas, de egual data, sobre transferencia de proptiedades suas para o distri~ 

cto do Riacho Fundo. 
·212-Idem de Capim Branco, ~;em data, sohre a transferenoia desse districto para Sete Lagoas. 
2U-De habitantes de S. Domingos do Prata., do 2! do 1mio de lü05, "sobrrJ a transfêroncia de pro. 

priedades suas para o districto da Vargem Alegro. · 
lH-ldem do povoado do Capcting<t, do município de S. Paulo do 1\Inriahé, de 23 de junho de I!llri 

BOhre a transferenci<t desse Jog,1r pars o dístricto do Glori<t. ' 
2l'í -Idem llrl Dores da Victoria, de 1\Iurialté, som data, sobre a transfercncia do mesmo distrícte~ 

para o munieípio de Catagua~es. 
125-Do habitantes d<t povoaç'io do S Lourenço o da Villa Silvestre Fc1'raz, ;\, margem do Rio Ver-

de, de G de junho de WO:J, perlin<lo uníflcaç·1o dn~,;e,; log:wcs em um só distrieto, e ·~ 
'!-ggreg:t<;'lo do 1oesmo ao nmnicipio de Silvestre Ferraz. 

:227-Dc halntantcd <le .i\Ia.tto~il;hos o S'llltil Luzia do Rio <la> Velhas, sem da in, contra a annexação 
_ daquello <hstr!Cto a comarca de Sete Lagoas. 

228-ldem <h r;one-Ji<;ão do lUo Verde, de maio dr1 l\.105, pedin<I<J a elevaçfio desse districto :1 vill:t. 
:J.2U-ldern d~1 S. Jow dos Botelhos, de l'i de junho <!e E•05, sobre í<lr.nt.ico assumpt<l. 
-30-Dv habt~aut.es de Conceiçflo do IUo Verde, de ;2:3 de junho de 1\l():í, sohre a transferenci<\ desse 

d1stricto para o município do Caxamlní. 
231-Do lmh_;tm!te3 .do .Espírito í:>anto do Itapccerica, <Te H cJc jnli10 de 1'.10:>, sobre a transferencia. 
_, :'es,c d1stncto para o mnnicitlio do OlíYt'Íl"l 
1 P-De habthnt~s elo '' J ~ ' · -·- )(:1. · •. . ·:· ·os;; .dos Botelhos, de U <lc jnnho de 1903, contra a int\Jrmar;fio preshlho 
·>'H-lh C·m\.{1.~~ t·'m~:-·1 .1\lnntcq~;tl de Cabo Verde, quanto a populaçflo daquelle dístricto. 
-· ' ' '. ' .Iumctp.tl do l'lranga, de 17 do julho de l~1IJG sobre a conservação da intcnori<l:\de 

~l.tqufllla comarca ' "' 
:t_)i)-De halni_a,ntcs .<lo mHnicipi? .d<? Sacramento, ele ;.?:3 <le junho <le l~JiJ:í, sobro a crcaç::io de um dis· 
.,, _

1 
1:ncto n,u]ne~lo murnctpJO, com a clenominaçuo de di>trict.o da Soledade. 

:..3.-Do hnlntante3 da cula<l~ de Caldas, de (j- do junho de 1\11.!5, l><lbre transt'Prcnci:l do propricd:vlea 
-)·>>'- _ s.u~; para O d!~l.n~t.o, <lo S. Francisco de Paula do 11!achadinho. . . 
_.,J Idem dro S,m~~. Antolllo. <~a. Cvlum_na, de !() de junho do 100;>, sobro a tr . .ms!erencm desse distri~ 

. cto p~tl·l,o .rll.nlllclpio do S .. João ua11tista. 
:23!J-Do Il ccto I I t 1 " Ir < _riO o 1 Ico e <as Camaras l\lunicipae3 tTe .Jacutinga c Caracol, de G c " de julho '-lll 

lDu<J, c de 18 do junho de ElO:í, sobro a creação de um termo compostrJ dessas Villas, 11~ 
, cando o 1:1esmo a pertenc<'r :'t comarca de Ouro Fino. 

:210-Da f,am~m .MumclJral, do s. Jo:io Baptista, <lo 1:> de junho de 1\JO:i, sobre a!ll!Jliaçilo do seu ter ... 
rttono, aunexando-lhe o districto de Santo Antonio da Columna. 

S. C.-7. 
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241 -Da Cumara Jlfnnicipal da Varg·inlw, uc 2·1 do julho de IUOG, COlltra qualquer alteração do 
tcrri to rio do seu municfpio. 

2~2-ldem do Pomba, de l7 de julho de J!JOG, sobro identico assumpto. 
211-De habitantes de S. Roque do ltingo, de 27 do março <lo 1U05, sobre a elevação desse Jogar a 

districto. 
24G-De habitante~ do <listricto do Bomflm do Pomb:J, do 14 do julho do 1U05 sobro a transferer,ca 

<lesse dbtricto para o municipio de Palmyra. ' 
21!l-De habitantes do povoado •Costas>>, de 2D de junho de IDO\ pedindo a transft•rencia desse IO<>·:r 

:para o districto do S Gonçalo. do municipio do Pará. b< 

253-De habitantes do povoad_o~~ntas-, do, 20 do j.nlho de 1!!0~>, contra a transfcrencia do mosrn~ 
logat· para o mumc1p10 de Araxa, e pedwdo rectillcaç;io de divisas 

254-Dc lHtb.ítantrs da c~dado da Ca~npanha .. do distri~to do Cambuqnira c 1;onto Alta de 22 d~ 
Julho de 1906, sobre r,r10dJda. que wteressa aquella cidade, ' 

:!GG-Dc habí~an~es <19 S~lllta Mana de S. Felix, do 23 do julho de 1905 jJedindo a o!Ontl'i'iO dcss.~ 
distncto a v r lia. ' ' 

257-De habita~tes do Guaraii,Y, de 21 de junho de 1905, sobro a trnnsferencia ue~sc districto par~ 
o Itto Novo. 

.2131-De habitantes de Aguns Sar:tas ~~; Tiradent s, de 8 de julho do 1805 sobre a trlll~fcrencia 
desse Jogar para o murueqno d<J S. João d'J!:l Hei. ' ' · 

2:}2-Do Partido Republicano da cidud,, de Tiradentes, de 10 de junho d" 1!JO"í, co1 1tra a transfcreu-
cia de Aguas .Santas para o unwicipio de S. João d 'kl-Hei. ' 

2G~-Da Camara Municipa~ de Do<'ayu~ n, conl.1·a o pedido de transfcrencia do districto de Gt 'cuh 
para Montes C!n.ros. tal Y, 

26!1-De hab:tantes Jo Poço Fundo, sobre a transferencla do seu ter rito rio ]>ara 0 mur iclpio ·' 
Caldas, ' u~ 

210-Jdem de Jaboticatul~as. S\lhre a. tran<fewnch U(l pt·opriedades suas jlara o r· ·t •J'cto .1 'I'· . . • 
2.1 o J• b"tar t ·· do VwmJo <lo · · · 1 , . ' 'lo .1 ue aqu,\rassu. • - e 1a I 1 u. · · llllliJICIJliO (a Conc(·H,flo do Serro ~obre ·t tl"tnsfcrencia d 'sse 1 gar pu r a a connnca do Ferros. • ' · ~ { e 0-
2i:(-Jdcm do di,tt·fdo. da I..••pa, do munidj,ío do Sall<ná sobre a tnnsfercnch d(•ssn r ·t .· t r>ar,·> 

o nntntelf!I? do :-anta Luzi, do !:i o <la,; Vclha's. • ' · " ( 1~ 110 O • 
2i:l-Da Camara Mtwzczpal do .Jnnuaria, sobro a crcaç1!o do. um clistr'ct . ,li · · . 

sédo 1'!11 J'e<lras de l'l1<nia da. Cruz. 1 o n,trjliC c rnumcipio com 
27'1 Tden1 de Ca.ratin~·a'..con)tnl. a d~JilJ.~r:H;ão d~) se C?nfct'ir a.(;S E...::tac.los 0 aos nnnlici ios a. fc:.tcul .. 

r.Jado d•J Ltll<.:;lrllcrr•~> do !IIJ!'Osto do tudustrms o pr·olis>ües p 
::!~·i-Dn hab1tau!t·s r\,, «br,n .•. \ J~t:P•. p<·dtrido ·~lovaçiir> rlcs;;o !rJ~ar a districto 
::!77 -De habitante:> do dbtrlct" de• ]J,Jitr·;tdinho, eont.r;z a transte:·eucia dt>sJo ;Jisüicto para o munici-

JllO do l'ontal, <Jttn r>~ta 'r'rHlo creado. 
2:S-TJe ützr•rl'leiros do Campr);; Cier;v,.;;, :;ohrtJ a tt-ansfúrencia do propriedades suas para Dores d· 

Doa Jêsperant;a. · <l 
2~:'-l>e ltabitan1e> S. Gonr;alo rl<l Ub:'t, ~obr·o restabelecimento desse districto supprimido pela C·'· 

wara ,\Junicirwl dn l\IarianniL. "' 
2~1-Idem dR A~·mtpe' o drJ !Jorl''' da Doa E>J''Jr.1nça, conit'a a transferci'ch dp<•o di·j · t 

Carn'u do lUIJ Cbro. · ' ' " s .rzc o para o 
:!~2--frlerü <lo wunicipio de CaJ·add, de::; de ngo.s1o ()r, l!lO\ contra a jnn~<''ío d ,~, ... 

de .Jaculinga, par<t con·mtrrirew um ~ó município, '>' c .... e mume1p10 com o 
28~l-Irlern do dhtrieto de .-:ua:;.,uiJy, :;l;ln data, r;ontr:t a transfcrcrwi't dc·s d' 1 . . t 

pio •lo Queluz. '' ' e 18 .nc 0 P<ll'a o munici-
2S1-1Jo lwhítanteél do Dc.;emhoqur,, do 2 ri•• ago::;br]r) l()(J:) coutn .1 Cl''' -

cujos Jimito.1 está comprchendido aqu•die Jon·ar.' ' ' caçao de novo districto em 
2!>2-Do hahiLwte:; do distl'icto do Pcrdlics, d•J :) d.r) ago~to do 1~05 sobr . 1 _ 

trieto a villa. ' · e '1 c ovaçao dar1uollc dis-
2!~:l-Jr],,m d•l Bnnlmhy, HOm dat:1, S<Jhr~ transf,,rrlnr;Lt 1lo propriedadr's .· , . .. )' 
2'"1-Irlc!n do rl!stt·Jcto <lo l'lln<•nta., de'' de .JUlho do J!JI):) sobre a t ; st~Ms P~tLt I unnl,y. 

o município do l'wwl!y. ' r,ms orencza desse t!istricto para 
2!l:í-I.Jt•m de Santa Cruz das At·eia.s, sem data, sobre 't tnnsfer, ·. 1 nicipio de i'as.c>o.;. ' ' encH t aquollo districto para 0 mu-
,2~17 -Idem do Prados, de 11 1lr~ ago,to do 1005, contra 11 tr~lllsfcr, ·. d . 
, radPnt.es. . üllCM o proprwtlades suas 1,ara Ti· 
. AO-fJ0 Jwbttantes <lo ~oan_esl'!, ~e ~; ,rh agosto d~ EHJ.) sobre , t . ., . 

para o munzcipro de .,a11t Anna dr,3 l<'errv, ' 1 r<~nslcrencJa do propriclhdcs suas 
:J:1.2-DCl lutbitantes do l'il'all!!:l, de :; rie H"Osto de 101!~ t . ' 

rnunicipio. " .,, con r<t qu:d'luer alteração do~ limites do seu 
308-De Jutbitan k> ria cidade ela Bo.rt l<:srwr"trw:1 rl. s 1 t. I ]' t . . ' . ~· , e ( ( c an·osto d(• l'IIJ" J azeJH a~ suas ao < IS ·l'lcto ddljiiClla cidade> " · · · .,, so J!'r) a incor·pora\~ão do 
:EJ!>-Jrlom de S. l'c1.lro .da União do municij,io de G .' . ,.·. . 

quepe ~lstrJCto para '' munklpio de Gtu .narlanc~z.t, sem data, sobro a tran~fercncüt da-
310-ItlrJm do_ dJstrJeto do D. Vi\:Oso, rJe 11 do ao·osttlctj 1.Y·, ~ 

~10 seu para o tuunicipio do Sylvcsú'o ·1,.~ ( ,0 Llo.,, contra a retirada do parte de tonito-
213 -De lrah1tantos do torritor·io do lj>'tnnma ·' 11 1rraz. 

1'3 da Jr>i q , · JIJOl ' '' ue 1 O 111'0sto de 1()1)" r ·. 1 'r 1:0• cru · , drJs!tllltnbrou f>:tl'tt' ró" · , t, . ·.'• lJCl mdo a rovo~aç:1o do art • 
. PIO (o tab1ra do Matto IJentro. · · · l sot: errztorw pam incorporai-o ao munici-

. :ll/-lLJ halntantes da Solodarln rio IlllllJÍr'. . 1 (' 
rencia daqno!lc di:;t;·ir;tO [ ·tra'lp!O (r: .A.Xalrl)JÚ,. de 1::í flp ;!.'>·osto J ]" - J 

1' o llllliiiClJHo de Sllvestre I<'n?a~. (o JIJ . .J, so Jro a transfc-
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321-De habitantes da Cachoeira do Campo, do 18 de agosto de 190:í, sobro a restauraçiLo das divisas 
daquello districto. 

323-Dc habitantes do districto de Santiago, som data, sobre a transferencia daque!Je disüicto pam 
o município de S. João d'El-I~oi. 

324-Idom do nws,no districto, do 21 de agosto de l!JOj, sobro a 1ransfcrencia de proprie1lades suas 
para o município de S. João d'J~l-Rei. 

325-Do ha!Jitanf<'s da cidade do Dom Snccesso, do '1 do agosto de lüO'), sobre a trausfercncia de pro-
priedades suas para o districto de l'ordües do município d" Lavras. 

32G-Idom de Dor<'ô rio Aterrado o Garimpo das Canoas, do 27 de agvsto de IUU'í, Hohr<J a elevação da-
quollo dis1.ricto á categoria de Villa. 

'J2U-Idem do di~,· ricto de Guaicnhy, do municipio do Docayu v a, sot11 da ta, sobre a conservação da-
quelle wstdcto. no município a que pPrtouce. ' · 

330-Idem do Gtwrany, do municípiO do l'nmha. de 21 do jullw de 1(1 5 eontr-a a !.r;:nsi'erencia da-
quolle districto para o municipio rio Hio Novo. · 

332-Idcm dos povoados (8, .José das Chaves do Barro Preto, i\Iorro Escuro o Cnc!Joeira Alta) do rlis-
tricto do Saata Mada de Itabira, de :>2 de agosto de l!J03, sobre a transferencia daqueiJes 
Jogares para o município de F~>rros, 

De habitantes da Pedra Donita. de Abro Campo, de 21 de junho de HJOü, pcdin(lo um:t lei que 
garattta a oxistenci«. daquello districto. 

De habi1an1cs da Dua Vista. do munieipiu do Barbacena, de 10 de junho do JDOG, sohre a. crcação de 
um districto de Jl"Z naquella iocalidarle, 

De habitantes do l'oml>fL, de l7 de junho de J!JOô, sobre transferericiit do propriedades suas para o 
distric1o de Tocantins 

Da Camara JHunicipal do l\Jachado, do li de julho de 1\JOG. contra a trans!'orcncia do districto do Dou-
radinlw para a Vi!Ja «Eio;v lllendes>> que se pretende crcar. 

De habitantes de ::,;, Amaro, do 7 de jnlno de 1!J06, sobre a annexação desse povoado a<J districto de 
S. Cada no do Paraopeba. 

Do povoado do S. ltoquo do .lCIJUitinlwnh~ do Itinga, de 30 do junho do l!JOG, sob1·e a olevação da-
quclle districto. 

De habitantes do districio da Concei\!<10 do 1'urvo, de :ti de julho de JDOG, contra a transfolrncia desse 
districto para o município de Ubá. 

De habitantes de S . .losé dos Dotelhos, de 7 de julho do IOOG, sobre creaçil.o de villa naquellc dis-
tricto. 

De habitantes do Calambau, do !J de julho de loOG,~ sobro transferencía para o districto do Concei· 
çiío do Turvo. 

De habitantes do districto da Conceiçilo do Turvo, de !J de julho de lDOG, renovando o pedido para a 
transfcrcncia pedida para o municipio de Ubá. 

Do Diroctorio político de S. Sebastião do Paraim, do 27 do julho dc.IU06, contra a transforencia do 
distrieto de Espírito Santo dos Poixotos para Santa lUta de Cassia. 

De Joaquim Tollcs de Carvallw, sem data, sobro~lransferencia do' i propriedades suas ]J<tra o municipio 
da Formiga. ' 

Do habitantes de Santa Anna do Gararnbcu, de lz de julho de IOOG, sobre a. transfcreneia desse dis-
tricto para o rr.unicipio do Turvo. 

Da C;;mara Municipal do Piranga, de 2 de agosto de l!JOG, contra transferencia de terreno de seu mu-
nicípio do districto de Calambau para Conceição do Turvo. 

V e habitantes do povoado-Casa Grande, de Queluz, de lU de arrosto do WOG, sobre a annexação desse 
povoado ao districto de S. Amaro. " 

De habitantes do distric1o de Santa lUta do Cedro, de () do agosto de l!JOIJ, sobro o desmembramen-
to do territorios dos districtos de S. Sebastiílo do Para una c Santa Anna de Trahiras p<u'-" 
serem incorporados áquelle districto. 

Da Camarn Municipal do Pouso Alto. de 2;) de julho de lDOG, contra a imnsl'erencia de territorio pe-
dido pela Camara Municipal de SiJ vcstre Ferraz. 

Da Camara ll1t.m.ic!pal do Sabará, de 6 de ag{)sto de 1(l06, sobre o rcsütbclccimcnto de divisas do seu 
ll1Ull1Cl!JIO. 

De Jrabitantes dos distrietos de Sant.'Anna do Durity Formoso Morrialws e Lacres de julho de lfl/Jti 
sobre creaçi1o dll municipio, tudo com séÍ];) em !IIo~·rlnlws. "" ' ' 

De habitantes do .Piranguinlw. na Estrada do Fc'r1·o Sapuoalry de s. Caetano dit Yargom Grande, 
.. do 8 de agosto do W06, sobre c reação do di::;tricto naCJllüllo Jogar. 

Ve habitantes do l'ovoac~o Gua,russtr-do Porto de Santo Antonio do Guànhãcs, do 1'l de agosto do HliJ(;, 
. sobro a el?vayao <lo "'o.smo Jogar á e<•tegorin de districto . 

De habitantes do d1s~ndo .era Coucciçüo rio Hio \ erúo, <le Ao·uas do Lundlan· •Je I do a"'osto tfo H!Oli 
. sobro J.r:nJ~ien:ncu~ (ltl propriedades suas ]J:t.r:t o m~nicipi0 de DaojJ(;nrl\'. " ' 

Do hab1tan~cs •To lJairro do Camp0st.J·e. (l:L virla. de' Cm·acol, do lU dtl juulw rJo llluG, sobre transferen-
. c1a de proprwdadcs suas pnra o llJIIJJicipio de Onro Fino. 

Do habitantes do r,ovoado do 1\Iosquito, tfiJ I:l do agosto de 1DOI), sol;ro a elevar~.io do mesmo povoa-
do a districto. · · 

Do habitantes •lo dis!ric1~ da. Concciç;lo do 'l'lll'\'O, 1fo 18 d1.1 agosto do ]',:1)13. ""ntJ'<t o argnmrnto dos 
. (jllC :;:1 Of~flo.em 1L tr;:ns/(:I'Ol!CI1t desso di>Ü'ÍCTO parn O lllllliÍCi[liO d<J J"h.'t. 

De l!llbitant"s do 1.llstJCto do ~,ant Annn do .Sapucahv, tJo .:!:-1 de II<J\'etllhro do ]!!IJ:i, sobre olovar·ão desse 
districto ú categoria de villa. · ' 

De habitantes r[o rlistrieto Cnnmt Vor1Te, tle C.!:!tpo D,.Jlo. elo 2·1 de a~·osl<J de HIUii, eontra a transfo-
rencb do mesmo •Tistricto par:t villa .r., l'erdües 

De habitan!os de llhga, do 1 ''de llHtrço de raor;, sobro a elevação do mesmo districto á categoria de 
rrlla • 
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Do habitantes Jo povoado «Barra do Cacté>> de Santa Darbara, de 10 de agosto de 1\JOii, sobre ares-

tauração do mesmo elistricto. ~ 11 De habitantes do districto de Fortaleza, de Salinas, de 2! do abril do 1906, sobro a olevaçao daque ~:· 
districto á categoria de villa. . . .1 d' 

De habitantes do Itambé, de 2! de abril de lDOG, sobre a elevação do mesmo lagar a categona uo lS-
tricto. , .1 1006 t 1· d t qu·•l· D·' Camara Municipal do AraxU;, por tolegramma ~e. 10 de setembro ue , pro cs ,m o con ra .. 
quer alteração em d1v1~as do seu mumc1p10. . . 

Da Prefeitura do Caxambu', de ü setembro de 1D06, oilerecendo <lados estatísticos daquelle mum-
cipio. · d ~ .1 t , 1 1"0~ t a a t ansforonci·• dO"· Da Cmnara Municipal do S. Jo~ó do Para1zo, e,, ue so emoJro <e ~ o, con r, r " -

bairros Serra e Ribeirão Pequeno para Vargem Grande. 
D:t em preza de A cruas Minerars, no districto de S. Lourenço, de 12 de setembro de 1D06, sobre a an-

' nexac,~ào''tle um pequeno tcrritorio áquclle districto. • . 
De habitantes do districto dos Peixotos, de 12 <l~l setembro. de 190ô, sobre a trausferencm do mcsmc 

districto para o município de Santa Ibt~l _do Cass1a. . , " 
De habitantes do districto de S. Pedro do .Jeqmtmhonha, de Arr.a~sl!-ahy, de 28 do agosto de IGOt>,. 

contra '1 creação Je districto em S. !toque, daquelle mumc1p10. 
D~. Camara Muni~ipal de Lavras, de 20 de setembro de lDOG, contra ti creação das villas de Per· 

dões e S. João Nepomuceno. 

Uct[Uct•inlcutos 

23 .. De José Polidoro da Rocha, de n do julho de 11JIJ.2, pedindo transferencia de sua fazenda par<\ c 
município de Gnanhães. 

~>7 -Di' Josr\ Ignacio d<; Oliveira o outros, de D de julho de 1002, pedindo transfereneia de suas pro· 
priedades para a Villa .Platinz... 

·15-De Thomaz Alves de Figueiredo, de 1.'' do<agosto do 1DOZ, sobre transferencia. de sua fazendr> 
para o município de Alfenas. . . . 

41-De Joaquim Fernandes dn Silva., do 15 de agosto ao 1003, pcdmdo tran~l0renc1a. do sua fazenda 
para o munici~,io de Ouro Preto. . 

50-De ,Josó Antonio Dorncllas, do 16 do agosto do 1\.103, porlindo transforcncia. do propriCdadcs sua~ 
para o município do Piumhy. . . · d ~ 52-De Gomes de Faria Alvim, de 21 de agosto do 1003, podmdo trausferenc1a do proprwdt\ e su., 
]JUra o districto de Guarany · . . · 1 d . '" t;:l-De Carlos Soares Teixeira, de 2:3 do agosto do 1903, pedmuo transfercncm do proprle< a o Se.-. 
para o município do S. José do Além Par v hyba. . . . . 

5!-Dr. Soares T. Monteiro, do cgual da h•,, fazendo po<lJdo Hlcnhco. , . . 
55-Do Pedro Teixeira do Rezend,e o outro3, do 10 <!o agosto do HlOl,, sobr.e assnmpt~ 1dcnhco. 

5õ-Dc Alfredo de Andrade Villela, do Jl do julho de 190.3, pedmdo translerencut do proprw<.lur.lc sur. 
para o districto de A ngustnra. . ., . . . 

G2~De .JoM Gualhorto Gomos, d~ lG df! julho do lU().,, ll<3dmdo transferoncm de proprwr.lado su;, 
para o município do Alvmopol~s. . , , . . . 

11:3-De Clemente Gomes da Cunha, de 20 do J:mho do 1,\JU}, f<tz?nrlo pedido 1denbco. 
GS-Dc habitantes dos. Dartholomou, de 2 de Julho do lvO,, pedmdo êt rovogaç:ío da lei r1uc oa trans-

sferiu para o município de S. Dommgos da. !'_rata. 
J l·l-Do .José J<rnacio de Souza, Rem data, sobr., eslahshc,t .. 
5•3-De Severlano do Magall!ãrs Braga e outr~q, de,20 de mmo do 1D0:3, pedindo transl'cronoia de suuu 

l<rOl'riedades para o nnllJicipio do h!O No~o: . 
48-De Joaquim José de A vila, de 15 dejnlh? de 1~0.l, l'cdmdo tran<ferencia de prl)priedade sut. 

para o municiJlio de S. João d'Elltm. . 
W-lle r.lanod llernar< ino. c outros~ ~;o~n dat~t; podmdo se dPcl~re p;tra ondo fkam 1,el'i.enconclo nro-

priodades suas, s1 ao mumc1p10 do lurvo, Ol_L ao de S, ;João d'lGl-ltoi, • 
70-Dc José Braz de Carvalho o outros sc~n data, pcdmdo transíeroncia de propriedades suas para 0 districto de Madre de Deus, do l'urVI). 
7~-De Jose Joaquim .da Silva, do 10 do maio do lDtY3, 11edindo transforcncia de propriedades suas 

para Uberabmha, 
75-Ih~ João .José Garcia o. outros, de H do abril de 1[)03, pedim1o transfcrcncht de propriodadee 

suas para Uhorabmha. 
77-Dc José Hibciro ~T~ Çastro, rlo 10 de junho de 1D03, potlindo transforoncia do propriopadcs smu 

para o mumc1rno do Abre Campo. J 

80-llo habitantes do Cumpos <;i~eraos, <~e 15 do julho do lDO!l, pedindo transfc,rcncia de 11 ror1riedado'! 
sua~ para S. Sebastwo do ltlo Grande. 

84-De Gabriel 1\~art~ns Ferreira, de 1.~ do agosto do 1903, pedindo transferenr;ia do llrorlrie hdcs suas 
para o <hstriCto de S. Sebashao da l'~strella. · < ' 

85-De João do Souza pra.ga o outros, de 30 d.e julho. do 1CHJ3, pedindo transforencia de propriedades 
suas para o d1striCto de Santo Antomo do Rw das Mortes 

83-De Custodio Itiheiro de Çll:r':alho, ?e ·1 de se tom hro de 1D03, p'odindo transferot 'ia d, proprieda· 
dcs suas para o mumc1p10 do Sllvostro Ferraz. 1 

· e 
8~-D~ Manoel .~oaquiJ!l I~HJoiro, de 6 de s~teml!ro de 1DOG, fazendo idontico podido. 
!!O-Ik Be,~n~ndml) R1be1ro .Cal.dus, do b de .Junho de 1\JO!, pe<lindo a transferoncia de smt fazond;;. 

l'IelS e Barba-do dutncto de Monte Bello para o de Areado, do municipio do Alfcuas. 
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N-Do Joaquim Procopio Bueno, de 18 de junho de 1001, contra a transferencia do suas fazendas 
para o <listricto do Pontal. 

1!5-Do José Joaquim da Silva, dA 1. 0 de junho do lDO-l, retirando o seu pedido relativo á transferen-
cia de suas fazendas !Uo de Pedras e outras para o municipio dA Uberahabinha. 

DS-De Venancio Alves de Sousa e outros, de 28 ele junho de HJO'!. pedindo 1ransferencia rlo suas 
fazetJdas-Pouso Alegro o Santa Fo,-para o districto de S. Sebastião, do município de 
Palma. 

r1D-Do Jose Barbosa. do C,1stro o Silva, do 23 do junho de lDOl, pedindo transferonciQ de suas Ü\· 
zendas-IJoa Vista e Vista Alogro- para o districto da cidade do Palma. 

100-Do Olympio Moreira de Carvalho e outros diverslls, de ·i de julho do lDO!, pedindo transfereneia 
de propriedades suas para S .• João d' @·Roi. 

107-De l\Iaximo \lves do Gouv~a, de lri <le de junho <le lDO!, pe•limlo transferencia de sua fazenda 
-Itetiro do Morro de Ferro .. para a comarc<t de Oliveira. 

108-De Manoel .Joaquim Ribeiro dr~ Carvalho, de 10 de junho de 1()01, pedindo a transferencia de sn<> 
fazenda de Pitangas, para o município de Silvestre Ferraz. 

100-DeGaldino Moreira da Silva, de 28 de junho de Hll) l, pedindo transferencia do sua fnzenda da 
Barra-para o districto de S. Sebastião da Victori~, do município de S. Joào d'!Dl-ltei. 

112-De Ponciano Pereira Braga, de 7 de julho de 1~0·1, pedindo transforencia de propriedades suas 
para Tres Coraçõ!'s. , . . • 

11:3-De Antonio A:nancio da Silva, de 13 de julho de 1901, pcdHHio a transferencm de sua !azend<\ 
elo Scngó-para S. Lourenço, do município de Silvestre Ferraz. . 

lU-Do Carlos Podrigues da Cunha Oliveira o outros, de 1.· de ~narço de IDO!, pcdmdo a transfcren 
aia de suas fazendas-Palmeiras, I<~ngenho e S:1mbora-para Pmmhy. 

115-De Franeisco Maximiano do Oliveira e Castro, rl<J ~ll <lc julho de 1901, peclindo a transfercncü\ 
da sua fazcnda-Pirupora-para o districto rd<t cidade <le Ponte Novu. 

111-De Felicio Ammso lUvoli, de 2 do agosto de HJOi, pedindo ser annt>xa,la :'t suê1' faz()nda de S .. Jus e 
do Porto Novo, no município üo Pir<tnga, a parte que se acha li;J;ada ao mmüeipio do 
Alto Rio Doce, do districto de S. Caetano do Chopoto. 

118 -Do Laz:no Felix do Freitas, sem data, ]l()dindo a fransl'crencü1 do suas fazendas-Santa Cruz c 
ltosa-jl'mt o município do IJamhuhy. 

119-De Pedro l'ro~opio ltrldl'Í'J;llCS. d<:' :li) de julho de 1901, peilir~<lo a tran~ferencütdo suas fazendas 
-ltibeirfio, S. Jose' o Pouso Ale~-re-para o districto do l'ia.u. 

123-Joaquim Pio dn An<lr:ule Junquf)in. de l.· do agosto tb 1UOI, 1wdiJHlo o restabelecimento das 
anti;2:8~ tlivisa'1 do suas fazl!ld~s-Chacara d:t Boa EsiJeraJH(i.\ o llha r!a Gra<;a. 

12G-De Salatldel do Faria Lo bato. sem data, pildin<lo a t!'ansfer·eneia do sua útzenda-Santa Ar.lelaide 
-do murlir~1pio de Juiz de Fóra para o de Rio Novo. 

128-Do João Candirlo Dnono o outros, de G rln a'!'l'>to de l!JO!, pedin<lo a transferencia de su:1n fa-
zendas do di;trieto do Villa Nova de Rezende para o de i\Irmte Bdln. 

130-Du Alfrctlo do Andrade Víllela, do D de agosto do lD01, pedindo tr-ansfnrPnch Lle su:t fawnda-
ltecanto d•t oom:trca. de Loopoldina par,1 Angustura 1da comarca de Alóm Parahyba. 

15G-Dc Joso' da Costa Rodrip;ncs de ll d<1jnnho de HlO::í, contra a transftlrencüt do districto do S. 
João d:t Sfwr:t para o rrnmicipirl do Rio Novo. 

157-Ih Eugenio Carvalho da Fonseca, do 12 do março dú l~O'í sobro êl transferencü1 d1) ·su<t fazenda 
do-Pinhal-para o distric1o de Santa Hit:t. 

158-Do d. Maria Ang<•lica o outro, do 10 do junho tle l!J05, contra ~a transt'erenci:t <lo districto do 
S. ,)(Ji\0 da Serra par·a o município do ItirJ Novo 

15()-Dc .Jose' Itodrignes de Miran•.la o outro, do ·I <lo maio de !OU\ sobro a transferenda d<; stus fa-
zendas para o districto da Bo<t l~sp0rança. 

160-Do habitant<·s do Itio v~rde, de Platina, sem data, pedir.do a tnnsfereneia desse Jogar para a 
cida<lo do Prata. 

161-Do João Lopes da. Silva .Junior. de L· de outubro de 1\JOl, sobre a transf(;renoia do S\lllS Ltzen-
das para o tlistricto de Cajnrn'. 

1G3-De Antonio de Rezende Villela, do 10 tle jnnho do 1!JO:), sobro a transferencia de smt faz()]lt\2, 
dos-Pinheiros-para o distrieto do Carmo d<t (}1chorJii·a. 

164-Do mesmo, do eguat rbta, sobre a transferencia do sua fnzemh> do -Taquaral-para o districto 
da Cachoeira. 

165- Do Antonio I•'e~nandcs do ltozende, de 8 rle junho ue 1905, sobre a transferencia de sua fazenda 
-Boa VIsta-para o Carmo da Var·"inha. 

166-De Antonio Mariano dos Reis, do 21 do "inaio <lo 1905 sobre a transfercncil1 do sm1 fazcntla-
Morro Grand~-para o município dtt Varginha. ' 

167-De Jose' l\Ianonl dos Itois, do 8 do junho de 1905 sobro a tran~feroncia de sua fazcnda-Riboiro-
' para o Carmo da Cochoeira·. ' 

1G8-Do Jirancisco .Antonio dos Itoi~,.d? 8 de junho do 1D05, sobre a transferencia de sua fazenda-
Protreno-para o mumc1p10 da Varginha. 

1G9-Do Joaquim Garcia <los Reis, do 18 rle junho de 1\JO!, sobro a transferP.ncia do parte de sua 
fazenrb do-Proteiro-para o districlo do Carmo. . 

liO-De Estcvam Garcia dos R01s, de 8 de junho de 1905, sobre transfercnc1a de sua fuzonda para o 
município da Varginba, 

174-Jose' Thomaz de Carvalho Britto, de 30 junho de 1D03, sobre a transfer'encia de sua fazend-J3rtl-
jauba-para o distrlcto do Antonio Dias Abaixo. 
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175-De Francisco Antonio de MirandA, do ]() do junho de 1\J05. sobre a transferencia do propriedade 

sua para o municipio do Guararà. , 
18i-Do Luiz Gonzaga Prata. do 28 de junho de 1\J05, sobre a transfcrencia do sua fazenda-\argcm 

Alegro-para o Taboleiro do Pomba. . , d 
188-De Francisco Fernandes Lima, de egual tlata, sobre a transferencm de sua fazenda-I edra o 

Chifro-para o districto do 'l'aboleiro tlo Pomba_. . . 
l9G-Do Vicente Ferreira de Souza, de 2~ de n!!·ost.o de 1\JO;>, sobre a transterencia do sua fazenda da 

-Doa Sorte -para o municipio de Marianna. 
1\JU-De d. Loopoldina Candida ltodrigues, de 8 :te )nlho de l(HXi, sobre a trans~·e:c!Jcia de su~ 

fazendct da - Lagoinha - pam o <listncto de Bom Jesus, do mumCI{HO de Sant,~ Barhara. 
203- De Sabino Jose' de Santos, de 10 tle .i unho do 1\105, sobro a transferencia de terrenos do sua pro-

prieda<le para o dh;tricto do Taboleiro do Fomba. 
205-Dc d. Julltt Maria de Araujo, d~ li de julho do 1~105, sobre a transfercncia de sua fazenda-Bom 

:-;ucccsso-para o Alto R10 Doce. 
20G-Dc .Joaquim Fachardo da Co;ta, dn 21 do ju· !to de HJO:í, sobre transferencia de propriedade sua 

para Tres Corações do Rio Verdtl. 
216-De 'l'heophilo .Jose' de Carvalho, tlc ll de junho de 1\Jo:-,, sobre transfercncia d() propriedades 

suas para o municipio de Ferros 
217-De Antonio Gothardo da Fonseca e outros, de 14 de julho de l\J.)5, sobre a transferencia ue suas 

propriedades para, Tres Corações do Rio Verde. 
218-De Carlos Antunes Campos e outros, de 28 do julho do 1\Jor., sobre a t.ransferencia do liUas fazen-das para o municipio de ltauna. 
219-De l\lanoel Gomes Dias Duarte, de ·.o de junho de 1\105, sobre a transferencia de suas fazendas 

para Santo Antonio do Caratinga. 
220-De Sebastião Campos Val\adctros, de 11 de julho de 1\JO?í, sobre a transfcrencia do smt fncnda para o municioio do Pomba 
243-De Prudcncio Antonio da Silva, de lf> de junho de 1905, sobre a transferencia de sua fazenda-

Osoriana-para S. Domingos de Marianna. 
247-lle Lazaro Tclles de Freitas e outro, sem data, pedindo transfercncia de propriedaucs suas para o municipio de Bamhuhy. 
2·18-De Miguel Vieira de Campos o outros, sem data, pedindo transferencia de propriedades suas ~para o muuicipio do Damhnhy. 
251-De Jonathas Viena de Souza. de 6 do julho do 1\105, sobre a transferencia de sua fazenda -Fu-

nil -para o municipio do Bom Sue cesso. 
255-De Manoel lgnacio de Almeida e outro, do 28 do junho de 100\ sobre a transfercncia de pro-

priedades suas para o municipio de Palmyra. 
264-De Joso' Diniz Linharcs, do 2 de agosto do 1905, sobro a transferencia de sua fazenda do-i\Iorro 

Redondo-para o districto de S. Francisco de Paula 
265-De Manoel Jose' da Silva, de 3 de agosto de 1905, sobre a transfercncht de parte de sua fazenda 

-Peixoto-para o uistricto do S. Miguel do Cajuru'. 
275-De Manoel qo!r!'m de Faria. e outros, sobre a transfercncia de sua fazenda-Laranjeiras-para 

0 mumClpio do Caratmg-a. 
285-De Eugenio da ~ilveira Machado, .tl~ ~9 deju~ho do lll05, pedindo a transferencia do terrenos de sua propriedade para o mumciplO do R10 Novo. 
28ll-De Joaquim Monteiro de ltczcn~r, ~o 1.0 de ~gosto de 1905, pedindo a transfercncia do sua hzm d -Santa Izabcl-para o distrwto de Pmu. ' , l a 
287-Do commen.dador Lind~lpho Caetano do Souza e.S.i\va, de 10 de julho de 1D05 pedindo .

1 
t. f_ 

rencm do propri~dades suas para o mum01pio de Januaria, ' ' rans c 
301-Dc Manoel d~ ~o.uza Reis, ~c i de agosto do 1U05, sobre a transferencia de pror

1
riedad . . 

o mumcipio da Vargmha cs StMs par,t 
312-De Amcrico Mend~s. ~os Santos, tlc 11 de agosto de 1\105, sobre a transforcnch do p · 

1
. d 

para o mumcipio de Dom Succcsso. ' roprie' ,, c sua 
:214-Dc Hcrmogencs Simões de Aguiar, dn 2i de julho de 1\105 sobre '1 tr·Jnsfcrenc·· d . d 

sua para o municipio da Conceição do Serro ' ' ' w, o propne ado 
315-De Antonio Turbino ~Ios Santos, de 2i de julho d~ 1905 sobre ;

1 
transf• , ·. d 

sua para S. Miguel de Guanhães. ' orencm e propriedade 
:.H8-IJe Ernesto Rodrigues da Cunha, do agosto do 1DOG sobre a tnnsC> · d 

para o municipio de Uheraba. · ' ' ' erencm c propriedade sua 
31\J-Dc Theophilo Rodrii):ues da Cunha, do lO de arrosto de 1!JIJ'J 1 t . , .. . 

suas para a cidade de Uheraha, e 'so Jro ran,fercncia do propriedades 
328-De Manoel Fortuna to do O!iveim Pinto, de lG de sctt•mhro d, l'Jf)~ 

pricdade sua para, o districto de Conceição do J1'nrvo e ' ·>, so1nc a transforoncia de pro-
De Francisco Miguel Pinto de Oliveira, de 1! de julho de 1\JOG · } t 

. s~ms. para o districto da Contagem. • so Jre a ransferencia do propriedades 
Do Juiz de direito de Abre Campo, de 4 de julho do 1!.JOr lt 

do Sant'Anna da Pedra Bonita. 1
' consu ando sobre a cxistcncia do districto 

De .Manoel Pinto de Godoy, de 7 de junho de HJOG sobro t 't . 
. C~mpo Jl.lystico,. do municipio do Ouro'Fino. rans ercnc1a de propriedades suas para 

0 De Joaqmm l<ernar:d.es. da Silva, de 8 de julho de 1\JOG s b t . . 
o mumcip1o do Ouro Preto. ' 0 ro ransferenc1a de propriedades suas para 

Do tenente-coronel Luiz Gonzaga Prata de 15 •Io julho I 
190

, 
. suas pa:a o distric.to de Bo~ Jesus da ·canna' Z:erd~: soln·o transicrencia do propriedades 

De Theoplnlo l~o.dngues Pereira\ remcttirTo em oflicio de 
1
3 d, rr , , 

InterlOr, sobre transtercncia de propriech !c c aeost?. d~ 1GIJIJ, pela Secrehria do 
. , l sua para o rnumcipio do Bomíirn. ' 
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d s to Antonio dos Silvoiras, sobre divisas. 

1 De Bernardo Carvalh? c outross 0
, anRibeirão PequenO>> do districto dos Ouros, de U de agosto t 0 

De habitantes do~ bauros tda « fcrr~cfa desses bairros para o districto da Vargcm Grande. . d d 
1006, sobre a rans ere d 21 de arrosto de 1\JIJô sobre transfcrcncia das propne a es Do commcndador Lindolpho .carl!-pos, Je uuaria "' ' 
suas para o m:~mcipi,o deb a le lilOél sobre a transf<Jrcncht de propriedades suas para o J - 1 A• [ 1·ma de 1., de setem ro 1 ' • · • 1 C·>tarrua"es De oa.o op·~~ ~ ' , ·t de santo Antonio do mumciplO c o ", " " • <listncto do l or o ' 

Of.'Hdos 

. . ,, : · 3 de ·ulho d·1 189(), ap!Jludindo a mudança de ~wn~e. da respe-
9-D't Camar:1 Mumcipal do 1 ar.1, de 11 ,l ·Linho Campos>> seja acceito o ue Para-mirim». ~ ' t' ·dado c que mn vez ' e ''" .tr · t 1 

IVa CI ' ~ . . 1, 9 rk julho de l!J01, mamfestando-sc contra o pro.1ec o pe o 
12-lla Camara Municipal de Domlhm, ,]t'~N ci'l~do para o do ,,.João Penido>>. 

al oe muda o nome l aqu<, tõ d 
gu ~ . 1 1" de julho de 1\J02 pedindo solu~~ões sobre ques os e 30-Da Camar:t .1\Iunicipal do Cara~mg.a, t 0 s'~eus circumv!sinhbs. 
divisas entro esse mumc1P10 0 ~ccutivo do li do ao·osto de 1\103, pedindo a revogação 

·18-Idem do Cn.bo' Verde, por seu ~\gedn;c1,fó1 ' relativo á transfo~·encia de fazendas para o municipio ' do art. 47, dcl let n. 31,, o · ' 
de Alfenas. t de l!J03 pedindo a revogação da lei n. 319, na parte em 

78-Idem de Alto Rio Doe?, de 3 de ago~ ~pio do I,;irano·a o districto de Piedade de Doa Espc-qnn se transferm para o mumc e 
rança. . . ·I d l\Ionte Carmello, de 5 de agosto do 1\103, wbre a questão de divisas 81-Da Cnm·u<t MnlllC!p.t e r . . . 
c'om o mnnicipio de PatrocmJO. r ue l!J<J3, sobro divisas entre esse município e o 82-Da Camara, J\Iunicipat .de Ouro Fino, de JU no . . ' 
de Campo l\Iystw~. 1 r'·nnpestrc som data pedindo a elevação desse thstncb a cathc-83-Dc lJabitante>l do <hstnc o 'o ~' ' ' 

. go~ia do vllla: . , ,, ''st:\tistica, de 10 do ~c1cmbro dtl 1001, enviando uma rPprosontuç~o 
91-Do Ihrc<:tor do Archl\to. Jt El 1 .., Jo-ó tlos Botcll!os pedindo o ~nrlamcnto do proJecto n. UI \ consf'lho di'< .nc a ' o •J • •· • ' ' 1 0 

• ~. ..ll. d. t icto a caten·oria dH villa. . . 
quo elev.t aq~Hl c 

15 ~ r lo ·nu;;) do 1'101 Pnviando um~t nHmsa"em ria PrcsH.Icncm do 
101-Do Secretario das1 ~· !nanya .. ';, :~o~~ \dc\!ivins e~trc' ~s districtos da Boa Íi'amilia, Santo Antonio .Estado, r o n"1va d, que. • .. c 

· · 1 · S t'Amn de C·tbnuazes 
do i\hu1'HI 1

10 
Je ~\11 t, '\.n~'t de :)s' ~c j~1~]l0 d(l 1904 rwdin•lo a transferencia de sua fazen-10'> De Tose' Ma.cJa<.J ' 0 ·~an,r '' ~· · · · · 1 l'' ']\' y 

N- • h-Cachoeira Alegre-, para o mnmci~IO 'o dO • o o. . . . ~ 
'' · · b 1 1 , d s de julho \'e 1\JOl enviando po1· copia uma mdicaçao, 

106-Da Camam Mumcipal dtc am m !~lo ~Jue fixa os lil;lites do seu territorio com o municipio de protestando con ra o prOJC . 

Ouro Fino:. . , '· .. 1 ' d, 15 du ·ulho de l!lO! enviando uma representação de ha-
111-lht C,unara J'ltlumlciplaltde Ct ,txl~'md01\~lh~Tr> éonJtra o pedido' de transfercncia desse districi.o para ln tan es (o ( 1;;; r1e o c_(,~ ,_ .. ~ < .. _.., 

o município_ de Car1I;:o. do, R
1f, ycÍ<~J~nho de l!.l02 sobro dccrotaç[lo de divisas entre os 

121-Da Camam .i\lumnpat_ '-10 .'\8w.s, :. t. :.' ',' ·• <' •1, stião d;t Ventania. 
dbtnetos. de S . .Jo~.'1 11 ,'l'~,L,\n'} \::.~;:J~a de 5 do julho de 1\101, sobre idcntico as-122-lla Camaru .. Mnmnpal d<J \1 ,,, ~,ov,t l c ,e:; , ~ 

SU!l1JJ~~. . .· . , 9 o· , l dcl1!JO! enviando uma roprcsc~t:1ção de hc~bitantes 
125-Do Secretano .•To Inteil?I, de \".de a.,fs.o •nto ,J<~qnelht localidade, do rll:-:trJCi.o do Carmo do 

de L:LVrmha, pc<lnH!o. o.' cs~tcm Jr,tnJC st;.1 annoxaçüo ao da Lao·oa Fúrrnosa, do mn-p arl!ahy1m, do munieiJHO •I e :o c nome, c ' " 
nicipio do Pat.o~. , . . 1 , lUOl cnvhudo 0 do w~c·:tc CX!lcut.ivo da Ca· 

137-Do Sccretctrio da~ Finanç'\81• ':~ 1
3é1 r:c ago::1';0ll~\0 !IP 'um c;·oquis subr~ litigio de ,]i·,·iôa.s entre m~1ra MumCJpal de 1v llllo\ 1 , ,tcomp, 1 ' , ' . 

aqucllo If!U!Iieipio 'r\ o.~~ Calt:\f..l'~llÍ~sJ,.un!to do ll'(J~, contr:t qualquer •.losmomhramcnto do 1-!Ja Camara J\Iumcipal ,,o Ol!l•!a, 'o 1 , 

1 ~~rr~torio d?1 ~~n, 1~~~~~:f~ 1~l~·l\JC5 pt•o1ostan1Jo sohro divhas com o 1nunicipio de .Ja7uar{. .2-D~L 1 ,~ . ~1:.1 J~l~i'{'{i~j" ;; <IP Monte Alegre:, de ~~ do agosto do !!:JlJ:3, prote,;tado contra o piOJCC o 
Gl-D,t Cam.LI,L. . . P. lt :. d . d' · .. · daquello mnnicipio. . . , 

apre~cnta! doi, t'' :~t:ml~ ,lls •. , !Il~lsJ.atllho de 1\JflCi Pnviando o pcdit!O do commorcJO do 1 urvo, 152-Do SccrotarlO 'o n otJor, 'c :. . · · ' ~ ... d l'b-' 
s_o~~r~1t t.ray~tt1~y~I?l~~l~~::.0d~~u~~t~ s,~~~~:\Er:1d~1mlfJ~ cn~iaJtHl~ uma rcpres<'t~ta~ãot em qu~ 

172-Da Cam.u ''· , utruCIIlla 1' tri·c•o l!e" C·tr~im 13nnco lledem a transt'orencm desse distnc o para h a ln t:m cs 1 o ' IS ' · '· ' · ' 
aquelle mu~icipi?.· N· d 1 a ·a'' sem data sobro a clcYação daqucllc logar 182-De lmbitantcs de S. Joao ' epomuceno, c . v1 "' , 

. ú. ~Hl~i . , .11 ,10 Prata do 10 de junho <le l!J05, ~;obre a pretenç:to do poro daquella 183-Da C,m~c\1,1 1 lllliCip, . · 1 ·' . !'d· ! " tati··tic·t 
comarca, rolal.!vanwn ·\' a 1 m~;'1 I la'. 0 1·~ ie" \q;1:, ennando a reprcsentaçJo, !'IJl que fa-

181-Da r·amara 1\lnnicipal do Oba, 1 0 ~ 'e JU!I 1 '- , · ·' · c\<J pro
1
nio<Ltdl'$ suas paraS, Jose' ~ zcntieiros daquollc municipio pedem a transtercucn , 

de Tocantins. 
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Hll-Do Secretario do lnterior. de lO de julho de l!JO:>, envian•lo a representaçao de habitantes de 

S. José dos Botclhos. pedindo a elevação do mesn~o di2tricto a villa. 
l!l·l-D,t Camara Municipal de Queluz, de 12 de julho de 1\JO;,, CIJV!ando uma rcpresentaçi'io de ha-

bitantes de S Braz de Snassuhy, pedindo a transt'erencia desse districto, de Entre IUos, 
para o município de Qu<Jlnz. 

1D7-Da Carnara 1\lunic•pal de l\larianna, de 2-t de agosto de Hl05, sobro divisas dos districtos de S. 
Domid,os e Gu·.,raciaba. 

200-Da Camara~lnnicipal do Prata, de 10 de junho de 1\JO:i, sobre divisas dos districtos de S, Do-
mirwos e Guaraciaba 

200-Da Cama~a ~lunicipa.l do ,Prata, de lO ~e_.iunho de 1\J05,, apresen,tando um esboço do divisas, e. 
p!Jdindo annexar-se aquelle rnumc1p10 o povoado Campo helio, ora pertencente á Vil!~\ 
!'latina. 

201-llc~ Carnara Municipal <I e Rete Lag-oas, do l!l do julho de Hl05, enviando urna. reprt>senbção <Te 
Cornelio Gabriel de Castro, contra a tr<tnsfercncia de sua fa7.cnda «Taquara• para o muni-
cípio de Pit:tnguy. 

202-Idcm de e•rnal data, enviando a representação em '!Ue os habitantes de Inhauma, pedem para 
n[o ~)rem tr<lllSfcridos p~1ra Sant" Quiteria, 

201-Da Camara M11nicipal do Prata, de 1." de julho do HJO), enviando a representação de habitan-
tes do !tio Verde, pedindo para anncxar-se esse districto á•tuelle município, 

907-Da Camara Mnnicipal do Prata, de 10 do junho do 1\JO"í, enviando urr:a representação em que os: 
~ c,1rnpo> B<Jilcnses, pedem sor annexado ártnelle munidpio o districto do !tio Verde; o ain-

da pedem a transferencia d.1 sé i e da com~rca que se acha em Fructal p.tra aquclla. 
cidade. 

'22\-Da Camara Municipal de Rio Branco, deste armo, respondendo a quesitcs da commissão Mixta. 
de Estatística. 

222-Idem de Sete La"oas, de l!J do junho de l\J03, enviando a representação de hahitantes de Matto-
sinhos, pcdi~ch 1t tmnsfcrcne1a des'le districto para ~cto Lagoas. 

22:3-De ll'thitantcs de Sant'Ann>l do Jacaré, se,H data, sobre a tramfnrencia desse districto para O· 
C<.~lllP'l Bello, 

221-Da Carn·"'' 'luuicip:.~l do Machado, de 20 de junho de 1\JO:i, sobre respostas a quesitos desta. 
cvJtlllli:.-sUo. 

22G-D:~ Camar·a ~luni~ipal do Serro, do 3 de julho de l\J03, contra a transferencia do districto de 
Viam[lO para o rnuniciyio de Ferros, o do de Sant'Anna do Fechado para o Cur-
vello, 

233-Idcrn do Uaependy, de 7 de julho de 1\JOS, sobre divisas entre aquello município o o de 
Ayuruoca. . _ 

215-Da Camara Municipal de Ayuruoca, de 27 de Julho de HlOc); oflorcccndo bases p:.~ra divisão en-
tre os districtos de Guapiara o seus limitrophes. 

252-lla Camara Municipal de ilo·n ::>ucces;o, de 20 de julho de 1\JO:i, respondendo quesitos desta 
commiss~o. 

2G3-De Jose' Poiidoro da Rocha, de 20 ~e julho de.HlO'i, enviando um r?qucrimento seu documenta-
do. em qtw pede tr<tnsferenct:t ue sua 1azcnda pat':.l o HlUniClplO de Guanhães. 

2\l'l-Do.~ carnara Municipal <.le_ Sete L~goas, sohl'e a transl'orencia do-; povoados Araçá e Capim Bran-
co para o mtnnctpto de Sete L ago:1s. 

2õ~-Idem de Cata~nuzes, envHtncio intormaçOes solicitadas por esta cornmisslo, rebtivamonto úqucll~ 
lllllllÍeipiO 

?SIJ-D.t Cotmara Municipal de Dores d<t Boa E-;porança, contra a transfercncia do districto A"uape' e 
~ " parte do do Con~·onliM para o município de Carmo <lo ltio Claro. "' 
2 ~8-Da C;t!uara Municipal de l;ax:tr!ll~u', do 13 de agosto do l~''J\ prestando esclarecimentos sobre 

estatística do seu mtunctplO. 
2fl(l-T<Ir~m !]~ ruo f\<JVO, dú 1 '' de agos!.o de EHJ3, s.ohrn ir!entico as~ur~pto. 
2~lO-DJ hahitantoi o ancton•lades do r.nar~ny, de .30 de ]ulhr> de 1\JU.J, sobre a tramfercncia desse. 

clhtricto para o n,umctplo de hto Novo. 
:2!Jl-I·lem tle p itvla•lo ria Boa E-;perança, elo muniei~io. d·l. Pirang.t, de .27 d•.1 julho do 1\JO), sobre ,~ 

tt·ansfor~neia d-JI]Il'·'ll•J dt,tw;to para o mumc1p10 rio Alto ltro D•>co. 
:z~>:l-1>1 Ca<~Jara :>Jun•cipal de 'J'J'P'i 1;oraçiJ03 cl•J ~Uo y,,rdr).' cl,'; li:' cl,e a~o.;to <lo 1U03, enviando uma 

repr·Psental(iiO de h:.Lllllantos do chstncto d~) ::,. 1 htJmo das Lcttras, pedindo a tran~fc~ 
rencia dcs.'lr) dtstrwlo para aqnello n.nmclpto. 

2~:J-!l') Direr!tor:io Politieo .<~e. Vil! a ,l~lat~na, de. G elo. :tfosto. :lo WO:;, enviando uma representação 
do cllrectorw polltli,O elo !.10 \ erde, contr,l c~s dtvi:,as propostas pela Camara Municipal 
do Prata. 

:;22-Ili~ lwhibnt<'s de S Gon,;;tlo_ do Sapucahy, districlo do No:lsa Ronhora da l'ierlade do Retiro 
dn G do agosto ele 1\JII.,, :>ohr•J a transf'tlrencia do propriedad,Js suas para o distrieto dê: 
Jl,nu'<l rlin ilo. 

:J:!i-D,1 Canl'lra ~Inni :ip:1l de l'iumhy, do :?G <ltl ag,>sto 1le 1!!()5, s0hr1J a cro1ç:to do districto de s. 
:-,rJb.t>Wl.o •l·lS Franr)i;r)o>, r.~om <t <len<Jmin<cç1o <lo S. :Schasttão elo Morro do Chapcu. 

:nt-lh C;1m,tra J\lquir;ip;tl de l;hr)raiJínha, do fi de 80tmnbro ele IDO:í. Co11tr,1 a transf0 rcncia de fa-
7.<\n<l:.ts do distrkto ele ,.,;arlt'l J\laria para o mumci[>ÍO ele lJber.üm 

D,t Camara MruJicipal <le !'atos, ele li de março tl<J l~J,J i, sobro creaç'\o do districto •lc S. Pedro da 
P.n1tr.J Firme e rnurLwç:t ele nome do dtstricto do Sant'Anna do l'<~raopcha para 0 de 
S:tnt'Anna do Patos. 

n,t C,u,)oJra ~lllrlicirnltk Sdln<tS, mhrer<.Hposta de quesitos relativam~ntrJ a divi~as. 
I.JJ. Carll'.tl'<l ~I,tnir~ipll elr' ,.,;un:1. !Ut1 de IJa..,sia, de 2 d') juJJ,o •l•J 1\JOri, srJbrc o ll'''li·lo elos habitantes. 

rlo •líst['Ír)\() d~ PeiXOto>, relativo á tra!Bierencia rl<JlSC díitricto para s~ Sebastião do 
I' araiso 
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D:\ Cama r a Municipal de Ayuruoca, do 17 de .i ulho de l\J03, sobre a transferencia da séile do disbi"". 
cto do Guapiára para o povoado de Carvalhos. 

31-N. 85, do ·1 de junho de 1\JOl, sobre mudança de nome da cidade elo Bomfim. 
38-N. 158 de li de a"osto de 19()2, sobre divisas entre os municípios do Sacramento o Ara xá. 
4\J-N. 12l, de 31 ele ;t'"osto de 1901, creando municípios da villa dos Botei h os e outros. 
178-N. •13, do 18 de agosto de 1!!03, sobro divisas de P1~ttina c.om 1\Iont~ Alegro. . 
17!l-N. 21, de 30 do ju!l,o de 1!l03 sobre ~~ transferoncm da 1azencla-S. Bento-de propr!Ctlacle do 

major Jose' Dias Ta vares. 
130 -N. 26, do 1. · de agosto de 1\JIJ:J, sobre a transferencia do districto do Riacho Fundo p~ua a mu-

nicípio d<t Conceição do Serro, 
181-N. ·12, do 18 de agosto d•~ 1\J03, sobre divisas da Villa Brasilia com o mnnicipio do S. Franeisco, 

Tclcgrnmmns 

235-Da Camara i\Iunicip~d do Arax:í, de 2G de junho de 1\J05, contra qualquer alteração de scn 
municipio, t t r · 1 l' t · t 2GO-De habitantes do Desemboque, do 2 de agosto de lll05, con ra a . rans.erenc1a c e.;so < ts -r1~ o 
11ara outro qualquer munieipio. . _ . . • 

29G-Da Camara Municipal do Prados, do 21 de agosto. d.e . HIO<>, contra a tr(tnsterencm das tazcnclas 
Antunes Gomes c Ladeira, para outro rnumClplO. 

:JlG-De habitantes de Guarany, de 26 de agosto de 1!!05, sobre a transferencia desse districto para o 
município do Rio Novo, 

Doctnnentos 

28-l\Iappa do territorio do 'l'res Corações, na parto limitropho com Yarginha, Lavras c Bac• 

74-Puhlica.!fg~~~· de uma representação de habitantes do districto do Agua Suja, pedindo transfe· 
fcrencia de;;se distrieto para a comarca da Estrella do Sul, 

193-Documentos, som data, sobre divisas do município do Prata. 
:311-Jornal «Procellaria,,, n. 18 sobre estatística, 

Secretaria da Camara dos Deputados do Estado de Minas Geraes, em Bello Horizonte, aos 31 de 
dezembro de 190\J. 

o dlrector da Secretaria, 

ê!Jf~td~ $ u~~t 

S. Ci- 8~ 
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DEPUTADOS 

Nomes Residencias 

1 Dr. Antonio do Prado Lopes Pereira ....•..•.•..••.••..•.. Bcllo Horizonte r. 
2 Dr. Antonio da Silveira Drum .............................. S. Pauto do Mur.ahe' 
3 Dr. Zoroastro de Alvarenga ................................. Lavras. . 
4 Dr. Americo Ferreira Lopes •.•...••...••.......... ·• · ... Bello Hori.zonte. 
5 Dr. Ar<>cmiro de H.esende Costa ................ • .. · ·•• ...... llello Horizonte. 
G Dr Ed;Tardo da Cunha Pereira Sobrinho ........ , ......... Pe<;anba. 
7 Dr: Nclson Coelho de Senna ................................ Bello Horizonte. 
8 Coronel Eduardo Carlos Vilhena do Amaral ..........••••• Pouso Alegre, 
g Pharmaceutico Bernardino do Senna Figueiredo ............ Barbacena. 

10 Dr. Joilo Evangelista Barroso ................................ Ubá. 
11 Coror.el Juvenal Coelho do Ohve1ra Pennn .................. S •• Tosé de Alem Pnrahyba. 
12 Dr. Haul de Faria .......................... · ............. Bello Horb:onte. 
13 Coronel João de Almeida Lisboa ........................... Agnas Virtuosas ................. ,.,;. 
H Coronel João Luiz Campos do Amaral. .....•...•...••...•• S. Sebastião do Paraizo, 
15 Coronel Jayme Gomes do Souza Lemos ...................... Bello Horizonte. 
1G Dr. Jose' Alves Ferreira e l\lollo .......................... Bel! o Horizonte. . 
17 Dr. Adolpho lU beiro Vianna ................................ S. Luzia do Rio das Velhas. 
18 Dr Joaquim Pedro Rosa .................................... ltabira. 
19 f'oncgo Francisco Xavier de Almeida Rolim ................ Curvello. 
20 Dr. João Pinheiro de Miranda França ........................ Minas Novas. 
21 Dr. V a ldomiro de Barros Magalhães ....................... ~fonte Santo. 
22 Commendatlor Frederico Schumann ......................... ltajubA. 
23 Dr. Jorro Baptista Ferreira Velloso ........................ Ouro Preto. 
24 Dr. Heitor de Souza ..•........•.•........ , ................ Catarruazes. 
25 Dr. Antonio Martins da Silva .............................. Pont~ Nova. 
2G Dr. Allonso Penna Junior ............... : . ................ Belto Horizonte. 
27 Coronel Simeão Styliüt Cardoso... . ..................... Jagnary. 
28 Dr. Aç:ostinho Pereira ..................................... Mar de IIespanha. 
20 Dr, José Tavares de Mello ................................. Queluz. 
30 Dr. Carlos da Silva Fortes ................................. Palmyra. 
31 Coronel Pedro Lahorne ............. , ....................... Grão i\logol. 
32 Dr. Jo'lo Antonio Lopes de Figueiredo ...................... Theophilo Ottoni. 
3:) Dr. João Porfirio ~!achado ................................. Salinas. 
34 Dr. Aristoteles Dutra do Carvalho ...•......•....•......... Gar~ngola. 
3G Coronel Francisco Paolliclo,. ............................... Muzan1binho. 
30 Coronel José Galdino dos Passos Rios .....•..•... , ......••.. Campo Bello. 
37 Dr. Francisco de Campos Valladares ....................... Juiz de Fora. 
38 Coronel Julio de Vasconccllc>s Teixeira da i\Iotl<t •...••.... Taquarassú. 
3~1 Dr. Pericles Vieira de Mendonça ............................ S. João Nepomuceno. 
40 Dr. José 'I'ocqueville de Carvalho .......................... AICenas. · 
41 Dr. Abelard. Rod;igues Pereira ............................. Lagoa Dourada. 
42 Coronel Gariballli de Mello...................... . .. . • .. .. Prata. 
43 Coronel Ignacio Carlos Moreira l\Iurta .................... Arassuahy. 
4,1 Coronel l<;dmundo Dlum ..................................... Rio Pardo. 
45 Coronel Manoel Alves de Lemo,, ......................... S. Gonçalo do Sapucahy. 
4G llr Jose lU beiro do ~liranda Junior ........................ Ouro Fino. 
47 Major Antonio Leão Monteiro de Moura ..................... Serro. 
48 o t 0 f t 0 0 ot O te 0 f I ftOOOO I 0 Ot t 0 tO O t tOt O ttt OfOf O ft tO f f o tO f f fi 0 to 0 OOoo••····· tt O t tot ft I f lt I 0 I 0 f fi I I f f 
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SENADORES 
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:\'omes Itesidencias 

1 Dr, Antonio <lonçalvcs Chaves .............................. llello Horizonte. 
2 Dr. Chrispim JaC!JUCS Bias Fortes ........................ Barbacena. 
3 Dr. Jose' Pedro Drummond (1) ..... , ....................... Bello Horizonte. 
·1 Dr. Gomes Freire de Andrade, ............. , .............. Marianna. 
;, Dr. Cornelio Vaz de Uello, ................................ Bello Horizonte 
G Dr. Camillo Augusto ~laria de Brito ..•••........ ,,.,,,,., llello Horizonte: 
7 Dr. Virgilio Martit;s de Mello Franco (1) ................... Bello Horizonte. 
8 Dr. Lo vindo Ferre !f a Lopes (1) · .......................... De !lo Horizonte 
D Commendador Antonio Martins Ferreira da Silva .. , ... , ... Ponte Nova. · 

10 Commcndado!: Francisco Ribeiro de Oliveira (1), ••••••••• , Entre Rios. 
11 Olympio .Julio de Olivci:a Mourão (1) ...... , ........... , .... Diamantina. 
12 ~r. Josin? de _Pauta; Br1_to (1) .............................. Tres Pontas. 
13 Coron,el 1• ~anCJs~o I< er~cua Alves (1) ............. , ........ llello Horizonte. 
14 Dr. Franc1sco Nunes Coelho (1) ............................. Guanhfies. 
15 Dr. Gaspar Ferreira Lopes (1) ............................ Alfcnas. 
lQ Dr. Jose' Gonçalves de Souza (1) ............... , ........... Pitanguy. 
l1 Dr. Pedro.da ll!atta ~aci~ado ............................. Diamantina, 
lS Dr. An tomo Carlo~ R!bCJro de Andrada .................... Juiz de Fóra. 
Hl Dr. Anter9 Dutra de Moraes(!) ............................ l\Iar de Hesp,mha 
20 Dr. I•'rancJsco de Paula Rocha Lagoa (1) ................... Ouro PreLo. ' 
21 Dr. Nuno !)a Cunha Mello................................ Arassuahy. 
2~ Coronel .Joaquim Baptista de Mello ............. , .... , ..... Varginha, 

i:J :::::::·.·.·.·.:::·.·.·.::·.:·.::::::::::::::::::::::::::::·::.·.·.·.:::: 

(1) Termina o mandato em lVlO. 
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Transumpto Andamento e observações 

Gl ;llodilica o n. V do art. 12 do deo. n. Do s•·· Senna l~lgnelreclo. 
l,GiS de 2i de fevereiro de l9(H, re-
JativJ á inscripção de terras e bem-
feit~ri:t~ para os ctl()itos do imposto 
terrJtorml. Atn•esentatlo em 3 de julho, foi a h!.fri-

mir-sc. 

l~nl ttrhneh•n tllsensi!IÜO, em 8, foi -2:!a 
cncerrad:1 e adiada a votação por falta d·~ rm-
moro. 

·~m 15, foi. ap,P:_ovado e. remettido á Commissi1o 
de Consütmçao, Legislação e Justiça que o 
apresentou para segunda discussllo em i 0.-~ 
agosto. 

En~ se;,;·uncla tllsen!!llliio, por artigos, ê:ü H 
foi encerrada a do art. 1. ·, ficando arli<v~ :>. ~ 1 
votação. 

Ao ar1.. 2."' foi ofl'orecida a seguinte emenda: 

Ao art. 2.·, in-tine, suppl'imam-so as l>alavr.o.~ 
«Uma vez (ftle os immoveis a inscrever rú1o ,o~
tojam onerados por impostos não pagos.,, 

Sala das sessões, li do agosto do l!JOO.-S•cnr.c: ::·i-
gueiredo.-Nelson do S':nna. 

En~ discn!'<I!'<!Íio a en.1enda, conjunctam.:-:,1·3, 
fo1 ella encerrada e ad1ada a votaçfio, por !"<.l1;1 
de numero e bem assim a dos arts. 3.· e 4. · 
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Transumpto And;\mento e ohservaçr;eg 

Gl,Modiflca o n. \J do art. 12 do dec. n. Em 13 foram approvados o~ arti17os com a eme11-
1.678, de 27 de fevereiro do 100-1, re- da, sendo remettido o projecto á Commissrío 
!ativo á inscripç:ío de terras c bem- de Constituição, Legislação o .Justiça que 0 feitorias para os efleitos do imposto apresentou em 14 para t\ terceira discussão 
territorial. indo a imprimir-se. ' 

En1 tet•ceh•n tliJScn~o~~iio em 171 foi ella en-
cerrada c adiada tt votaç1lo por talta do nu-
mero. 

Em 18 foi approvado c remcttido ú Commissão 
de Redacç1lo das Leis quo o apresentou com ') 
redacção final em lU, indo a imprimir-se, < 

En•. tll!'lcnss;i.o em 20, foi clb encerrada e 
adrada a votação por falta de numero, . 

Em I.• de setembro foi approvad;t a redacção f'-
nal e remettido o projccto ao Senado con!~ 
proposição sob n. 48, por offlcio n. 75 da mes.-
ma data. 

Pende do deliberação do Senado 

6'' Auctoriza o governo a despender a qmm- Do I'! I'. Senna l~lgneh•etlo e otlta•n~<~, 
~ tia necessaria eom a construcção do um 

mausoléo quo guarde perpetuamente 
os restos mortaes do dr, João Pinhei-
ro da Silva, ()X-Presidente do Estndo • .'\r)rei"ientntlo em G de julho foi a imprimir-n·. 

En1 rn•hueh·t~ tlll!leu~o;são em 8, foi elln 
encerrada o adiad<t t\ votaç1lo por tltlta de nn· mero. 

Em 15, foi approvado c remottido á Connn issão 
de Itequerimentos o Petições 'IliO o apresen-
to? rara segunda discussao em lG, indo a im-prmnr-se. 

En1 !'o:egnntln tll!'ic.'n!'i~;i.o em lll, foi elb 
encerrada o adiada a votaçM por falta do nu-
mero. 

Em 22, foi approvado o ro.r.ettido ú Comm issão 
do ltcquorimentos e Petições quo o apresentou 
para terceira em 23, indo a imprimir-se. 

I~n1 tet•celra cllsem;; .. ..,ão em 213, foi elh 
encerrada o adiada a votação por falh\ do un:_ 
mero. 
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Transumpto Andamento c observações 

Substituam-se as palavras :-<t quant_ia dnecte~sr· 
ria-pelas seguintes: :<ate' a quantia. c rlD a 
contos de réis (30:000:;000)•· 

Paço do Senado do Jr;stado de Minas Gcraes? B~l-
10 llorizonte 9.1 do aoosto do HlO\J.-Chnspm: 

· ' ~ "' I' · . do \ndn· Jacques Dias Fortes.-Gomcs <rerro ' · 
dc.-Camillo do Britto. 

A ))re!O\(~nütlln em 25, foi a imprimir-se, 

l~nl tll!>iicu~"'ão em 2ô, a emenda,_ foi ell~t en-
cerrada e adiada a votação por !alta tle nu-
mero. 

Em 1." do setembro foi a emend~t approi"dta,~
rerw·Hirla a prO]JOsição :'1 Comunssão d1? 0\~to f\-çlo duLcis f[UC o apresentou com a r~t '\ çt do 

d t . d·•t., e .1 re"uenmen o nal em J seu o nos ,\ " " ' '' f . lida-
s r Ileit~r de Sousa, dispensadas as ~rma s· 
de~ regimenü<cs, aflm de entrar em rscus. ão. 

Ern tll..,cn,.;,.;;'ío a redac,;uo flnal.foi ellaãap}~~~; 
vada e remcttida a proposição d san~Jm~'ro 0 n. 20, por otlicio n. 254, de ·1 e se officio, n. 
quo se communicou ao Senado, por 
80 da mesma data. 

lS ancclo nnt1o 

Lei n. 48P, de \l de setembro de Hlil\J 
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Transumpto Andamento e observações 

(;:J Auctoriza o govemo a fazer doação a Do Hr, '''nlc1oanlro l\lagnlhà('!-4 
Escola de Odontologia, do predio n. ta•o"'· 
266 da rua do:; Guaycnrns, nesta Ca-

e OU-

pital. 
.\.,reHentnclo em 8 de julho. 

l~nt 1n•hneh•a tllseussão em lõ foi ell~ 
encerrada e adiada a votaçilo por falta de nu-
mero, 

Em 22 foi approvado e remettido á Commissã') 
de ltequerimentos. e Petições, que, obtendo 
urgenc1a, a requenmcnto do sr, João Franç 
o apresentou para a 2.• discussão na mesn;; 
data, indo a imprimir-se. 

Etn l!olegundu tllseussiio em 2·1 foi '\O '\ 1 
I. • o1l'erccida a seguinte emenda: ' ' 'r • 

Depois do art. 1." accresccnte-se o seguinte l\1-
tigo: 

Esta lei entrar:'t em vigor desde a data da 
publicação. su,, 

Sala_ das sessões, 21 de julho de l!l09.-Wahb-
~~ro Mll;galh1le,&.-Aristotelc• Dutra.-Anb. 
n_Io Martms.-Ca~pos do Amaral, -Raul V\-
ria.-~clson de Senna. 

IIneerrada a discussão, foi:adiada a votação P'' 1. 
falta de numero. 

Em 2~, foi co!ll_a emenda approvado c ren~tLi
do a comm1ssao do Requerimentos 0 Peti

1
çrv·>; 

~1ue. o apre~ent~u ~edigido para a terceira c11 , 
211, mdo a Imprimir-se. 

J<:na tet•eeh•a cllseussiio em 31 foi c:ht 
encerrada c adiada a votação por falta de · mero. tn. 

Em 3 d~ ::gosto, foi approvado c remettidc <\ 
Comrmssa~ de l~odacç~o das Leis, que, obt1•11._ 
~~o urgencm, a requenmento do sr. Heitor<],, 
:Souza, o apresentou com a redacç'ío final 'ld 
mesma data, indo a imprimir-so. ' 
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Transumpto Andamento e observações 

63 Auctoriza o governo a fazer doação a Ent tli8CtiS!>!àO em 4 a redacção final foi olla 
Escola de Odontologia, do predio n. encerra ia c adiada a votação por falta de nu-
26/j da rua dos Guaycnrns, nesta Ca- mero. 
pital. 

Em 5, foi approvada e reme~t~da ao ~enado ~on·.o 
proposição n. 39 por ofhcw n. üP, do d1a 6, 

Em 24 foi devolvida a proposição pelo Senado, 
por offlcio n. Hi, com a seguinte emenda : 

Aeccrescentc-se onde convier : 

Artigo, Fica o Presidente do Estado egualmen-
te auctorizado a doar ú Camara ~Iunicipal de 
Itaitna o predio por esta doado ao Estado em 
l!l02, para nelle funccio~arom escolas pu-
blicas, 

Paço do Senado do Estado de Minas Goraes, Bel· 
lo Horizonte, 2,t de agosto do l!l09.- Chrispim 
Jacques Dias Fortes.-Gomes Freire de Andra-
dc.-Camillo Augusto Maria de Brito. 

..:\i)rc>~enttuiR a emenda em 25. foi a impri· 
mir-so. 

l~nt cll"'eu~!óiào a emenda, em 21i foi encerra· 
da o adiada a votação por falta de numero. 

Em l. 0 de setembro foi approv<Hia c remettida 
á Comrnissão de RedaC\'fiO das Leis. 

Fez declaração de voto a favor dtl emenda o sr. 
José Alves, 

Em 3, foi apresentada a redacção tina! sendo ~~ 
requerimento do sr, Heitor de Souza, dispen-
sadas as formalidades regimeutae;; aflm do en-
trar immcdia tamento em discus~iio. 
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63 Auctoriza o governo a fazer doação á Em dis.cussã.o nesta data, foi approvad~ !J re 
Escola. de Odontologia, do predio n. mettlda a sancção sob n 21, por ottlc1? n 
'>66 da rua dos Guaycurus', nesta Ca- 255, do ·l do setemhro, o que se commumcon 
pita!, ao Senado, por offlcio n, 81) da mesma data. 

() 1 A nctoriza o governo a entrar em accor-
do com o da União, afim de que, no 
Instituto do Manguinltos, Filial, neste 

Snncclonnclo 

Lei n. 4(J.l, de ll_de setembro de 1909, 

Do sr. Senna J?l;;·nch•ctlo e onta•o8 , 

Estado, sejam ~stu<lados, por. conta do Atwescntntlo em 8 de julho. 
Estado, os mm~s proph.ylabcos, pre-
ventivos e curativos da tehre aplttosa 
e de outras• epizootias que perlOdica.-
mente e de;preferencia atacam as ra- Btu tn•hneh•n cliscus"':i.o, em 1\J, foi ella. 
ças hovinas e suinas. encerrada e adiada a votação por falta de nu-

mero. 

Em 22, foi approvado e remettido á Commissão. 
de Saude Publica quo o apresentou para se-
gunda em 4 de agosto, indo a imprimir-se. 

l~an scgnncln tll!'lcn!ó!"'ão em G, foi offereci-
do o seguinte substitutivo, que foi a imprimir-
se, aflm do ser discutida a preferencia : 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas Ge-.. 
raes decreta : 

Art. l.'l. E' o Presidente do Estado auctorizad() 
a contractar, no paiz ou tóra dellc, um ou 
dois medieos veterinarios quo venham ao Es-
tado estudar os meios prophylaticos-provcn-
tivos ou curativos das opizootias quo dizimam 
as nossas raças criadoras, especialmente as da 
febre aphtosa. 

Art. 2.0 • Para esse flm pod<)rá o Presidente do 
~~stado entrar em accordo com o Governo da 
Uniilo, afim do quo no Instituto de Man<>uinhos, 
Filial, neste Estado, st•jam feitos os ;especti· 
vos estudos por conta do Estado. 

!~J09 
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(),1 Auctoriza o govoruo a entrar em accor- Art. :3.". Com os prollssionaês contractados I•O 
do com a União, aflm de quo, no In- derá o Presidente do Estado constituir umi\ 
stituto de 1\Ianguinhos, Filial, l)Oste «Escola de voterinarios ambu'lantcs,.. 
Estado, sejam estudados, , por conta 
do Estado, os meios prophylaticos;oilre-
ventivos e curativos da febre aphtosa 
e de outras opizootias quo periodica-
mente e de prcferencia atacam as ra- Art .. l,•l, Poderá ostaheleccr uma subvenção ate' 
ças bovinas e suinas. um conio do rêis, mensalmente, a cada um doG 

vcterinurios, o adquirir os animaes neccssariQ4 
para as oxperieneias, estabelecendo no contrr.· 
cto as condições que garantem o successo e <l 
fim quo tem em vista esta lei. 

Art. 5.•. Quando os vetcrinarios viajarem t\ 
mandado do Estado, correrão as despezas por 
conta deste; quando a chamado do particuJa., 
res, por conta destes. 

Art. G.° Fica estabelecido um premio de dt:c 
contos de réis destinado á pessoa que descobrir 
o tratamento efílcaz o s('guro para combater 
ou prevenir a febre ap!Jtc.sa, podendo concor• 
ror ao mesmo o proprio Instituto do Mangui .. 
nlios c os veterinarios contractados. 

Art. 7. •. Esta lei entrará em vigor desde a d~ ti\ 
da sua publicação. 

Art. 8.'l, Itevogam·se as disposições em contr<1.· 
rio. 

Sala das sessões da Camara das Deputados do 
Minas Goraes, 18 do julho de 1909.-João Fr~n
ça.-F, Schumann.-Pedro Ho~a. 

En1 tllli\en!"'.,.:\o em 9 de agosto: a prcforencia 
entro o projecto o o substitutivo, o sr. João An· 
tonio requereu a volta de ambos ú Commissilo 
de Saude Publica a qual os apresentou para dis. 
cussão em 10, opinando pela rfjoi.,U, do substi .. 
tutivo (pro-jecto n. 78) indo o parecer a impri• 
mir-se. 

Eau cU..;._~ .. ,.,..,;:o em 12 (continuação) a prefc-
roncia, c' a mesma encerrada o adiada a vo~ 
taçil:o por falta de numero. 

s. c.- 10. 
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6,! Auctoriza o governo a entrar em accor- Em 13, foi preferido o projecto 1icando o substi-
do com o da Uunião, afim de t/ue, tutivo prejudicado (projecto n. 78;. 
no Instituto de i\Ianguinhos1 Fi ial, 
neste Estado, sejam estudauos, por 
conta do Estado, os meios prophyl:.ft l~au tlf8eu~~:io o art. 1." do projecto foi are-
ticos preventivos e curativos da fc· querimento do sr. Zoroastro de Alvaren~a, 
bre àphotosa e de outras epizooti~ts f diada ate'. que a Cornmis,ão. de Saude Publica 
que periodicamente .e de pr~fcrcncm se pronunciasse sobre o projecto n, 1:1. 
atacam as raças bovmas e sumas. 

Pende de ;parecer da Commissào de 8audc Pu-
blica para continuar em segunda discussão. 

65 Auctoriza o governo a abrir um cretli- Un Counnl!><!'lào de Oa•çnanento e Con-
to de 250:000$0000 para s?lver? CO!n- tiUi• 
promisso com o magisteriO prnnariO, 
em virtude do art. l7, da lei n. 221, 
de 14 de seten bro de 18!li. A IU'e!><entndo em 111 de julho. 

Bua t•rhueh•a tll!>icnM!!!ào em 17, foi ella 
encerrada e adiada a votação por falta de nu-mero. 

F:m 22, foi approvado e rernettido á Commi1são 
de Orçamento e Contas r1ue o apresentou para 
segunda em 2D. 

Eau ~eguaula tlh~cn~~ào cn1 31, foram oflc. 
recidas as seguintes emendas: 

N. I 

Accrescente-se onde convier : 

Artigo. E' o Presidente do Estado <motorizado 
a abrir, com as formalidades da lei e em vista 
tias contas apresentadas :rola Secretaria da& 
Finanças, o credito necessario para occorrer ás 
despesas com o tratamento o cxcquias do ti-
nado ex-Presidente, dr. João Pinheiro da Silva 
e com exequias uo finado ex-Presidente da 
ltepuhlica, dr. Atl'onso Augusto Moreira Pcnna, 

Artigo. E' egualmente auctorizado o Presidente 
do Estado a ahrir os seguintes credites : 

1909 

o ... 
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I · · · • ' · ... · : ·b ~c ntas em causas lla r~ Auctoriz·t 0 "Overno a a h rir um credito 1. . O neccsoaltO ,1 ver a o é . . ·o "In ;,,1 de '>50·'ooo~ooo para solver o compro- Fazenda», para dcspedsa ~o ca~hl~f.~n~·~~:., .. ,-~ •. 

I 
mis~o com' o magisterio p~imario, em Santos e da «Estrada e <erro ' ' '"·'" • 
virtude do art 17 da l01 n. 221. de 

· 11 de setemhro de 1897. 

2.". uma de quatrocentos contos de ~·é!s. á vel'l•ll 
«Obras Publicas» no corrente exerCI ciO, 

3 • Uma de vinte contos de réis para comym 
' ·da baixella ofl'erecida ao couraçado •Mmaa 

Geraes•>. 

Artiao, Fica approvado o dee. n. 2.18·1, de 15 
de Janeiro de l!J08, expedid? pelo Pod~~:. ~xe?'~: 
tivo e aberto mais o credito de 4D9.2/.I~i66 
para fazer face ás despesas com o serVl\'0 '.la 
Exposição Nacional. 

Sala das sessões, 31 de julllOJdc 1909.- Senna l•'í-
o-ueiredo. -I<'. Valladares.-Pedro Rosa. -.Jo~o 
f.ishoa. 

. N. :Z 

Accrescen te-se onde convier : 

Arlio·o. Fica o aoverno do Estado auctoriz_<Hlo n 
entre()"ar ao l\Iinisterio da Marinha, 1:or mt.eJ·-
medig do o·overno da União, a qm:_nha de .... 
50:000);;000 "para auxiliar a fundaçao ~ mst.al-
lação "da I<;scola de Aprendizes l\IarmheHG:J, 
em Pirapora. 

Sala das sessões, 31 de julho de lVuV.-i\!ob;n 
de Sonna.-João Antonio.-Juvenal Pe:!l1:l.-· 
João França.- João Lisboa.-Edgardo d;l. C:l-
nha.-Ignacio Murta. 

i'ole·h d·th foi encr.rrada a discussão e be::il as-
' sln\ a ~1; art. 2." ficando adiada a votaçiio ;•cr 

falta do numero. 

l,.tll ·~ tle 'l"O'to foi conJ·unctamente com as •:n.etl-
• ..... 'r:. .... ' · ' c . ... ~, O• das approvado o remethdo a omnnssao t . .' . - .. 
çamento e Contas qn_e o ap;eser~tou re.dl~~·:1 •J 
para a terceira em 4, mdo a ImprJO•Ir-se. 
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Em 7, foi .approvado e remettido á Commissllo 
de Itedacçiío das Leis que o apresentou para"' 
rcdacção tina I em V. 

Ent tllscn!'l'ô\ito a redacção final em 10 fo 
a_pprovada o romettida ao Senado como propo 
~Ição, sob n. 42, p()r offlcio n. 7, de 11 de agosto~ 
sondo devolvido pelo Senado por oflicio n. H 
em 2·1 do agosto, com as seguintes emer,das: 

Accroscente-se no fim do art. l.'': 

G-Um suppl_eme_nta~ de HG:-IG5$304, para occor-
r?r Á deflcwnc~e~cut da verba-«<mprensa Offl 
ciah, no exerciCIO corrente. 

li 

Accrescente-se no fim do mesmo artigo : 

7-Um. especial de 300:000$000 á Secriltaria d<> 
Interior, para occ~rrer á despesa com a con 
1trucç1Io, nesta Capital, do Palacio da .Justiça 

Paço do S?nado do gstado de Minas Goracs 
B_ello Honzonte, 21 do agosto do HJOQ.-Chris 
pun Jacqncs Dias Fortes.-Gomes Freire dt-
Andrade.-Cumillo de Brito. 

Ain'cse-~t~Rllns em 25 foram a imprimir-se. 

Bn•. tll"lcnssáo em 26, foi olla encerrada fr 
adiada a votaçllo por falta de numero, 

Effi: I.• de setembro foram npprovadas o remet 
bd_a a proposição á Com missão de Redacç!lo das 
~Ois _qu_e a apresentou redigida em 3 indo l'lo 
Impr1m1r-se. ' 

1909 
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()5 Auctoriza o governo a abrir um credito l~rn tlhocn~~ão, em 4, foi dispensada a lcitu 
do 250:00fJ::POOU para solver o compro· ra a requerimento . do .sr Jo~e· Alves,,,sendo 
mis!O com o magísterio prima rio, em approvada e remethda a sancçao sob n • :--3 por 
virtude do art 17 ela lei n. 221, de J.1 oftlcio n. 250, de G, o que se eomwumcou ao 
de setembro de 1807, ~~:,.LU, J•ül"ln:í cio n. 82 da mesma data· 

Sancclonntlo 

- Lei n. 490, de 11 de se tem hro do 100\l. 

()6 Auctoriza o governo a conceder ao es- Da ConnniH~i~o de Uer•e!iientnçÕc!!i, U.e 
cri vão do judicial e notas e oflicial do «tncr·hncnto!'l c t~ctic,~Õe!"'. 
Iten-istro Geral de Hypothccas, d>l co-
ma~ca do Manhuassu', coronel Fran-
cisco de Paula Santos, tres annos de 
licença para tratar de saude: Aprc!óicntntlo em l:í de julho. 
a Aureliano Lopes Cançarlo, contador, 
partidor c distribuidor, do termo de 
Itauna, dois annos de licença para 
tratar do negocies; e, finalmente, a En1 Jlrhnclt•u dlscú!o~ào em 10 foi ella 
Camillo Augusto de Andrade, escrivão encerrada e adiada a votação por falta de nu 
do 1. 0 ollicio do termo do Carmo do mero. 
Parnahyba, comarca de Patos, dois 
armos de licença, em prorogação, para 
trata r de negocies. 

Em 22 foi approvado o remottido á Commissão 
de Representaç0es, Requerimentos o Petições 
que o apresentou para segunda discussão en 
2-l, com as seguintes emendas : 

l. • Fica concedida ao cidadão João Guilherme 
Ferreira do Castro escrivão do orphãOs do 
município de Pouso' Alto, prorogação por dois 
annos da licença em cujo goso se acha 1 ara 
tra :atl!ento de saude ; 

2.• Por egual prazo, em prorogação, ao cidadão 
Jose Joaquim dos Santos Silva, escrivão do 1.0 

officio da comarca de Santo Antonio do l\Ia 
chado, para ir~ttamento do saudc. 

Sala das Commissões, 2-1 do julho do 1909.-João 
França, relator.-~ntonio l\Iartins. -Campos 
do Amaral.-lgnaciO l\Iurta. 

Nesta data foi a imprimir-se. 



---
I 

o 
o ... 
l'l "' l'l s 
~ :::: z 

]üOü GIJ 

-78-
--= 

Transumpto 

Auc!oriza o governo a cone d . crl\'ão do 'ud· ·. 1 e er ao os-
Registro J Gc~~If dee no}jas et~llicial do 
comarca d M l , ypo tocas, da 
cisco de r~aul~ns~~rsu, foronel Fran-
licença para tratar J:• sa~d ~nnos de 
a Aureliano Lopes c d e, 
partidor e distribuiJ:a 3• ~ontador, 
ltauna, dois annos d~ I' 0 ermo de 
trata r de ne<>ocios· e flr:~fnça t para 
Camillo A cr" t ' ' men e, a 
do 1 o oti' ~"uct o de Andrade, escrivão . !Cio o termo do Carm d 
Parnahyba, comarca de Patos odoi~ 
t~~~~ ddeel~~~g;io~~ prorogação; para 

-- ,...,. 

Andamento e observações 

-
Etu ~e~ 1 

orne~ enn.t a dl~cn~,.ão em 27, 
f~a~, foi clla encerrada c adiada a 

com a • o 
por alta de numero. votaçã 

l•'m 28 f· 
~tido á 0/. co~ as emendas approvado e reme 
rimento~o~~I~~~~ de Representações, Itequ 

t· 
e· 
a terceira em 311r 03s q!Ie o. apresentou part\ 

• lll o a Imprimir-se. 

l<:an te••celr dl -foi n Mcussno em 3 de a"ost 
dac~Egrg;:t> ~ remettido á CommissM J'c R 

o, 
C· 
e-dacção final C!\ q\le o apresentou com a r 

em , mdo a Imprimir-se. 

Etn dl!!ic -cção ~ re~"Jfl'!o em 5, . foi approvada a rcd 
prososiçãoe!~bdo 0

48,ro1ecto ao Senado, co1 
a-
no 
6, 
de sen 0 or n. '·lor offlcio n. 69, de 

27 de f" ;ste devolvi o I?Or offlcio n. 18, 
" 08 0 • com as segumtes emenda&: 

I 

Ao <~rt. l,o, n, 2. 

Accrescente-se no fim • 
do corrente anuo. • a contar de 1. • de j ull lO 

li 

Ao art. 1.'', n, 5. 

Sup!Jrima-se a p·tl· 
cente·se : ' •Wra - «flnalmcnte>>-e accr 

tj-A Francisco A · 
e notas do tern~sisdCast:o, escrivão do judiei 
licença para trat d Pirang_a, dois annos 

ai 
do 

.tr e negoCJos. 

i'-A d. Eu!ina \.1 
deira do S('Xo '~,ve~ ~os H eis, professora da. 
!Jio de Sete La emimno de Jequitibá, muni 

c a· 
c i· 

Olll 
dC· 

metade dos vcng?as, um anuo de licença, c 
Cimentos, para tratar de Ball 

o 
§ 
~ 
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Hl09 66 A uctoriza o governo a conceder ao es- Ill 
cri vão do judicial c notas n ollicial do 
Registro Geral de Hypothecas, c A co-
marca do Manhuassn, coronel Fran- Ac~rescente·se: 
cisco de Paula Santos, tres annos de 
licença para tratar de saude ; 
a Aureliano Lopes Cançado, contador, 
partidor e distribuidor, do termo de Artigo. E' egualmente o Presidente do Estado 
Itauna, dois annos de licença para auctori7.ado a conceder um anuo de licença 
tratar de negocios; e, finalmente, a com o respectivo ordenado a d, Maria Magda· 
Camillo Augusto de Andrade, escr'ivão lena Sarty, professora do grupo escolar da ci-
do 1.0 oflicio do termo do Carmo do da de de Lavras, e dois annos sem vencimentos 
Parnahyba, comarca de Patos, dois a d. Francisca Amelia de Castro Neves, pro-
annos de licença, em prorogaçH.o, para fessora da primeira cadeira do sexo masculina 
tratar do negocios. da cidade de Theophilo Ottoni. 

IV 

1Accrescente·se onde convier: 

I 
\
Artigo. Na concessão de licenças remunerada& 

ou não, o governo observará a lei n. 307, de 
r:J de agosto de 1901. 

Paço do Senado do Estado de Minas Geraes, Bel-
lo Horizonte, 27 de agosto de 1909.-Chrispim 
Jacques Bias Fortes,- Jose Pedro Drummond 
-Gomes Freire de Andrade. • 

.~;\ttrc,..entndn em 30, foram a imprimir-ao. 

1I<:tn dl~cus~ào as emendas. em 1.0 de se-
; tembro, foi ella encerrada sendo approvadas e 
\ romettida a proposição á Commissão de Roda-i cção das Leis, qt:e a apresentou em 4, 
I 
I 
I Etu dl!oicn!S"'ào na mesma data a redacção 
, final, de accordo com as emendas do Senado, 
· foi approvada e remettida á sancção soh n. 

2-l, por oflicio n. 260, de ü, o <tne se communi-
cou ao Senado por ofllcio n 112 da referida 
d~;ta. 

San('t•lonlulo 

Lei n. -Wl, de 9 de setembro de 1909 
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HlO!J· G7 Auctoriza. o Presidente do E t d 
mandar abonar ao fi , 1 <s a o a Un, f'otntnl!oi!O.Ôo 1 • _ 
internas do Estado Âctl das, l'en~as ltt>tlnt•.a•hn~ut •. e Uean·t~!St~ntnçoes'lt 
da Cunha, divPrs ' ~ li~ r l• errmra OIS e l•etlçoe..,, 
duzem o seu al as quan~Ias que rc-
de !J·\J'3l'·"•o cance a Importancia 

I j~ro~, · p~i~ p;acz~ncJ~c9n~~x;toria.' sem 
Alweeentntlo em 16 d . ll liqmda<t1io de seu debito os, para a 

I 
ç~es mensaes, deduzidas • dom presta- e JU 10, 
cimentos. c seus ven-

1\•n tn•hneh•n «11 !óit'U!ó;.,.,f ' , provado c remcttido á , 'o _em .lO, foi ap• 
sen~ções, Requerimento ~op~Iss1io de Reprc-
se!! ou para a segunda eJ c ~{õ~s que o aprC· 
ma-se. n · , mdo a impri~ 

Etu !'ie~llndn «li !Se .. -
foi approvado e ;cm~"':-'00 , em 3 de agosto, 
Representações Re t~Ido a Commiss1io de 
o ~p~cseatou p~ra ~~~ori~nentos o PotiJões que 
Prima-se. cmra em 5, in o a Im~ 

E'ut tt>t•eeh•n. di v d "ien..;"'-a o c rcmettido á c· · no em 7, foi appro~ 
~as Leis que, ohter:do ommis~1io do ltcdacçã() 
o do sr. Heitor de S urgcncia a rcqucrimen-

I 
a _re!lacção llna\ na' ousa, o apresentou com 
Prima-se. moima data, indo a im· 

I Btn «ll~o>t• • t'd n"''-'no em \.! · · 
oifT'o _Senado como. proh~o_I ipprovado c remet-
d !Cio . n. i O da mesma s~ç, o, sob n. 41, pol" 

cvolvido por officio data, sendo por este 
com a seguinte emend~': 12, em 18 de agosto. 

Accrcscente-se onde . 
conviCr : 

Arti"o F' a ,... t .. JCa egualmentA 
pu c or1zado a resti t.. - 0 governo do Estado 1.r<·s, ajudante do :~:r a Joao Ernesto Ferreira 
~tnas, n quantia de rect<Jr da ltecchedoria do 
r 18 (!l80~I 00), 'JUe r n?lvec<·ntos c oitenta mil 

ecc JCU em notas falsas. 

Paço do Snla<lo do F . 
f!eJlo Horizonte, 18 <Í~,13.d? do 1\llnas Gerac 0 ro Drmnn10nd · ''gosto do 1\.!U\J -Jose 
de Andrade,- Can;i\j'reJhlen~e.-Gomcs' Frcirn 0 c IJntto, 

1~0\l 
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Gí Auctoriza o Presidente do Estado a Arn•ce.;cntu.tlo em l!.l, foi a imprimir-so. 
mandar a honar ao fiscal das rendas 
internas do Estado, Arthur Ferreira 
da Cunha, diversas •tnantias que re-
duzem seu alcance á importancia Etn tU .. cn!O.!"iào a emenda em 20, foi ella en .. 
de \.!:931B550 e concedo moratoria, sem cerrada c adiada a votaç1io por talta de nu ... 
juros, pelo prazo de !J annos, para a moro. 
liquidação de seu debito, em presta-
ções mensaes, deduzidas de seus ven· 
cimentos, 

Em 26, foi a emenda approvada e remettida a 
proposiç1io á Commissão de Redacç1io das Leis 
que a apresentou com a redacç1i0 final em 21. 

Dispensadas as formalidades regimentaes a re· 
querimento do sr. Heitor do Sousa, entrou em 
discuseão, sendo ella encerrada c adiada a YO• 
tação por falta de numoro. 

Em 1.0 de setembro, foi approvada e remettidu, 
a sancçilo sob n. 15, por oiftcio n. 241 do dia 2, 
o que se communicou ao Senado por officio n. <} 
n. 77 de 2 do setembro. 

Snncclonude 

Publicada pelo presidente do Congresso 

Lei n. 511, de 11 de outubro de 1909 

1\JO\l 68 Fixa a força publica do Estado para o Dn Conlml~"J!>!ào «le l~ot•ça l~nbllea. 
exercicio de 1910, 

s. c.- 11. 

Atn'el"!enüulo em 23 de julho, 

lil1n (lrhuell'n tl!~cn~,.,iio, em 26, foi a re• 
querimento do sr. Jo1io lt'rança dispensada •~ 
leitura, sendo encerrada c adiada a votação 
por falta de numero. 

Em 28, foi approvado e remettido á Commissã<) 
do Força Publica que o apresentou para se-
gunda discussão em :3 de agosto, com as se .. 
guintes emendas: 
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G8 Fixa a força publica do EsüvJo para o 

exercício do 1910. 1. • 

Na lettra A da t b 11 . . 
auditor 3·6oo;so~oe d~' onde se dJZ-«1 capitão 
4:200$000.", · • Iga-se: «l capiião auditor, 

2.• 

Na lettra J.<' da mesm 
.:Ajuda de ~usto a a ~ahella onde se diz:-
vez de 10:000$000 di~~~~~a~G:8oosJó~~•ito•, em 

3.& 

Na lettra G da mcs 
«Rcmonia dos ani ~a tabelht onde se diz:-
etc , 2:GrJ0$0oo. d~acs do esquadrão etc, etc. 
8:0 o::;ooo para m~f1~·se : 2o:o~osooo, sendo ... : 
do-se a precis·\ alt ora1ir o arreamento, fazen-
referida tabclla.' eraç o na somma total da 

4.• 

Accrcscente-so onde c . 
constante da lettra JllVJOr: «A ::mctorização 
tr~rá em vigor na~ d t da :tabella anne:o:.a cn-
101,., a a da publlcaç1io desta 

Sala ~as Commissões 3 d 
der1co Schumann 'pre ~dagosto de 1900.-Frc· 
-Pedro LalJorne: 81 ento.-Jaymo Gomes. 

Nesta dah\ foi a impri· . mn-se, 

Enl !'\e-~·nntl 
approvados 08R_,rttls1 ~1c0n!'l~ào, em 5 formn 

" • · , 2. o e 3,0, ' 

Em discussão o art 1 o 
1 a 4 foi mais otr~ · · . com as emendas do ns. 
s1io a se<>uinto 0 redcida tpcla mesma commis· 

o men a: 

N. 5 

Sub-emenda à emenda n. 2: 

o 
§ 
~ 
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1909 68 Fixa a força publica do Estado para o Depois da palavra «transito:., accrescente-sc: «Cm 
cxcrcicio de 1010, commissãc policial fóra da séclo do respectivo 

batalhão,., (Approvada). 

Sala das sessões, 5 de agosto de 1!:109.-I<'rederi• 
co Schumann. -Jayme Gomes. - Pedro La~ 
borne. 

Nesta data foi apprcvado c artigo conjunctamen-
te com as emendas e bem assim a tabella, 
sendo remettido o projecto á Commissito de 
Força Publica que o apresentou para a torcei· 
ra discussão em 7, indo a imprimir-~e. 

Em tet•celra tll!óicuS!"lào em 9, foi a re· 
querimcnto do sr. Schumann dispensada a lei-
tura, sendo approvado e remettido 6. Commis· 
são de Rcdacção das Leis que o apreeentou 
em 10 com a rcdacção final. 

Dispensadas as formalidades regimentaes a re· 
q~crimcnto do sr. Ignacio Murta, entrou em 
discussão a redacção final, sendo approvada e 
remettida ao Senado como proposição, sob n. 
43, por officio n. 71, de 11 de agosto, sondo por 
este devolvido por officio n. 16 do dia 25 com 
as seguintes emendas : ' 

Ao art. 3.o: 

Em vez de «em casos extraordinarios o pessoal 
da força»,-diga-se :-o pessoal da força, sem-
pre que o governo julgar necessario, (o mais 
com o está no artigo) , 

11 

Ao art. :í.0 : 

Antes da lcttra-G-accrcsccnte-se :-F. 

IIl 

Accresccute-se onde convier : 
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Artig9. O governo quando julgar neccssario, po 
dera encarregar a um bacharel em direito d o 

a cxe::cer, junto aos batalhões com séde fóra d· 
Cap1~al o cargo ~o auditor da Br'gada Policial 
mcdmntc a gratificação do duzentos mil réi 
mensaes. 

IV 

Accrescentc-sc onde convier: 

' S. 

Artigo. A guarda civil da Capital do E•tado se 
rá composta do conto e vinte guardas sond 
cincocnta do primeira classe o scton'ta' do 
gunda, do u.m inspcctor c de um adjunct~ 
com os segumtes vencimentos menaaes : 

o 

Guarda do primeira classe 120$000. 

Guarda de segunda classe 100$000, 

Inspector : 350$000, 

Adjuncto: 200$000, 

Os guardas servirão:soh as ordens do inspoctor 
ficando_ revogados o art. :3.0 o o § 2.0 do mos' 
mo artigo da lei n. 380, do 27 do acrosto d 
~~. b 

o 

v 

Substitua-se o dispositivo da lcttra-J-da tn. 
bclla pelo seguinte: 

Ail!da de custo a officlaes, á razão do 48000 dia· 
riOs, quando em commissão fóra da 'sMe doz 
bablhões, 

190D 
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para o Paço do Senado do Estado do Minas Geraos 
De !lo Horizonte, 25 de agosto de lüW.- C h ris 
pim Jacques Bias Fortes.-Gemes Freire do 
Andrade.-Francisco Ferreira Alves. 

Atn·e~entlulas em 26, foram a imprimir-se 

b•n dll!icnssão as emendas em 27, foi olla 
encerrada o adiada a votação por falta de nu 
mero. 

Em 1.0 do setembro foram as emendas do Se 
nado approvadas e remettida a proposição á 
Commissão do H.edacção das Leis, 

Dispensadas as formalidades regimentaes a ro 
qnerimento do sr, Heitor de Sousa, em 3 de 
setembro, entrou em discussão a redacção fi 
nal, sendo approvado e remettido á sancção, 
sob n. 22, por offlcio n. 258 de 6, o que se com• 
municou ao Senado por officio n. 82 da mes-
ma data. 

Sancclonada 

Loi n. 400, do 9 do setembro de 1909 

60 Isenta da contribuição annual do ...... Do !ii\1', Nelson tle Senna e outt·os. 
2:000$000 do que trata o art. 20 da 
lei n, 430, os estabelecimentos equi· 
parados ás Escolas Normaes do Esta-
ao, mantidas por particulares. Atn•esentatlo em 26 de julho. 

l~n1 ))rhneh•a tU!iilenssão em 28, foi appro-
vado o remcttido á Commiss:10 de Orçamento 
o Contas que o apresentou para a segunda em 
30, com a seguinte emenda: 
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69 Isenta da contribuição annual de A 
2:000$000 de que trata o art 2'o· 'd. o art. 2.o: Supprima-se. 
lei n. 43?, ~s estabelecimento's ec ui~ 
parados ~s Escolas Normaes do E~ta-
ao, mantidos por particulares. Sala das 

I d sessões, _30 de julho de 1909 -I< V 1 a ares -S I<'Fruo· d • • a dro Itosa. • "' Ire o.-João Lisboa.-Pe 

Nesta data foi a imprimir-se. 

E}~~ ~e~nnt~a tllseussã.o em 4 de a""ost 
pensada q~e~~~~~;o ~~ndsr. Ig~acio Murta di~' 
seguintes emendas': 0 ma1s otferecidas a1 

N,2 

Emenda substitutiva: 

Ao n. 2. o do art. I o do . 
da redacção CIU ;lU P[.üJecto n. 69-Em voz 

e es a concebido, diga-se 

•Re~e!Jerem por anno ate' 
m1mmo de quatro al 0 maximo de dez e o 
~m. cada ~stabelecim~~~os ex_terno:~ gratuitos, 
e auctortzaç&o do Estad eqmparaqo, mediau· 

ll,,. 

O _mais como está no r . 
a emenda suppres · P ~ecto, de accordo com 
mento. SIVa a Comnlissão do Orça· 

Sala das sessões 4 d 
Senna.-João • v 1f agosto do Ul09.-Nclson do 
João Lisboa, e 080 • -Martins da Silva. 

N.3 

Emenda ao proiecto " n. 69: 

1909 
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09 Jsonht da contribuição anmml de._. .... Ao art. 1" n, 2, depois da pal<:vm ~Gratuitos», 
2:000:SOOO de que trata. o art. 20 ~a accrescente-~c: ,,ou quatro mtcrnos,» (Reti· 
lei n. 4:!9, os estabelccunontos e~m- rada), 
parados á.s Escolas Normaes do Esta-
do, mantidos por particulares. 

Sala das sessões, 4 de :lgosto de 1909.-Ignacio 
Murta.-Edgardo da Cunha -João Antonio.-
Antonio Moura.-Joll:o Portlrio, -Pedro La-
borne.-João França. 

Ne.ta data foi retirada pelo sou auctor a emen-
da do n. il, sondo encerrada a discussão da 
emenda c dos artigos, e adiada a votação por 
falta de numero. 

Em 5 foi approva<lo com as emendas de ns. 1 e 
2 c remcttido á Commissão de Orçamento e 
Contas que o apresentou redigido para a ter-
ceira em 6, indo a imprimir-se. 

J<Jru tereeh•a tllscns!ioli•o em 16, foi mai& 
ofl'erecida a seguinte emenda : 

Ao n. 2 do art. I.•: 

«Receberem por anno ate o maximo de dez e o 
minimo de quatro alumnos gratuitos, em cada 
estabelecimento equiparado, mediante aucto-
rização do governo e sendo taes alumnos inter-

nos ou externos, naquella proporção, conforme 
prefiram os reftll'idos eotabelecimentos. 

Sala das sessões, lG de agosto de 1909.-Nelson 
de Senna.-Xavicr Rolim. - Argemiro de Re· 
sendc.-João Lisboa. 

Nesta data foi encorrada a discussão o adiada a 
votação por falta de numero. 

Em 18 foi approvado com a emenda c remettido 
á Commissão de llcdacção das Leis, que obten-
do urgencia a requerimento do sr. Argemiro 
de Rezende, o apresentou na mesma data para 
a redacção final, indo a imprimir-se. 
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E•n. tll..,cn!Oi,.o;ào em 10, foi ella encerrbda <'l 
adiada a votaçlo por.falta de numero. 

!fl~ l.'l de sdembro foi approvado e remettidOt 
fl~iosennad7r~ cdo~no proposição, sob n. 47, por ar-• ·>, a mesma data. 

Apresentada em 6 t . rimento do sr 'Sen rou ~m d1scussão a roque-
provada e rc~c .e~na Figueiredo, sendo ai>-
missãr> de ltedllct!~da â?mL ayroposição á Com-
com a redacção iin~ 1 as eis, que apresentoQ 
approvada e rcmctt~ n~a 8 mesma data, sendo. 
oftlcio n. 270 de 1, 0 a an..:ção, sob n. 32 po~ 
eonnnunicou ~o 8 

13d de setembro, o que se 
mesma data. ena 0 por offlcio n. 8-i, da. 

fooiuncclontuln 

Lei n. 501, de 21 de setembro de 190~ 

70 Reduz a 5 réis por ton I· . 
sobre a exportação Soada .o Imposto Do l'lr 
ferro e contém 0 t . d_rrnnerios de · u ras lsposições. 

Unul de l~at•l•• 
u e outt•oM. 

Atn•c!Sentntlo em 28 de julho, 

Ent tn•hneh•n lll ~ 
vado e remettido ,."'311 "'"'1~~o em 30, foi appro-
e Contas que 0 " onum~são de Orçamento. 
4 de ago;to ind;~r~sent<;>u yara a senunda em. 

' a llllprnmr-so. " 

N. 1 

Accresccntc-so ond . e COnVIer: 

lf!()(l 
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70 ltednz a 5 réis por tonelada _o i~ posto Artigo. E' fixado o~ dois réis o imposto por ki~ 
sobro a exportação de mmcrws de logramrna do made1ra de qualquer natureza a 
ferro o <~ontém outras disposições. ser exportada o em com roís o imposto do e"• 

portaçao sobro cada dormente para linhas fet-. 
rcas. 

N.% 

Artigo. E' egualmente fixado: 

1.•. Em oitenta réis o imposto de exportação 
sobre cada kilogramma do manteiga,, quer en. 
latada, quer a granel; 

2.J, Em trinta e cinco _réis o imposto de expor .. 
taç~?- sohre cada kilogramrna de queijo ou re• 
quCIJau; 

3.'l. Em ?Cm reis o imposto de exportação sobro 
c~da Julograrnma de cigarros, do fumo beneti .. 
cmdo em pacote ou caixinhas de fumo picado 
ou desfiado. 

Paragrapho unico. O exportador fica obri<>ado 
a dec~a:rar no envolucro o peso liquido da ~cr .. 
cadona a ser exportada, ficando sujeito á mul• 
ta de 200$000 em caso de fraude. 

N. 3 

Artigo. Sohro transmissão de apolices federaes, 
por cau~a-mortis o inter-vivos não eerao co .. 
brados Impostos de especic alguma. 

N. 4 

Artigo. Fica revogada a primeira parte do n. 
18 da tabella n. l, do dec. n. 1.378, do 7 de 
abril de 1000, que regulou em parto o art. lU 
da lei n. 2-IG, de 20 de setembro de 1808, 

S. C;- 12.· 
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I 
70 Reduz a 5 reis por t 1 

ferro e contóm outra ed_mm~rJOs de N. 5 
I 

sobre a exportaç1Loonâ ada .o in;posto 
S IS pOSIÇÕeS, 

I 
Artigo. Fica pro r " d 

zo para a accoi 0.ba 0 por.mnis um anno o pra-
particularea de tfç1Lo d.e mscripçM do títulos 
termos do art -~an?missão de imn.ovois nos 
468, do 24 do ~etc' pharagrapho unico da lei n. 

m ro do 1907, 

Sala das sessões 6 d 
gueirodo.-Podro rt agosto do 190V.-Senna Fi-osa, 

A r~querimento d . . 
adiada a discussã~ sr. S~nna Figueiredo, foi 
a sessão seguinte. do pro]ccto o emendas para 

Em segunda disc 
mais oflerecida ~ssão (continuaçrío) em 7, foi 

segumto emenda : 

N.G 

Aos arts. 2,o o 3.o-supp . r1mam-se, 

Sal~ das sessões 
hgueiredo. ' 7 do agosto do 1VO\J,-Senna 

Nesta data ro· co · 1 encerrad 
tlo~Jd~ctn.mento com a~~ discussão do art. Lo 
faltt\ d~ms artigos sondo ~~~lddas o lJom assim a 

nulllero, la a a votação por 

Em D foi 
m tt' d com as em l~ I o á Commissão ondas approvado o rc-
~0 ~0° apresentou para do t Orç!1monto o Contas 

In as seguintes 0 a erceu:.1. discussão em mondas: 

1.• 

Accrosconto-se ao art. 
l,O O SO<>t • t " nu e paragrapho: 
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70 Reduz a 5 réis por tonelada o imposto § 2.". As fracções de kilogrammas (250 e 500 gr.) 
sobro a exportação de nünerios de dos generos de que tratam as lettras-rl-1 -( 
ferro c contém outras disposições. -deste artig~, pagarão respectivamente viute 

e quarenta réis. 

Sala das seeeôes, 10 de agosto de 190~.-Senna 
Figueiredo. · 

2.• 

Ao. art. 2.0 accrescente-8e, depois da palavra mor· 
tts :-«ou por doação». 

Sala das sessões, 10 de agosto de 190:!.-Senna 
Figueiredo.-João Lisboa..-Nelson de Senna, 

Eau terceh•n tll~cu!ii"'i"ut 'm 12, conjuncü\-
mente com as emendas, foi ella encerrada e 
adiada a votação por falta de numero. 

Em 13 foi co~ as emendai!! approvado e remetti· 
do á Comm1ssão do Redacção das Leis. 

Dispensadas as formalidades rerrimentaes na mes-
ma data a requerimento do 'Sr. Jayme Gomes, 
entrou logo em discussão sendo approvado e 
remettido ao Senado como proposição sob n . .(.t 
por ofílcio n. 72 de H de agosto, sendo !JOr est~ 
devolvido em 25 por offlcio n. li com as se· 
guintesemondas: 

I.· 

Ao art. 1,0: 

Supprimam-se os dispositivos das lettras D o K 
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forro e contém outras disposições. 

Andamento c observações 

2.• 

Ao art. 2.o: 

Supprima-sc. 

Paço do Senado do Estado do Minas Geraos 
B.ello Horizon to, 25 do agosto de 190~, -Chri~:: 
p1m Jacqucs Dias Fortes.-Gomes Freire do 
Andrade.-Francisco Ferreira Alves. 

Atlrcsentatlas as emendas em 26, foram r. 
imprimir-se. 

l~rn. discussão em 27, foi clla encerrada 0 admda a votação por falta de numero. 

Em 1.• do setembro foram approvadas o romet-
tida a. proposição á. Commissilo do ltodacção 
das Lms .que a apresentou para a redacção fi-
nal no d1a 2. 

Dispensadas as r formalidades rcgimentaes a re-
querimento do sr, Eduardo do Amaral entrou 
log~ em discussão sendo approvada o ~cmotti
da a sancção sob n. 19, por offlcio n. 253 de 3 
de setembro o quo se communicou ao SÓnado. 
por offlcio 11, 70 da mesma data. 

Sancclonutlu 

Lei n, ·1~3, de 11 de setembro do l!JO~ 
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~ A etoriz·t 0 "ovcrno a conceder o au- na Co•n•nh;,.;ão de Ih~tU'~"'~ntnções, 11 u t' do "Ir) o/ sobre seus vencimcn· ltecJner•hu.ento"" e t•ettço~~!"l. gtnen o o . 
tos, aos actuacs professores publlcos 
da Capital. 

Atn•esentatlo em 30 de julho. 

I~nt Jlrlnu~h·a tti!O;en,..~ão em 2 do agosto, 
foi ella encerrada e adiada a votação por falta 
de numero. 

Em 3 foi approvado e remettido á Commissão 
de Itepresentações, Itcquerimentos e Petições· 

Pende de parecer para segunda discussão 

7'> Orça a receita e fixa a despesa do Esta- Da Couuulasão tle OrçuJnento e Con-
~ do para o exercio:do 1\HO. tn.!S, 

Atlrcseututlo em 3l da julho. 

Ent tn•hueh•n tliscns.,;ã.o em 4 do agosto 
foi a requerimento do sr. Senna Figuc~rodo 
dispensada a leitura, sendo encerrada a dlscus-
são e adiada a votação por falta do numero. 

Em S foi approvado e rcmettido á Commissão 
de Orçamento c Contas, quo o apresentou para 
a 2.• em 6, sendo, a requcri~nonto do sr. Sen-
na Fi"'ueiredo, dispensada a 1m pressão afim de 
flgur:r na ordem do dia. 

l<:1u s;cguntla tllscus._ão em 7, foi, a reque-
rimento do sr. Senna Figueiredo, dispensada a 
leitura e entrou logo em discussão por capitu-
les a requerimento do mesmo senhor. 
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72 Orça a receita e fixa a desgesa do Esta- Em discussão o Capitulo I. •, foram offerecidas 
do para o exercicio de Hi!O. pelo sr. Senna Figueiredo, por parte da Com-

missão de Orçamento c Contas as seguintes 
Emendas : 

AO CAPITULO I 

N, 1 

Ao art. 1.'' § 1.'' n. 1-dlga-se: 7.930:000$000 em 
vez de 7,200:000$060. 

N. 2 

Ao mesmo art. e § n. 5-diga-se: 700:000$000 em 
vez de 6·10:000$000. 

N, 3 

Ao mesmo art. e § n. lO-diga-se: 525:000$000 
em vez de 500:000$000. 

N. ·t 

Ao mesmo art. o§ n. 11-diga-se: l.300:000SOOO-
em vez de 1,200:000$000, • 

N. 5 

Ao mesmo art. e § n. 12- diga-se: 277:000~000 
em vez de 2G0:000$000. ~ 

N. 6 

Ao mesmo art. e § n. 13- diga-se: ·!50:000$000 
em vez de 400:000$000, 

1909 
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7'J Orça a receita c fixa a despesa do Esta-
~ do para o exercicio de 1910, 
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N. 7 

AO mesmo art. c § n. 24- diga-se: 120:000$000 
em vez de 60:000$000, 

N. 8 

Ao art. 2. 0 Substitua-se o § 2.o pelo seguinte ar-
tigo. 

Artigo. Fica o governo auctorizado a reformar 
a Caixa Economica do Estado, debaixo das 
seguintes bases : 

l. • Limitar o deposito para cada caderneta a 
quatro contos de réis. 

2.° Crear o sello economico para facilitar a en-
trada de pequenas quantias; 

3.° Contar os juros pelo anno commercial em lo-
gar do civil, 

4, 0 pagar a porcentagem do 2 °/. aos agentes, 
sendo 1 °/,, sobre a venda de sello e l 0(, abo-
nado no fim do cada anno pela Secretaria, so-
bro o liquido das entradas apurado no 1.0 e 
no 2." semestres ; 

5.0 'l'rocar as cadernetas omittidas por novas, 
de accordo com os termos desh\ lei : . 

Paragrapho unioo, Até definitiva reorganização 
da Csixa Economica, poderá o governo sustar 
a entrada do novos deposites. 
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72 Orça a receita o fixa a despesa do Esta- Nesta data foi a requerimento do ~r. Senm~ 
do parao exorcicio de 1\.JlO. Figueiredo adiada a discussão dú cal'itulo 2.~ 

Em 9 de agosto foi approvado o capitulo 1.'' ~ 
as emendas a este offerocidas. 

l':1n dl!o;t'n;;;;;;üo na mesma data. o capitulo 2.~ 
foram mais oflerccidas as seguintes emendas~ 

AO CAPITULO II 

N. D 

Accrcscente-se onde convier: 

Art... Fica o presidente do Estado auctorizad~ 
a adiantar quantias, eontrahindo emprostimo~ 
internos ou externos, afim do realizar molho, 
ramontos nas estações hydro-mineraes, onde 
existam prefeituras já creadas. 

Paragrapho unico. O valor dos· ernprestimoa 
não nodorá. exceder de libs. ·100.000 para toda~t 
as o:itaçoos. 

Art... Para osso fim, entrará o governo doEs, 
tado em accordo provio com os respectivos 
Conselhos Deliberativos, afim de serem trans, 
feridas ao Estado as rendas municipaes c as 
provenientes do melhoramentos executados ate 
á quantia noccflsaria p~1ra os juros e amortiza, 
çiío ths cmprostim<Js c bom assim dos adeanta, 
wont.os ató agora feitos o das apolicos ja emit·· 
tidas para a encampação. 

Art... O governo fará directameate o serviç() 
de juros e amortização dos emprestimos, as~ 
sumindo a responsabilidauo com o capitalista. 

o .... 
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Andamento e observações 

1009 72 Orça a receita c fixa. a despesa do Esta- A1:t ••.. As ren~as gue excedere~ .do ~erviço do 
do p<tra o exerciciO de 1910. JUros e amorüzaçao serão apphcadas aos .ser. 

viços locaes pela Prefeitura, quo entrara no 
goso pleno de todas as rendas depois de quite~ 
com o Estado. 

S. C.-13. 

Art... A Secretaria das Finanças abrirá. conta 
corrente com cada urna das Prefeituras do E11• 
tasto. 

Sala das sessões, 9 de agosto de li!W. -João 
Lisboa.-Senna Figueiredo.-Pedro Rosn. 

N. 10 

Ao art. 5, 0, § 1. o n. 31, letra r, eleve·se de .... I 
2:000$000 para 3:000$000 a caua um dos tre~ 
estabelecimentos de caridade constantes dest() 
numero. 

Sala das sessões, 9 de agosto do HJOD.-Ignacio 
Murta.-Edgardo da Cunha.-Antonio Moura.-
Jollo Antonio.-João Porfirio.-Pedro Laborno, 
-Nelson de Senna. - Xavier ltolim, - Joao 
França. · 

N.ll 

Ao art. 5.0
, n. XII-Substitua-se as palavras .... 

e '1 delegados auxiliares-pelas seguintes: -e 
ti delegacias auxiliares, sendo uma m\ cidade 
de Passos, elevando-se a respectiv<t verba de 
71:200$ 76:000$000, 

Sala das sessões, 7 do agosto de 1009,-F. Pao .. 
liello.-Carnpos do Amaral.-Valdomiro l\lag<\-< 
lhlles,-Argomiro de Rezende.- José Galdino 
Rios,-Jayme Gomes. 
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72 Orça a receita e fi~~ a des!Jesa do Esta-
do para o exerciCIO de 1910. 

Andamento e observações 

N. li 

Ao ,n. Vl:, do. cax. n. I!, íi 1 ''-accrescontc-se in-
fmc- ·!.300::;00 J para um official bibliothecario 
~; 91 a~l2~<t3r~(J~OoO~l Deputados, elevando-se a ver-

'" ( ,) : j ~ ... 

Sala das se~sões, () de agosto de 1%9.-Americo 
Lopes.-Edgardo da Cunha. 

N. 13 

Accresconte-se onde convier: 

Arti?o. !~ica aberto o c.r?dito da quantia de ..... 
20C.OOO:;OOO para acquiS!ção do mobilhrio para 
a amara dos Deputados. ' 

Sala das sessões, !) de agosto do 1909.-Americo 
Lopos.-Edgardo da Cunha. 

N.H 

Accrescente-se onde convier : 

Art.i~o. Fica aberto, desde já, o necessario cre· 
dito supplementar para pagamento do excesso 
do des~esa que se verificar no n. 7, § 1.o do 
art. 4. , da lei n. 480, do 12 de setembro do 
1908. 

Sala das sessões, !) de agosto de 190~.-Americo 
Lopes.-Edgardo da Cunha. 

o ... o "' ~ s 
~ 
~ '" z 
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Transumpto 

72 Orça a receita e fixa a despesa do Esta-
do para o exercício de HllO. 

l 

-
~ 

Andamento e ohservações 

15 

Ao cap. 2.•, art. 5.". § 1.0 n. 22-on<l.e se rliz 
-«Externato do Gvmnasio ~!ineiro» : accre 
scente-se : · 

a) Pessoal , • , . , , . , .. , ... 76:660'ir>00() 
v) Expediente .• , .•..•.•. 1:000$000 
c) Gratificação ao dele· 

do fiscal ...... , .... 3:600$000 

Sala das sessões, .. de agosto de l\1(19.-Nclso 
de Senna.-.Tuvenal Penna.-JoãO Porphirio 
-Pedro Laborne.-Ignacio Murta. 

n 

N. 16 

Ao n. XVll, do § 1.~ do art. 5.'', accrescente-se 
-e lO:Ov0$000 (dez contos de réis) para o llo!l 
pita! de S. Salvador», ua eidade de S. Jose u 
Além Parahyba, para construcção de nm pa 
vilhfio para tratamento de tuberculosos, ele 
vando a verh~ a 50:000~000, 

o 

Sala das sessões, !J de a6·osto ue 190\l.-Jtwena 
Penna.-Heitor de Sousa.-F P ao!icllo -Si! v· 
va Fortes.-João Velloso. • · 

' 
~.r: 

Accrescente-so onde convier : 

' 
Artigo. A diaria conceuida aos delen·aüos. ~tuxi 

liares será. de oito mil réis e deve;!, ucr paga 
quer estes estejam ou n1o na séde de sua 
circurnscripções. 

' s 

' 
' 

(S. ll.) 
i 
' i 

Sala das sessões, em 9 de azosto de l\H\9 .-Hei 
tor de Sousa. ~ 

: 
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Transumpto 

721 Orça a receita e fixa a despesa do Esta· 
· do para o exercia de 1010, 

Andamento o observações 

N. 18 

Ao art: 5.·, § 1.0 n. Xlll-accrosconte-se in-fine-
e ~ais 30$000 ~or mez a cada um dos carce. 
rmros das cade;as de .«Barbacena, Juiz de Fó· 
ra, Uberaha, Diamantma e Pouso Ale<>re» ele· 
vando-se a verba a ·12:-180$000. o ' 

N. l!i 

Ao m_esmo ar~igo e paragrapho, n. 21, lettra-a 
-diga-se : ~n-_tlne-«sendo 1:800$000 ao econo-
mo~-supprimmdo-so na lettra d-in·(ine as 
palavras-«o 1:800$000 ao oconomo •• 

N.20 

Ao mesmo artigo, § 2.0, n. 23, diga-~c 1.000:000$, 
em voz de 1.200:000.$000. 

N. 21 

Ao mesmo artigo, § 2.0, n. 32-diga : 1.210:00~$, 
em vez ele 3,'UO:OOO$. 

N. 22 

A' emenda n. 16, diga-se: ~:000$000 em ver. do 
10:000$000, 

Sala das sessões, 6 do agosto do 1900.-Scnna 
Figueiredo. 

l!iO'J 

o ... 
"' 
z 
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g 
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Transumpto 

72 Orca ll receita e fixa a despesa do Esta-
do para o exercicio de I!JlO. 

Andamento e observaçõ.es 

N. 23 

Accresconto-se onde convier: 

Artigo. Fica aberto ao governo do Est:Jdo o 
credito supplemontar de 57:E00$000 ás rubricas 
dos ns. V, Vll e IX do § 1.0 do art. 5.0; da lei 
n. 486, de 12 de setembro de 1008, para indo 
mnização das desposas feitas com subsidio c 
ajuda de custo a deputados o senadores na sos 
são ex traordinaria do Con<>rcsso Mineiro, em 
março;-mais o credito do 0onze contos de réis 
para ajuda de custo ao Presidente o vice-Pro 
sidonte do Estado que succedoram ao extincto 
Presidente. 

N. 24 

Artigo. E' o Presidente do Estado auctorizado 
a realizar operaçlíes de credito dentro ou fóra 
do_ Paiz. afim de unificar os emprostimos mi 
n01ros, fazendo a conversão da divida em con 
dições mais vantajosas para o Estado, quer 
quanto a juros c amortização, quer quanto a 
prazos. 

Paragrapho unico. Poderá o Presidente do Es 
tado lazer egtwl operação ate' lbs. 300.000 para 
a conversão da divida da Prefeitura da Capital, 
de modo_ a ~uavizar, não só o serviço do juros 
e amortização, como tambem augmrnto de 
prazo para seu termo. 

N. 25 

Onde convier : 

Artigo. Fica o Presidente do E~tado auotori· 
zado a fazer encontro de contas com a Prcfei-
feitura da Capital, levando a seu credito servi-
ços estadoaes por e !la feitos. 
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Transumpto Andamento e observações 

~2 Orça a receita e fixa a despesa do I·~sta- Paragrapho. l;ma vez liquidadas. as conta.s _a 
do para o exercia de 1010. que se refere este art!gol fica extmcta a dJvi 

da activa do Estado, resu tante da construcção 
de casas para residencias de funccionarios pu 
blicos nesta Capital, da qual trata o art. 3. 
de lei addicional á Constituição, n. 3, de 17 de 
dezembro do 18()3. 

Paragrapho. Gozarão deste favor, ficando exo 
nerados de pagamento, os proprietarios que ti 
verem pago as prestações devidas até o fim do 
mez anterior ao qual so referir o citado en 
contro de contas do Estado com a Prefeitura 
da C;t pita!. 

N. 213 

Artigo. Uma vez feito o encontro de contas a 
que se refere o arti:;;o anterior, o Estado cou. 
correrá com a quantia de 200:000$000 annuaes 
para obras publicas da Capital ficando cnten 
dido que só ess.1 quantia será fornecida á Pre-
feitura dessa data em deante pelo Estado. 

(S. R.). 

N. 27 

Accrescente-sc onde convi e 

Artigo. Fica mantida a disposição constante, 
do art. I.·, da lei n. ·167, de 14 de setembro 
de 1()07, podendo o governo, para desenvolver 
a viação ferrea do Estado, adquirir ou alienar 
estradas, construir prolongamentos, remontar 
linhas e fazer os accordos que forem julgados 
necessar! os. 

o 
o ... 

<:) 

§ s 
< :::: z 
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Transumpto Andamento e observações 

72 OrJa a receita e fixa a despesa do Esta- N. 28 
o para o exercício de l!l10, 

Artigo Fica o Presidente do Estado auctori-
7.a o :t reorganizar a Imprensa O!Iicial, adqui-
rindo o material que for necessario, para o ~ue 
poderá de~pender a~é á quantia de 40,:000$ 00 
-e a abrir o credito supplementar a verba. 
«Pessoal da Secretaria das Finanças»-par:r. 
sagamento do accrcscimo, verificado em virtu-

e do dec. n. 2.52(), de 17 do maio de 100~. 
ficando fixado em 5:400$000 os vencimentos dO' 
<<Auxiliar do Chefe da Contabilidade» da Se-
cretaria das Finanças. 

N. 2() 

Onde convier : 

Artigo. As pensões pagas á Assistencia de 
Alienados figurarão como receita publica. na: 
verba-annuidades, etc. e fica orçada pau. 
1910 em 25:000$000. 

N. 30 

Accresccntc-se onde convier : 

Artigo. A revisão das collectorias será feitt 
triennalmento e não annualmente, segundo 
dispõe o doc. n. 2.182 e a lei n. 459, tomatt-
do-se o ultimo mez do triennio anterior par:z 
substituir o ultimo mez do triennio a que s:~ 
refere a rov isão. 

N. :n 

Artigo. O ~overno poderá reorganizar as prin 
cipaos col ectorias do Estado, dotando-as de 
fessoal mais numeroso, de modo a satisfaze-
as exigenc!as do serviço publico. 
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Transumpto Andamento e observações 

72 Orça receita c fixa a despesa do Esta- N, 32 
do para o exercício de 1910. 

Artigo. As vagas de collectorcs e escrivães se 
rão prehenchidas por aquelles a·,entes fiscacs 
que, além de satisfazerem ás exigencias da 
legislação actual, provarem a sua pontualida. 
do no recolhimento dos saldos, na correcç!Io 
do serviço, na dedicação e intelli"encia prova· 
das no exercício do cargo, e o'Utros requisi tos. 

N. !33 

Artigo. A fiança dos collectores será a 20. 
parte da renda media verificada nos trcs an 
nos anteriores. 

N. 3-i 

Artigo. Os eollectores em geral, quaesquer re 
prescntantcs da Fazenda, pcrcobcr1ío nas cau 
sa~ destq_, custas do adv<!ga~os contadas pela. 
l~1 n. 10<> o pagas por mt01ro;-nos inventa 
rws o outros actos as do art. 7G da mesma lei, 
sendo que nos arrolamentos do valor inferior 
a 1:500BOOIJ, serão taes custas por metade 
salvo nas causas em que decahir a fazenda 
quando não terão direito a custas. 

N. 35 

Emenda ao cap. 3.· 

Onde convie~ : 

Artigo. E' mantida a disposição do art. 5.'l da 
lei n. -170, do H de setembro de 1!!07, relativa 
ao pagamento de subvençõos a casas do cari 
dado; a disposição dos arts. 11, relativa á aju· 
da do custas de delegados auxiliares, 12, quan 
do aos promios aos exportadores de mais do 
50.000 kilogrammas do manteiga; 14, quanto 
ao registro de titulas de pharmacouticos; 15 
quanto aos districtos do engenharia do Esta 
do, todos da lei n. -18G, de 12 de setembro do 
WOB. 
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Transump1o 

·_Jürça a receita e fixa a despesa do iEsta-
,_~ do para o e~ercicio de 1\JlO •.. 

' ~ ; . 

s. c.-14~ 

Andamento e observações 

N. 36 

} ,; 

I 

Artigo. Fica o governo auctorizado <t .restituir 
á. Santa Casa de Misericordia d<J, cidade do 
Turvo a quantia quo lhe foi descontada, <~ ti• 
tulo de exereicios findos, nas subvenções quo 
lho foram pagas o <1ue for apurado ou constar 
na Secretaria das I<inanças. • 

Paragrapho unico. Fica ogualmento tt.<.cto~iza .. 
do a mandar pagar á Santa c,\Sa de llhserlCOr• 
dia de Itabira as quantias que lhe. t:or<\111 co~· 
signadas em or.;arnonto como auxllro .o caht• 
dag em exorcicio findo como consb da Secrc· 
taria das· Finanças. ' ! 

N, 37 

Arti<>·o. Fica o Presidente do Estado auctoriza. 
do"'a abrir um credito atê á quantia ,de qua.· 
renta contos de réis para fazer :face tiS d.espe· 
sas a se realizarem com o Congresso Bras1letro 
de Medicina o Cirurgia a reunir-se n~s~a Ca· 
pita! em uno, e a conceder , o amnho do 
dez contos de réis á. Sociedade :\Iineira do 
Agricultura para que preste os sorviço:s f[UO 
tem em mira, ficando para isso aberto o no• 
cessario credito, 

N, 38 

Accre1cento-so onde convier 

Artigo. Nilo se comprohendem nn 2." parte do 
§ 2," do art. 1.o, da lei n. ·150, de ll dose• 
tombro de l\J07 -•as annuidades pagas pelos 
alumnos dos internatos e collegios, pens11e~J 
da Assistençia a Alienados e o~1tros estab~lo· 
cimentos o mandadas recolher as colloctonas, 
das quae; perceberão os agentes flsc<~es UI$ 
porcentagens que lhos cabem i1ela lepslaçã~ 
em vigor, ficando revogado nesta p<J:rto o. § 
2.o do art. 21 do dec. n. 2.182, do 8 de J<t• 
neiro de 1908, ! 
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Transumpto 

Orça a receita e fixa o despesa do Esta-
do para o exercício de HllO, 

Andamento e observações 

Paragrapho unico. Ficam abonadas aos agente 
flscaes as Eorcentagens que deixaram de per 

s 
ceber por aos arrecadações, em virtude do § 2 . ' a do citr,do artigo e doc. n. 2.182, a contar d 
data da sua execuç,o, para o que o govcrn 
abrirá o credito preciso. 

o 

S. s., 9-8,0-1909.-Senna Figueiredo. -Podr o Hosa.-Jo1io Lisboa. 

N. :lcl 

Ondeoconvier, accrescente-se: 

5:000$000 para a Liga contra a 
.Juiz de Fora. Tuberculose, • le 

S. s., \.l de agosto de 1\.JOD. -Senna Figueired o. 

E1n cll!óicus!o;ào as emendas, foi ella encerra 
e adiada a votaç1io por falta de numero, sond da 

o, 
p. 
m 
e-
n· 
a-
r· 

em data de 10 de agosto, approvado oCa 
H, o bem assim as emendas de ns. 9 a 3\.l co 
excepç1io sómonte da de n. lü, quo ficou pr 
judicada com a approvaç1io da de n• 22, se 
do rl'mottido o projecto á commlss1io de Orç 
monto e Contas, que o apresentou para a te 
ceira em 11. 

/ 
' 

l~m tet•cclrn. dlscu!ói!óiuo em 13, foi a r 
que~lmento do sr. Heitor de Souza dispensa e-
a leitura sendo otlerecidas mais as se,.,uint 
emendas: "' 

da 
es 

N. 1 

Ao cap, 2.•, § I.•, n. 17, depois da palavr· 
•-Juiz de I•'óra~- accrescente-se :-e dois cont a-

os 
CU• 
a-

de reis para auxlllo ao Eavilhlto de tuber 
losos da Santa Oasa de Iisericordla de 1t I uM,., 

i 
Sala das sessões, 13 de agosto de l!JO!J.-Fre 

rico Schumann, 
de· 
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Transumpto 

7210rça a receita c tl;;a a despesa do Esta-
do para o exerc10 de 1910. 

Andamento c obscrvaçf,es 

N. 2 

Ao cap. 1.0, § 1.'1 : 

Ao n. 1, diga-se :-8.900:000~000 eni vez de ..... 
7. 050:000$000. ! 

N. 3 

Ao n. 2, d!t;p-se :-700:000$000 em vez de ...... 
650:000$0w. 

Ao .n 31 diga-se :-G5o:ooo:;;ooo em vez de; ...... 
1)00:000$000. " ! 

N. 5 

Ao n. ·tô diga-se :-880:000$00) em vez de, ..... , 
820:00 $000, 

N. 6 

Ao n. 6, di~a-se :-lSO:OO(>~OOO em vez de •.•• ,., 
lti9:000$0()0. ' 

N. 7 

Ao. n. 10, diga-se :-1300:000:!!;000 erri vez de ....•. 
!í:2tí:000$001l. 

~. 8 

.\.o n. 11, diga-se :-1 SOO:OOO:i;OOO em vez de ... ; 
1. 300:000$000. 
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'l'ransumpto 

Orça a receita e fixa a des~esa do Esta-
do para o exercício de 910. 

., I 

: 

' I 
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Andamento c obscrvaç~cs 

N, o 

Ao n. 12, diga-se, accrescentando-so, in-fine: 
«e sobre o consumo de bebidas alcoolicas,. 
substituindo-se 276:000'i;OOO por 300:000$000. 

N. 10 

I 

Ao n. 13, diga-se 
450:000$000, 

550:: 00$000 em voz do ... ,,, 

N. 11 

Ao n, 23, diga-se:-5.200:0:0:i;OOO em vez 
4. 800:000$000. de., .. 

Ao mesmoartigo li segundo. 

~. 12 

Eleve-se a somma da receita a 22.5132:867$500 
em vez do:- 20. 2!3:867$500 -corrigindo-se 
g_um erro de somma que, por ventura, tor 
ri ficado. 

N, 13 

I 

al-
va. 

Ao cap, 
artigo. 

1. o, accroscente-so in-(lnk, o I!Ogul nto 

Artigo. Serão escripturadas, sob ~ ~ltulÓ-• 
demnização•-as rendas do exerciCIOs ante 

In· 
rio· 

res que, no do 1910, forem arrecadada•. 

-
}()09 
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"' s ;:: 
z 
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'l'ransumpto 

7'> Orça a receita c fixa a despesa do gsta-
- do para o exercício de UílO. 

And'arr.ento c observações 

NH 

Ao cap. 2.", art. G." § 1.0 n. 12, in-fine, _accres-
cente-sc depois da pah~vra-~assos: e aJuda de 
custo o delegados auxiliares, mclus1Vé collabo-
radores, 

N. IG 

Onde convier : 

Artigo, O Presidente do Estado abrirá o cre-
dito que for necessario si verificar detlciencia 
na verba do n. 12, do art. 6.•, do Cap. 2. 0 , 

N. l6 

Ao mesmo capitulo e § n. 21, lettra- d,- in-
(me, diga-se: - «Gabinetes de sciencias phy-
sicas e naturaes>>. 

N. 17 

Ao mesmo cap. 2.·, § 2.·, n. 23, diga-se:-
«800:000::1; • em vez do 1. OOO:ooo::;;ooo-e eleve-se 
a verba"do n. 32 a 1.440:000!000. 

N.l7 A 

Cap. 2. •, art. 6. 0, !I 2.0 

gmenda explicativa. 
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Transumpto Andamento e observações 

72 Orça a receita e f!x.a a desgesa do Esta- Ao. u. XXIV do § 2. • do n. 1• accrescente-se, in-
do para o exercJCJO de HIIO. (me, .o seguinte: inclusive' 7:600$000 para dois 

auxthares profissionaes do Laboratorio de ana-
lyse, elevados a 4:800$000 os vencimentos do 
actual auxiliar profissional. 

Sala das sessões, 13 de agosto de 1909.-Senna 
Figueiredo.-João Lisboa. 

N. 18 

Ao n. 4, do art. 10, depois da palavra «conceder• 
accrescente-se: «si julgar conveniente,., 

N. 19 

Ao mesmo cap. 2. ", accrescentem-se os ae,.,uin 
tos a~titl'os m•(lne: -Artigo. As despesa~ do 
exerciCIOs encerrados» que forem pagas pelo 
do UJIO serão escripturadas sob o titulo «des-
posas de exercicios anteriores e ~exerclcios findos,.. 

Artigo. O (;OVerno poderá. erear mais uma se-
cção na Dtreetoría do Agricultura reorgani-
zando-a de modo a satisfazer mais cÓnvoniontc-
mente o serviço publico, ficando fixado em 4:800$ 
ann~1ae~ os vencimentos do almoxarifo (verba 
do ti 2. n. 2,! do art. 6.o capitulo 2.• 

N. 20 

Ao capitulo 3. 0 • Ao art. 13 accresconte-so o se-
guinte paragrapho:-§ 4, 0-0s favores constan-
tes do § I 0 ~:lia extensivos unicamente aoa 
funccionarios, quer actualmento om exercício 
quer não, mas nunca aos particulares quo ob· 
tiveram cessão de direitos do casa, 

o .... .., 
§ 
z 

Transumpto 

-lll-

Andamento e observações 

-~-_;__---------~-------·--·----

1909 72 Orça a receita e tlxa a despesa do Esta-
do para o oxercicio de UllO. 

N. 21 

Ao art. 14, depois da palavra «prolongamento• 
accresceute-se: «OU ramaes~. 

N. 2'2 

Ao art. 18. Suppríma-se. 

N. 23 

Substitua-se o art. 19 pelo seguinte: 

Art. W. Os collectorcs, escrivães de collectori:~.~ 
ou quaosquer agentes fiscaos terão nos inven-
taries administrativos, por termos e outros; 
actos que exerçam, custas eguacs ás que cll:UJ 
contadas a outros funccionarios judlciae!' pera 
regimento do cush\s em vigor. 

N. 2t 

Ao art. 21-Supprima-se o «paragrapho unico~ 

Sala das sessões, 13 ue agosto de lWJ. - Senn:L 
I~igueiredo.-João Lisboa 

N. 25 

Ao car. 2. 0 ~ 1.0 n. li, depois da palavra. o:JuiY; 
de F óra~, accrescente-se: 
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Transumpto 

Orça a receita e fixa a despesa do Esta-
do para ·o ·excacicio de lDlO. 

-

,, 

Andamento o obsorvaçües 

«E dois contos de réis para auxilio a Santa Cas1. 
de l\Iiscricordi~ de Ubá, em construcçllo~. 

Sala das sessões, 13 de agosto do 1D09.-Joã 
Barroso .-Juvonal Penna. -Heitor do Souza 

o 

Em discussão as emendas conjunctamcnte com 
prOJecto foraiP com este approvadas c rcmet 
tidas á Commissilo de ltedacçilo das Leis, 

o 

I~ez deelu••ac;;io tle voto contra a cmend 
n. 22 o sr. Heitor de Souza. 

Em 14 de agosto foi apresentada a redacção 
nal, sendo nesta data, o a requerimonto dos 
Heitor de Souza, dispensadas as formalidade 
regimentacs afim de entrar immediatament 

n •. 
r. 

S. 
e em discussão . 

Ean tlf"'eu"'!Oi;"ío foi approvada a redacção 
rcmettido o projecto ao Senado, como prop 
sição sob n. -15 por offlcio n, 37 da mcsm 
data, 

Em 30 foi .devolvida a proposiçllo pelo Senad 
por oftlcw n. 20, com as seguintes emendas : 

1 

Ao .ut. 1.o, § 1.o, n. H-Em vez 
diga-se 1.560:0GO.BOOO. 

de l.8il0:00(1. 

2 

Ao art. 1, 0 , § 1.•, lettra-b, 

-ll3-
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ID09 72 Orça a receita e fixa a desposa do 'Esta-
do para o exercício de lDlO. 

I 

s. c.- 1:;. 

-- --- -

Andamento e observaçües 

Accrcsccnte-se i,l-{lne: 23- Juros do etilpresti· 
mo ao Danco de Credito IU·al de l\Iin,,s GorMS 
-210:000$000. 

3 

Ao art. I. •, § 1. 0, n. 22: 

Substitua-se pela seguinte: ,Turo:~ de 2ti I>J•Olice 
e al?l?uel de ~1m prcdio doado ao Estado p~mr 

s 
11, 

auxrhar a Carxa Escolar do o-ru po «D 'ran 
cisca Botelho>>-l:-!90$000. b · ' 

4 

Ao art. ;;,o: 

Substitua-se pelo seguinte: E' auctorizi.'.do o o-
vcr!J.O a modificar o systema de arrecadaÇ' 

o .. 
do 1mposto de exportação do ,cafe', de mo 
que o pagamento se faça conjunctamente co 
a sobretaxa, 

ãQ 
do 
m.. 

5 

Ao art. 7.0, § 1.•, n, IV, lettra a)-em 
150:880$000, diga-se : 120:680$00.0, "r~z 

6 

Ao art. 7.•, § 1.". n. 11-accrescente·so irl-/ln 
e gratificação ao bibliothecario e escfiYão 
tribunal de remoções, na importanciu de.,. 
G00$000 para cada um dos respectivos carg 

e: 
do 

ficando annexada aos seus vencimentos. 



. -114-

Transumpto 

72 Orça a receita e fixa a;;despesa do Es-
tado para o excrcicio de l!llO. 

Andamento e ohservaçlJe; 

i 

1\o art 7.0, § 1.'', n.IXll: 

Substitua-8e p_clo seguinte : Pessoal e expediente 
da Secretaria da Policia, Gabineto de ldenti-
flca9ão e Estatistica Criminal, cinco dele"aclas 
a~lXlliares, sendo uma na cidade de Pas~os, e 

b
aJuda de custo aos delegados, inclusive' colla-

oradores, ~li:OGO:fr;OOO. 

8 

Ao ~rt .?·"• § 1_.", n. XVI, lettra (-Em vez de-
lO.OOO~OOIJ-dJga-se : ri6:000$000, 

Ao art. i.o, § J,o, n. XVI, lettra g: 

Em vez de 2:600~000, diga-se: 20:000$000, 

10 

Ao art. 7.0, § 1.•, n. XVll: 

Accresce.nte-se, in-tine: c 2:000$000 ao hospital 
de caridade de Marianna, para auxilio ú con-
sttrltlcção de um pavilhão de tuhe~culosos em 
ra amento. 
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1()00 72 Orça a receita e fixa a despesa do Esta-
do para o exercicio de Wlil. 

11 

Ao art. 7.", § 1.", n. XIX: 

Accrescente-se: d) Caixa escolar do grupo «D, 
Francisca Botelho» -1:490$000. 

12 

Ao art. 7.'1, §·,1.0, n. XXI: 

Supprimam-se as palavras : e 400:tr;OOO de grati· 
f! cação ao secretario. 

19 

Ao art. 7.0, !i 1.": 

1 
l 

i I 

Substituam-~e as palavras ~auxilio à pohrcza», 
pelas segumtos : l!?l:'t'ilio;: e subvençuer. 

14 

Ao art. 7.0, l\1.0, n, XXXI-Jettra b : 

Em vez de-Pia União de Sanio Antonio e Asylo 
de Santa Isabel de Ouro Preto, a 500$000:-dí-
r;a-se : Aos Asylos de Santo Antonio e Santa 
Isabel de Ouro Preto, a 1:000~000 cada uni. 
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Transumpto Andamento e ob.~erv<1Çõea 
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D-)01 72 Orça a receita e fixa a despesa do Es-
tado para o exercicio de WIO. 

15 

Ao art. 7.0, §rl.•, n. XXX!, Jettra d: 

Substitua-se pelo seguinte : 

Ao Lyceu de Artes o Oillcios de Ouro Protot 
~endo 1:800$000 para aubvonç1lo á cadeira do 
mstrucçito primaria, 3:000:1;000. 

16 

Ao art. 7.'', § 1.0, n, XXXI, lettra g: 

Accrescente-se: ·e 3:000$000, por uma vez sómon-
~e, Eao Co!leg10 N. S. do Oliveira, equiparado 
6~0 's.;oias Nor!llaes, elevando-se a verba de • oo:::;ooo. , 

17 

Ao mesmo artigo : 

Accrescente-so onde convier : 

A'
1 

«Associação Amante da lnstrucçào e Traln\· 
ho:o, do Ilello Horizonte, 2;ó00$000. 

18 

Ao mesmo artigo : 

1!)0() 
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Transumpto Amhmento e observações 

72 Orça a receita e flxa a despesa do Es- Accrescente-se n. 
tado para o exercicio de lfJlO. 

Instituto de Em:ino Fundamental : Pessoal e ex· 
pediente, 50:000$000. 

1!) 

Ao mesmo artigo : 

Accrescente-se n. 

Asylo dos !n\Talidos de Carangola, 2:000$000. 

20 

Ao mesmo artigo : 

Accrescente-se; 

A' «Assistencí.a. á Pobreza da Capital» para con· 
strucç::to de predios-3:000$000. · ' i 

21 

Ao art. 7.0, § 2:.~, n, 3 Iottra a: 

Em vez do 3,925~660$120, diga-se :-f.700:286$300. 
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Transumpto 

i2 Orça a receita e fixa a despesa do Es-
tado para o exercicio de uno. 

Andamento e observações 

-
22 

Ao art. 7.0, § 2.'', n. 3, lettra b: 

Em vez de-1.489:214::;375, diga-se :-1.115:672$140. 

23 

Ao art. 7.•, § 2.o, n. X; 

Accrescente-se: sendo mais 50$000 mensnes ao 
revisor titulado do ~1Iinas Geraes», 

24 

Ao art. 7.•, § 2.0, n. XII: 

Eleve-se a verba de 210:219$652 a 410:219$•>52. 

25 

Ao art. 7.'', § 2.0 , n. XXlll : 

Reduza-se a verba a 600:000$000, 

26 

Ao art. 7.'', § 2.o, n, XXXII: 

lllOV 

o .. ., 

ª z 

-119-

Transumpto Andamento e observações 

. xa a despesa do Esta- Onde se lê-1.440:1100$000, diga-so-2.3tlO:OO~OOO. 7') Orça a receita e f! . de 1\HO 
~ do para 0 exorCICIO · 

Ao art. 7.0 , \; 2.0 , n. XXX!l : 

Accrescente-se antes das palavras-e mais ser 
viços concerÍwntes ao desenvolvimento ccono-
mico do Estado-, o seguinte : 

Subvenção de dez contos ao Instituto l'olyto-o 
chnico de Juiz de Fóra, mediante o compro-
misso de admittir, por conta da mesma, 5 atu-
m nos gratuitos externos. 

Ao art. 8.'', n. 1: 

Accrescente-se: 

Ao art. 7.o, § l.o, n. XX!l (Externato do Gymna• 
si o Mineiro). 

Ao art. 7.0, § 1.'', n. XX !li (l•:scola de l.lhaf<ll 
1r.acia). 

Aoart, 9,•: 

Accrescente-se depois da r>alavra-D~putados-a'l: 
seguintes: pela verba-Obras Pubhcas. 
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HJ09 'l2 Orç::t a 'l'cccitn ·c :tll(& n despesa do Es-tado para o exuei~i1} de 1910. '30 

Ao art. 9. o : 

Em vez de no n. VII § 1 o 
V e \' II, ~ 1. o. ' • ' diga-se: nos ns. IV, 

:n 

'' Ao art. 11, n. Ili : 

Accrescente-se dopo· d 
das Finanças» 0 

13 . as palayras <<.Secretaria 
cipal do Juiz de s~13umte : e a Camara 'Muni 
roitos Juo pa"ou l ora os Novos e Velhos Di 
8 de ju ho de"'IsgJelol contracto celebrado e 
ti mo, correndo a d~s~ )lO g1rantia de empre~ 
ções. esa pe a Verba-Itestitui• 

m 

32 

. 
Ao art 11, ns. i o IV : 

'" 
Accrescentc-se in-fine . 

rendo a despesa p 1 · 0 respectivamente: cor 
XXXII e a verba do art 7 § 2 • n 

• I ' I' . 
I 

3:) 

Ao art. 12: 

,Supprima-se, 

-121-

HJOU 

Transnmpto 

-9 Orça a receita c fixa a despesa do Esüt-
1~ do para o exercício de 19!i). 

s. c.- 10. 

Andamento e observações 

31 

Ao art. 17.-Substitna-so pelo seguinte : 

E' auctorizado o Presidente a liquidar conta1; 
com a Prefeitura de Bello Horizonte, levando 
a seu credito obras estadoaos que haj<t feito e 
a exonerar total ou parcialmente aos fnnccio-
narios publicos do Estado o da Prefoitnr<t do 
pagamento da divida pela construcção das ca-
sas edificadas por motivo da mudança da Ca· 
pital, 

35 

Ao art. 21.-Substitua-se pelo seguinte : 

Para os fins previstos no art. l.'l, ns, G e 7, da. 
lei n. 45~, de 11 de ~etembro de HJ07, 
tambem servirão de criterio a pontualidade 
no r_ecolhimento dos saldos, a correcção do 
servu;o e a dedicação o intelligencia prova• 
das, 

36 

Ao art. 22:-Snpprima-se. 

:n 

Accrcscen te-se onde convier: 

Art ... Contim'ta em vigor o art. 1-l da lei n, 
356, de 20 do setembro de HJ02, ficando o "'O~ 
verno auctorizado a despender quantia egua1 á 
fixada no art. 16 da lei n. 301, do '!de setem~ 
bro de l!JOO, e do mesmo modo. 
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Transumpto 

72 Orça a receita o fixa a despesa do Es· 
tado para o exerci cio de 1910. 

Andamento c observações 

Ar.~ ·. Os a~ntiliares da Directoria de Fiscaliza· 
SitO e O ~JUdante do chefe da COntabilidade na 
e~ro~arm das _Finanças silo equiparados aos 

pnme1ros cscr1pturarios, para o etfeito do po· 
derem, como estes, concorrer ás promoções. 

Art ... ·. Nas causas retercntcs ao estado d· 
h~~~fe15 0 como _as de. divorcio, ltabilitaçi'io J~ 
çilo, mrei~ ppraegp~;~e-a, na Secretaria da Itela-

' • como nos aggravos. 

Os funccionarios rem d . percepção de motad~n~ra os S(t terão direito ú 
colher-se aos cofres do aÊ ~u~ as, devenã o re-
de, salvo 0 disposto no a • t a 3o 0 a outra meta-
do 28 de junho do lS!)!), r • • da lei n, 21!), 

·10 

Artigo, Ficam fixados •r , • •. 
l:J!.entos do Secretario Jo 1 ~.000:::;000 os venci· 
s1o Mineiro som di . , n ornato do Gymna-
como hilyliJth~cari~edt~ G~Jff~gl)t0iflcaçn:o que tem 
por serv1ços extrao~dina . :::; , o a de -I00$1JOO rios do guarda-livros, 

41 

Arti<>o r·· "' · •1ca revo , d . d_o art. 115, da 1Jía11 ° ?, dispositivo do n. (\ 
r!o da Relação lere · 1 ~;l, do 180·1; o 8ocreta• 
hgo antecedent~ ~:lera, nos termos do ar· 
de autos, 3~000,' P termo do aprc1:1entação 

I 
t 
' 

I!JO!J 

o .... 
O) s 
;::l z 
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Transumpto 

79 Orça a receita c flxa a despesa do] Es-
- ta do para o exercicio de 1\.ll O· 

Andamento e observações 

42 

Artigo. Ficam annexadas aos vencimentos dos 
otllciaes de justiça do Tribunal da Relação as 
gratiflcações!quo percebem, sendo de 300$000 
a cada um. 

43 

Art.,. As estatisticas que, semestralmente, de-
vem ser fornecidas pelos notarios, tabelliães, 
escrivães e offlciaes do registro de hypothe· 
cas, conforme o art. 38 do dec. n. 1.678, de 
100-i, mencionarão quaesquer impostos pagos 
sobre transmissão àe immoveis, bem como so· 
bre todos os actos feitos o contractos realiza-
dos perante esses serventuarios, que as deve-
rão endereçar directamente á Secretaria das 
Finanças nos prazos determinados naquellc 
decreto. 

41 

Artigo. Incluam-se no. numero dos productos 
que podem_ ser premiados nas exposições que 
forem realizadas em virtude da lei -i5·! os ro-

l~roductores nacionaes das raças azinina o-al-
macca, os productos lacticinios, o café, 'o bas-

sucar o o fumo. 

A d9spesa ,a fazer com a concessão desses pre-
mJos sera a mesma estabelecida na referida 
lei-de lOG:000$000, constante da referida lei e 
(jUO po~orá ser applicada e distribuida como 
tor ma1s C?nveniento, inscrevendo-se os gastos 
na respectiva verba orçamontaria. 

Artigo; Ficam isentos da contribuição anuual 
do 2:000~000, de que trata o art. 20 da lei 
cstadoal n. -193, do 28 do setembro do I!JOG c 
destinada ao custeio do serviço de fiscalização, 
os estabelecimentos equiparados ás Escolas 
Normaes do Estado. 
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Transnmpto 

72 Orça a rocei ta e fixa a despesa do Esta-
do para o cxercicio de uno. 

... 

Andamento o observaçiies 

41) 

Artigo. E' auctorizado o Presidente do Estad o 
s 
o 
i-
o 

a revor os contractos de emprestimos com a 
Camaras J:\Iunicipacs e om quo figure com 
credor ou fiador, do modo a melhorar a s 
tuação das mesmas Camaras sem prcjuiz 
pant o Thesouro, ' 

·17 

A~~gJ' .Fica revoga~o o àrt. 2 da lei n, 231, d 
c JUlho do 18!!8 subsistindo poro'm 

e 
o paragrapho unico, co'mo referente ào art. 1.'o 

·18 

Arti"o Fie· . 
co~>~ d <~m eqmparado~ os vencimentos d 
o Iixtor~~t1~f0 .~~3 C.rJmnasw Mineiro (Intcrnat 
reitores dtt Es~ola ;;s l?~tes o profc:~sorcs 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

ensino d c , orm,1 o do Instituto d 
Estado ~lo~Irs~ I<undarncntal da Capital d 
prepar;dor d~n .0-~0 de ma~s GOOi;;OOO os d 
mesmo Intcrnat~~ul,t do ph~·sJCtt o chimica d 

§ l. · Ficam aholid· . 
lei aos mesmos lo a~ as proprmas marcadas por 
Viço do exumes d~ cs o protcssores, pelo ser-
ao qual serão ohri" ctlrs~ do Gymnasio Mineiro 
remuneração alemad os mdcpcndcntc do outr, 

' ' os seus vcncimon tos. 
' a 

§ 2.' Os lentos 0 ." 
seus cargos cone protossores, no iexercicio d 
Viços distrilmido~nml as exigoncias dos ser 
nilo terão outra / 0 0 regulamento em vi~'or 
Vencimentos, omunoração, ald'm do3 f' ou~ 

o 

§ 3,. Ficam mantid 
d?s lentes 0 do d!r~s tos ach~acs vencimentos 
Cia. 0 or da Escoht!do Pharma· 

' 

j .. 
\ 

I 

o 

~ 

1900 
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Transumpto Andamento o observações 

72 Orça a receita o fixa a despesa do Esta- \i ·L· Ficam elevados a 2:00:1$000 os vencirncn-
do para o oxcrcicio de 1\JlO, tos dos inspcctores do alumnos, l:G00$000, 

1:2G0$000 o l:OIJO,;;ooo, rcspcctiv<tmente, os ven-
eimcntos do porteiro, continuo o s~Jrvonte do 
Externato do Gymnasio, 

40 

Artigo. A inscripção do torras o bemfeitoria~ 
para os cfl"oitos de imposto territorial sera 
feita por <trbitramento do collector, sempre 
quo o valor da ultima alie::~ação for muito su-
perior ou mnito inferior ao da inscripção exis-
tente, ficando nost<t parto alterado o n. lXdo 
art. 12 do dec. n. l.G18, de 27 do fevereiro 
do 1\JOL 

§ 1.' A disposição deste arti~o só se ap plicará 
quando o valor ua acr[uisiçã.o se rorluzir do 50Q/o 
ou exceder do 500fo, dtt inscripção existente e 
não tiverem, neste segundo caso, soft'rido mo-
dificação alguma as condiç<les do immo;ol, 
q_uer por hcnetlciamcnto, quer por hol)lfeJto-
n<~s, que o valorizem. 

~ 2.'' Para o· arbitramento ter-se-á em vista o 
preço real do cada unidade territorial corren-
te na localidade, servindo de haso o quadro 
comparativo dos valores das propriedades vi-
zinhas. · 

Artigo. Os colloctores, soh pena do mnlta de 
20~1JiJO, ficam ohrigados a fazer nas insctipr.:ões 
as modificações que resultarem de partilhas 
immoveis, á vista de certidão dos respectivos 
quinhões, ou pagmnontos, abrindo titulas es-
peciaos para cada, novo proprietario, 

Artigo. Os terrenos foreiros portonccntes ás 
Camaras Municipacs, ás irmanda~es . ou ass?-
ciações, quando occupados po:r d1stnctos, yll-
las e cidades, são isetltos do 1mposto ternto-
rial, incluídos nas isenções, do que traht o art. 
53 c seus paragraphos do cita do doe. n. 1.678, 
do 1\JOl. 
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Transumpto 

I 
72 Orça a receita c fl.xa a despesa do Esta-

do para o exerCleio de HHO. 

Andamento c observações 

50 

Artigo. I!'iea 0 gov 
postos zootechn' orno auctorizado a croar sete 
Juiz de Póra p~~tse nos seguintes municípios: 
guy, Santa Itita do C~~Svl·~' BUarbbacona, Pitan· 

" "e oraba. 

Paragrapho unico A d 
quo J?.1to exceder~ do 4~s~?sa •. com esse serviço, 
rubnca do art. 7,o § 2°QJOO::;;ooo, correrá pela 

' · ' n. XXXII. 

51 

Artig?. O governo pode : 
Veme!Jtc o opportuno ;ab q~1a~do julgar con-
e. ma~s .. '!ma taxa de ~st u .st~tmr por 6 francos 
da de ::;;oO), por sacca d~hshca, quo n!lo oxco~ 
~o de exportaç1to, do 8 11iafó, o actual impos-
axa de 3 francos, quo 8 por cento, o sobre-

o cobra actualmonto. 

§ l.' Para a hoa oxecu ã 
verno poderá si . 1 ç o desta medida o "0 
accordo com' Es{~:fo~r conveniente, entrar%~ 
com o governo Feder produ~torcs de cafó o 
las que forem jul<>adasaln o estipular as clausu-

. " ecessarias. 

§ ') fJ o 
~. s 6 francos por . 
cadados no acto da e~acca de cafe serão arre-
~orno, c a taxa do estali~r!açll:o, a juizo do go-
re~~gs d~eE.ju11gar mais pr~~~~t~; occasião ~ do 

< s ndo. o para os mte-

52 

Artigo I<" 
ent : ' o governo do E t d 
de f~r em accordo com 0 ds auo _auctorizado a 
d ayorecer a indust · . a m!lo para o fim 
e Mmas, podendo · ria s~dcrurgica no Estado 

~~lacsq11er favores q1~0 1~1to accordo conceder 
s e neccssarios, 0 pareçam convenicn-

o 

~ 

190() 

o ... 
"' s ::s z 
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Transumpto 

72 Orça a receita e f!.x.a a de~pcsa do Esta-
do para o exerClciO de 1.J09. 

Andamento c observações 

53 

Artigo. Rectiflquem-se as sommas e separem-se 
para constitmrem proposições distinctas, as: 
emendas sobre ma terias extranhas ao orçamen-
to da receita e fixação da despesn, ou que co!l-
stituam disposição de natureza permanente. 

Etn tliseu"'!S:"io as emendas, foi ella adiada. :1 
requerimento do sr. Senna Figueiredo, pMa.<~; 
sessão seguinte. 

Em 2 de setembro (continuando em discuss:to'1 foram approvadas todas as emendas, com e:c.:. 
cepção das de ns. 29, 3G, 45, ·!7, 50 e 51, peh 
que foram devolvidas ao Senado por offlcio n. :s, de 3. 

O sr. Juvonal Pcnna declarou que o auxilio dú 
n 31 refere-se ao Hospital de S. Salvador, de: 
S. José de Além Parahyba, o o sr. Senna Fi-
gueiredo-que o auxilio 'dado ao hospital de Al~ 
t'onas se refere ú Santa Casa de Miserieordít 
d'aquolla cidade. 

Nesta data o sr. Nelson do Senna declarou nã" 
ter tomado parte na discussão e votação da 
emenda n. 34, e o sr. João Velloso faz idetl.tie<! 
declaração quanto á emenda n. 48, na parte 
relativa á Escola do Pharmacia, tendo o sr~ 
Senna Figueiredo c Nelson de Senna se absti~ 
do de tomarem parte na discussão c votação 
da mesma emenda. 

Ji'lzer:un. tleelarnç:io de Yoto <) ~. 
Heitor de Souza contra a emenda n. :313, e .;n 
sr. Ignacio Murta, a favcr c'as de ns .. f) c 
50. 
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1!)0() 72 Orça a receita e fixa a dcsphs,·t do ,., ·'o ' ~st::t-u para o exerci cio de lU 10. 

:s: 

Andamento c observações 

Devolvido pela Camara , 
3. por terem sido· .. por olhcio n. 78 do dia 
2:>, !36, ·15, .n; 50 ~c~tlt~d~s as em~ndas do ns. 
P.elo Senado por orne'· o Oi 2~evolvi.do de novo 
Sido alli confirmada . i n. do dut 4, tendo 
to ús emendas de nsa d{rJ1 ~ilo da Cama r a q uan· 
das as de ns, !36, 45 ~ 50.' 7 c 51, c sustenta-

I!im :; de setembro 
cussuo ~s emendas ~~tr1~.~nu _de novo em dis-
sendo cneernda a d' · · <;, 4a 0 .ti(J do Senado 
lJO ~. lt ' JSCUSS'IO C , d', d ' r ''' a do numero, ' '' Ja a a votação 

Em 6, foram ap 
mis>ão. provadas o rcmottidas á Com-

I<oi apresentada ~ . 
"' sogumte 

Declaraçcio de voto 

«D?claro haver votado 
ê8nado ao projecto d contra as emendas do 
D • e orçamento, ns 3!3 e 

Quanto á rim . · 
ducção pde ena, porque ella 
doaes J... ,vantagens aos 11encerra a re-. 

· ' a mmto mal rem co cctorcs esta-unerados, 

Quanto á se(J'und 
providenCia t3:'l porque, em hora 
çamento u I ' occasiona d consagre uma 
penso cstadoal nrto c esposas <t uo o o r-
mini t ql!O osso serviço d omi~orta, e porque 

s erJO da A<>ricnltu evder .. ser feito pelo 
o ra a UniãO.>> 

1\JO!l 
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72 Orça a receita e fixa a dc
1
spcsa uo 

tauo para o exerci cio do l!JlO. 

Andamento e observações 

Es- Em 8 foi 1tpresentad<t á rcuacçao fimtl, senuo 
destacadcts as emendas ns. 3Cl, ·ll o -tO •lo :)o .. 
nado :::obro inscripç1\o uo terras, caus<cS de tli·· 
vorclo e emolmncntos, vara conslitui::em prO• 
posiçào distincta, cüja rcdacção fOJ tam1Jelll 
apresentada ·na mcsm!\ d!tta, 

Dispensadas as formalidades regimenacs .a rcque.,. 
rimcnto do sr. Heitor de Souza, entraram ll<\ 
mesma d1tÜt em discuss1\o as duas rcd11.cções, 
sendo ella cncorradtt c adiada. tt v o tttção pot 
falta de numero, 

Em 0, foram approvadas, sendo remettidtts á san. 
cç1\o a proposição n. 45, porol'ficiou. 2i·l, de 13 
de setembro e a proposição soh n. 33 emam~· 
da das omenuas us. ~9, 41 e 4\l, por offlcio n. 
271, da mesma data, o que se communicou ao 
Senallo por ofrlcio n. 8!, da mesma daht. 

Snucclonadal!ll 

Leis ns, 510, de 22 de setembro de 190Cl c 505 u(\ 
mesma d1\ta, 

"13 Crút UltJa :;ecção do fli;caliz~\ç~o <los gc- IDlo ~;:..•. 
noras alimentícios c hclndas alc~oll-
c;a;,, mmo:m ú !lirectoria de Agnc~Jl-
tnra emqunnto não for croada a I,c-
partlçl'ío do llygicno do 'c'stndo. 

s. c.- n. 

h}n"c!>;cntatlo un 3l <.lo julho. 

ll:tu tn•huch•a tli!-icn!ii~:lo em .t de a~~;osto1 !'oi a requerimento do sr. Nelson de ::>onnu. 
dispensatht a leitura, sondo onccrrnu1t a 1\iscus· 
srw c auiaua a votação por üüta do numero, 

Em 5 foi approvado c remettido á Commissão 
de Saullc PulJlica, quo o apresentou pal'11. a 
segunda com um substitutivo quo tomou o n. 
82, inuo a imprimir-se, 



1!lOU 

1~09 

o ... 
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73 Crêa uma. secção de fiscaliza ão d 
neros ahmcnFcios c beb.id~ts ·\l~~.f!.t Etn tll..;cu""'i\c, ., 1 • 
tas, annexa a Dircctoria de À., . ~t !crido o substituti 1 r?f<;roncw. c.m 18, foi pro 
ural ~mquanto não for crcada'"'~1~;1 • JCcto. vo, Ic,mllo IlrP.Jiltlicado o pro 

partiçao de Hygicno do Estado," ,e. 

Vide projccto n. 82 

74 n· õ ~~~· e. aojre a reforma dos offlchcs aças a Brigada Policial. ' e Oo !o1t' •• João Ll!o~hon ~ o • 
ll•l'Ot!\. 

" 111 ~··hueh•n tU • . ~ 
quorimcnto do seu ~CU!o\!"1:'~ em 5, foi, a rc-
~a, sendo atJprovado uctor, dispensada a lcitu-
e ConstitUição Le/ {emettido á commissão 

app:e~entou par~ a sclgsu~~~o c Just!ça, quo o 

E 

rJmir-so. a em 12, mdo a im· 

•u Mcg·nnctn tU - ~ 
~~nd~d~ a leitura a"'~~~~~;i~e ot d 14, foi dls-
send maral, procedeu-se á n o o sr. Eduar· 
d o encerrada o ad· d quella por arti"OS 
c numero. m a u. votação por f~ltà 

E 18 m foi ~Pprovauo o . , 
~o ~onshtuição Lerrisl~ofretttdo a commissão 
on o urgcncia, o a r ç o o Justiça que oh-

para a terceira inl cs~nto1~ na mesma 'data 
' 0 a Imprimir-se. 

Et t lt erceh•n 11 
pensada a lcitur~ ;;cu.,!o\~o em 20 foi dis-
son de Senna, scnd ,requerimento do'sr, Nel-
tação por falta de 0n encerrada c adiada a vo-umcro, 

Em 26" · d lOl approvado 
e/tcdacção das Lo' e remottido á commissão 

re acção tlnal êm 2~~ que 0 apresentou com a 
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-------~------------------------~-------------------------------

1009 74\Dispõe sobre a reforma dos o!Iiciacs e 
, praças da Brigada Policial. 

I 

Dispensadas as formalidades regimcntaes, a re< 
querimento do sr. Heitor de Souza, entrou 
immediatamento em discussão, sendo encerra·· 
da e adiada a votação por falta do numero. 

Em 1.0 de setembro foi approvado e remcttido 
ao Senado, como proposição, sob n. 51 por 
officio n. 7G do dia 21 sendo por este devoivido 
em 8 por officio n. 2o, com a seguinte emenda: 

Artigo. E' o Presidente do Estado auctorizado 
a contractar dois veterinarios para o estudo 
o tratamento das diversas epizootias que co.s-
tumam atacar as diversas raça• de animaes ilo 
Estado, 

Paço do Senado do Estado de Minas Geraes, Bel· 
lo Horizonte, 8 de setembro de 1909,-A. Glz. 
Chaves.-Gomes Freire de Andrade.-Francis-· 
co Ferreira Alves. · 

En1 cllf!';cnlólsi\o a emenda na mesma data a 
requerimento do sr. Senna Ficruoiredc foi 'en~ 
cerrada e adiada a votação por falta' de nu-
mero. 

Em 9 fo~ approvada e remettida a proposição á 
comm1~são do Redacção das Leis que, obtendo 
urgenc1a, a apresentou na mesma dnta com a 
rodacção tina!. 

Dispen~adas as formali~ades regimentaes a re-
querimento do sr, 'i aldomiro Magalhães en .. 
trOl} crr: discussão, sendo approvada e reru'otti-
da a sancção sob n, 36, por ofiicio n. 276 de 
14 de setembro, o que se communicou ao'se-
nado por ollicio n. 88 da mesma data. 

Sl\tU!clonado 

Lei n. 500, do 21 de setembro de 190U 
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190\l ~" Equipara os vencimentos do corpo do-.;; 

Uo ~··· Jo5,o conte do Gymnasio Mineiro (Externa- V~lloso c outro:-;, to e Internat?) aos dos lente.s 0 pro-
fessorcs da Escola Normal 0 Cms 
Fundamental da Capital do Estado. 0 

Atn•cseutntlo:cm 5 de agosto. 

1~•u lll'l 1 n1e rn lll;.;;cns~-
quorimcnto do sr ir . · "lao em 7, foi a rc-
a ~eitura, sendo apprg~~oJ de Sousa, di~p~nsada 
jllls~ão de Instruçao p '\P, c remcttido á com-

I 
nd1os. n Ica o Civilizctção dfr 

Deixaram do tomar 
os srs. Nelson dl~rto na discussão e votação' 

cnna e Senna Figueiredo~ 

gm 9, foi apresentado Jar 
s~ndo a rcquorimcnt~ d'l a segundo discussão 
dispensadas as form•tlid 0 sr. Xavier Rolim 
de entrar na~ordom' d ~~es rcgimcntacs aflt.f. 

i - 0 u~ seguinte. 
i 

I 

Et~ !õ!cg·nnl1n 11 . _ 
C Ida a seguinte~ !';Cd!i!St\O, em lO, foi oflcrc-mcn a: 

N 1 
' ' 
i 

Art. 1 • Sito 1 ' ' 
t • c cvados d 3 ~;1~aes do todos os p:orco 96 o~ vencimentos 

res ; ' ssorcs dos Grupos Es-

Ao art. 2• ac , crcscento-so onde convier: 

o 

~ 

1900 

o ... 
"' s p z 

-133-

Transuropto 

'í::í Equipara os vencill:!ent~s do co,rpo d?-
c<:nte do Gj'm~asJO Ilhr.etro (l<..xterna-
to e Internato) aos dos lentes e pro· 
fessores da Escola Normal e Curso 
Fundamental. 

Andamento o observações 

?aragrapho. Os dirrct0r.es de Grupos Es.colares 
fkam com os sons veuciu,eriiüs equiparados 
aos do5 lentes e profes5orcs da Escola Normal 
c Curso Fundamen:tal. 

Sala das sessões, lO de agosto do 1\JO\l.:.-.A risto-
toles Dutra -Eduardo do Amaral.- ;João Lis-
boa.-1•'. Schumann -João Velloso -Campos 
do AmaraL-Jayme Gomes.- Jo~é Galdino H.ios. 
-Valdomiro l\lagalhãcs -E!lgardo tb:Cunha.-
Argomiro de ltezende.- Jlcit(n• do.Souza.-
João França.-Amorico Lopes, 

Nesta data foi oiTerccido pelo~ sr. ATistoteles 
Dutra um 1·cquerimento pedii\!lO l(UIJ o proje-
cto e emenda fosso remettido :á Cominissão de 
Orçamento e Contas. · 

Em discussão esse requorimonto,: foi pelb sr. João 
Velloso, por pitrto da commis,no de lhstrucçao 
P uhlica c Civilizacno do lndic's, ofl'decido um 
outro pedindo adiamento da lliscu~são para 
qu~ ílgure o projecto na ordem ao dia se-
gurnto. 

Em ~iscussão osso rcq uerimento, foi ofierccido 
mats um pelo sr. Heitor de ~owa, no sentido 
de serem ouvidas as CommissOes re~midas de 
lnslrucçãO Publica o Ctvilização do Indios e 
Orçamento e Contas sobre o projccto. 

l:i:m ?iscus~ão ?sse req.uer~mcnto, foi approvado, 
ficando por tsso preJmhcadas as anteriores. 

gm 11 foi pelas Commissões reunidas apresenta-
do para continuar em 2.• discussão com a 
emenda n. 1, sendo a requerimento do sr. João 
Volloso dispensadas as formalidades n'gimen-
taes, aflm de ílgurar na ordem· do dh\ >:eguinte. 



o 
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75 Equipara os vencimentos do corpo do- Ean !o', n· 

cento do Gymnasio Mineiro (Externa- ç'lo) ~"' 1\111f~ dl!o;cnssii_o em 12 (continua-
to o lnternato) aos dos lentes 0 pro- n'. 1 f a~ • · . conjunctamento co~ a emenda 
fessores da Escola Normal 0 Curso ' oram oflerec1das mais as seguintes . 
Fundamental da Capital do Estado.! ' 

N. 2 

Ao art 1 IJ \oi 2 IJ A 
do E~te~nato..:...i:260$J8o.eente-se: ao contlnno 

Ao art 1 Q § 'l o 
· · ' · · • Accrescente-se : 

Os vencimentos do S 
do 4:000S;Ooo sem J~r~\ario do Internato serão 
pecie al~um~, quer 1~e1 0 a r;.ra:tiflcações de es· 
por servu;os extraord~mo .bibhothccario, quer 
guarda-livros, lfiarios, como seja o dl' 

Paragrapho. Por occasiã 
mo .an+iliará 0 Secrct 0 . do exames, o econo-
gamzaçrto das listas dar1y do Internato na or· 
no registro de not~s e c Htmada dos alumnos, 
0 em outros serviço~ da expedição de boletins 
~ratil,icação do quo 200~·8&fediente, sem outra 

a-Expediente, ~ annuacs, pela ver· 

Sala dtJ s sessões 19 
Velloso.-xavÍor R f.e agosto do 1!>09.-Jollo o 1m, 

N. 3 

Accrescente-sc onde 
convier: 

I 
1909 

o .... s 
::I z 
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I . · entos do corpo do· Arti~'o. Fica o governo auctor~zado a ~odiflcar 
75 Eqmptar~ 0J vc~~~ l\Iineiro (Extcrmt- a âistribuição do ensino prabco, na Jl"scola de 

cen ° 0 ym . s dos lentes e pro· Pharmacia uo Ouro Preto, devendo c:_:d~t lente 
to o Internat~) ao a Normal e Curso dar 0 maior numero possível do exerciciOS pra-
f~ssores dta· 1 E~.cob. ·t 1 do Estado. ticos extraordinarios, sempre que exceder de 
I< undamen a t '' ,tpl a quarenta 0 numero de alumnos frequentes em 

cada sorie. 

Artigo. Ficam equiparados os vencimentos dos 
lentes da Escola de Pharmacia aos tlo corpo 
docente do Curso Fundamental da Capital do 
Estado. 

Paragrapho. Além desses vencimentos nada mai! 
perceberão os leptes pelo serviço o-x:traordina-
rio de suas cadeiras em bem do ensmo. 

Para,.rapho. O director da Escola perceberá, 
ale'ffi dos seus vencimentos de lente, mais uma 
gratificação annual de 1:200$000. 

Arti"'O. Ficam J\xados em 4:000$000, 1: 440$00Ó, 
1:600$000, 1:200$000 e 1:155~000, respectiva-
mente, os vencimentos annuaes do secrotario-
bibliothecario, do amanuense, porteiro, conti-
nuo e serventes da Escola, 

Paragrapho. O actual amanuense da Escola ~~rá, 
além das funcções regulamentares de f!UeJa se 
incuml)e, mais o encargo de conservar o zelar 
todo o material de ensino da Escola, que guar-
dará mediante inventario. 

Para ra ho. Fica desde já creado mais ,um lo-
af d[ servente, na I~scola d~ Pharmacm1 com 

3s mesmos vencimentos fixados nesta lei para 
os actuaes serventes. 
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''"'' "' "' venoimont" de '"'' d)''""· Pnu n "ment, dn llihlinthe.oo '' E<· 'helte do Gymnasio Mineiro (l~xtorna- cola, a cargo e responsahilidado do secretarw, 
to e Internato) aos dos lente:; e pro- e' Hxada <t verba de l:OIJO,UIJO, annualmonte, t~ssoros da Escola Normal e Cnrso que será empregada na ac•tuisiç;:;:o de livros o 
I•;undamental da Capitat do Estado. revistas de proveito para o ensino. 

Artigo. Fica o governo auctorizado a reorgan· 
zar o curso phurmaceutico, de accordo com 
novo Codigo de ensino, que for promulgad 

1~ 

o 
o, aproyeitand?,quant? possivcl, disposiçc)os appl 

cavc1s de le1s anteriOres, que sejam do conv 
niencia para o estabelecimento e seus fins. 

i~ 
Co-. 

Sala das sessGcs, 12- 8-00().-Nclson 
-João Lisboa. de Sen na. 

Encerrada a discus:;ão, foi adiada a votaçlío falta de numero. po"r" 

Entrando em dis:ussão os outros artigo~, foi 
encerrada e adiada a votação por falta d rr.oro. ella 

o nu~ 

Em 13, foi ~om as emendas 118, 2 e .'3 app 
~lo, se;Hlo a do n. l re)eJtatla e rulllettido 
.J;:c.t~ '\ cornnliss.ão tlo lnstrncçflo l'uhlica 

rova .. 
o pro-
o Cl-

ara a 
]UO!'Í• 
s for-

\ :1.1:-,:.ç~o de llllhos, 'Jllo o apt·és<mton p 
tcrcoJrd, on1 11, sondo nesta dab o are< 
lll~mt~ do, sr. :João LhiJoa, di:>pen~adas a lllU!td,tdc~ regJmontuo:; ulltn do li"urar 
dom do dia seguinte. ' 0 na or• 

lEut ~~'I'C'(•h•n di~·.c·n.,...,~o em lG, fui, 
'lt~ennwttto do sr. X:wier ltolim, dispun 
lflnnra, sendo encerrada e adiada a v 
por falta do numero. 

a ro-
sadt\ a 
otaçllo 

lln1 1íl, foi approvado o rcmoltido á cot 
do ltodacçilo clas Leh, qno o uprcsont 
a rcllacçilo final om w, indo a nnprim 

nmiss:lo 
OU CO!ll. 

ir-so. 

I 

o 
§ 
< 

I' 
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_:_ ____ _ .---· ·------

foi 1·\L\ cur~en~t·b o . .,,~-..·lo Pm 21), 
. >O do- Bnt chl'>\' ~ • ã Jor falta ,J,, !llHm•rl•. . "•·tJcin:ellto> do c(clJ'~·It••rn·l- adiada a votaç. o I · ara O> • M etro •,, " -;;, E•t111Pto do Gymtw,lo 111~ lentes o prn-

ccn · to• '\OS lO,; c r·o to e Interna ,; 'I Norntal c u s 
fc'ssorcs da 1•.~{0 r~.lpital do t•;stado. Fund<tntl'J1tal '1 ' 

. . , . úY<Hla e relllcttitlo /} i ' 1" de sdcrnlJrO lo! ,lppr HOJ>'Jsição soh !L 1 ' •,m · s ll'ldO como I r \o ne\o projcct? _ao' eí;, di~ mesm3 d·lla, s~/{, c'm D 
pol' ol!lclO n •. · : . cção <;,,h n. , -' . ·t· 
Jl1CS1110 remetttl\0 [,t sa~ ., COllllltt\lliGHÇ'l<l Í(ll <I 1 col! orme ~ -do sctc•n: HO, 21 desta data. 
l'tn ot!lcJO IL ' 

lo\aau•cíonatlo 

b ..• ,, \'111'_1 WS, de 31 de sdent to u, , Lei n. 

. n· r rno ~~ garantir o juro ~)o !<i\', 
- 0 \uct.onra o .-._0 ~t .1te' 0 capital tle <.lots 

_ Li .1,,,."\ ;~ on~ t•n••. Jo •o ~. . 

' ' annual do D ··\'Js a tl'n l>anco 'Jil" "" 
;nillti\os cst(;rt·~rl '· 0 nar~t 01wrar sohrt~ d· r no M at , fun a,, 1·to aorric0la. o creu 't> 

s. c.- 18. 

. . Senna Figueiredo, r~r<;m A reqnornncnto do sr. t· \·dos re••iment \ts, r\Íllll l . s·•tlus '\S forma ll a " . lo tlspcn ~ ' 1, lo dia sPgnm · do tlgurar na or< exn t -

. •ul-'!o'.::.o em ll, l'd,_:: re: Ean !Ooegnncln. cllS~ma Fi"neiredo, dt~p~n 
<JUCritncnt_o c;o s,r do otT~recfdas as segmn es sada a leitura, sen 
emendas : 
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76 A uctoriza o I!Overn 
annual de 5 o; 0 , a garantir · 
~ilhõos esterJÍn~!o o capital dg ~t~~o 
undar no Estado a um banco que s 

o credito agrícola. para operar sob:~ 
N. I 

N.l! 

Ao art " .... , n. '> 
~, accrescentc-se 

c) p or adeant· j?bre colhoit~~1entos a titulo 
d;~{0 o direito J:ndcntos, re~~r 0.lllJlrcstimos 
'!· da do doved llOI!lcar e vantlo-so ao '\ as d't or, Pat· 1 mpro"a 1 1 as ~'oll 't a I S<'ali .., ' os por , r C! as ; . zação ou guar-

3 ., I) · Jlcrnçu .. . 
consenti! e., diversas . . 

ncnto do · 'l Juizo 1 
governo. · 'a di r·•~o(')tia 11 

Ao art. 2 • 
• , accrcscet t 

I e-se no n. l 

-139-

Transmn pto Andamento e observações 

i61 A uctoriza o go' erno a garantir o juro c) Por frudos ou prorluct01; 1l~Hlos 1)11\ garan-
annual de 5 01

0 
até o capital de dois tia, po<ll'ndo ser a juizo do hanco t!Pposiía-

milhões esterlinos a um banco que se dos em annazens dcsi~nados ]H' h "'''stno ou 
tundar no Estado para op;Jrar sobre qt~o lhe pertençam, do conforrni<hvle com os 
credito agricola. regulamentos em vigor; 

d) Por di'SConto de Jottrns acceitns por agri-
cultores, industriaes on exportadores de 
seus prodnctos, com garantia d<l tinas ilrmas 
rcconhecitnf.'llto solv<n'ei'. 

;>;, 4 

Ao art. 5. •-inf'il•e- 1liga-:;'-': ,,quanto no credito 
u.gricoh\.~. 

Accresconte-so ondo cnnvior 

Artigo. O capital serú reprl'senlado por 
act;ões do L 20. 

Sala daa sessões, 11 de agosto <lc ll!O~I - Smna 
Figueiredo. 

Em dis~ussão as emendas conjnn,!1amcntc com 
os artlgos a que S\l referem loi e! la ,n,:cnada 
o atltada a votaç;'lo por falht de nnntnro. 

Em 13, foi eom as 5 emendas approvado c 
remcttido á commissão de Or~'~mento e Con-
tas, que o apresentou redigido para a 3.• com 
a seguinte emenda: o art. :l, 0- Snpprimn-so 
o n. :l 0 • 

Sala das Sessões, l.J. Je ugost.o do H!O~).- Senna 
Figueiredo. 
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190Cl iG Auctori7.a o governo a ' . . . 

annual de 5 •to at • g~r,~nhr o .Juro Nesta 
milhões esterlinos e 0 c.lpltul do dois 
fundar no. Estad a um hanco que se 
credito agrícola. 0 pura operar sohre 

rlatu foi a imprimir-se. 

Eau t~~··'-~l~h·t\ di . • -
encerrada c adiarl ~~ "~7-ac~ em 17, foi elb 
mero. ' \ 0 a~ao por f~lta de llll-

Em 18 t' · • ' OI approvaJa , 
sao de ltcdacç:lo das Io ci romettirlo á Cominis-
~gm a rcducçilo final ~ms'·J]qnod o aprcsm1tou 
• • ~' IIJ o a Imprimir-

~~~u dlto;cu .. ·~· •.· ell · ·~ lO 't rc I a encerraria· ·c .'I' 'acção final em 2:3, foi 
de numero. · ,(( lada a votpcoo 

' « por falta 

;, o mesmo 'trt· ( ]f'fQ ' • 

I.· 

2." 

~<a.té 
ll!U-

cresc~ntn-so:_; ' '1!>os a pal:wra- ,• .. de Muns r, ou .to lhnc 1 L~t.trlo- a c-
, · >eracs, ' -0 t c .rcrlito lteal 

- lClW 
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~a Auctoriza o governo <~ gar~ntir o ju~o !," 
1 annnal de 5 'lf0 ato' o capital de do~s 

milhões esterlinos a um banco que se 
fundar no Estado para operar sobre 
credito agrícola. Ao art. 2. 0 Supprima-se, 

fi. n 

Ao a,rt. 3, 0, n. 1, lettm-tl-suhstitlm-se J•Plo HC-
guinte : 

d) De lettras de cambio e notas J,romissor:,.~, do 
agricultores, indw;triaes e exvorla<lorcs. coro 
garantias a juizo Jo Banco. 

6.· 

Ao art. 3°, n. 2,-lettra-11-accrescente-se :-
depois da pahwra- estadoal -, as seguintes: 
de productos agrícolas e industri.aes. 

7 ... 

Ao art. 8.'' Snpprima-se. 

8." 

Accrescente-se onde <'Onvier : i 

1 : 

. t . d j t't: . Artigo. E' o governo auc or1za 0 a res 1 mr ao 
Banco de Credito Iteal de Minlts Gemes as 
quantias pagas por novos o vclhds direitos so-
bro o emprestimo já feito ao n)esmo para o 
serviço de credito agricola, ism\.to o mesmo 
Banco de tal imposto quanto as prestações que 
ainda tenha a receber, nos term~s do :respe~ 
ctivo contracto. ! ' 

1 l 
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I --
7G Auctoriza o governo a garantir o jnn l'ara"l"lpho lll · 

0 
f 

annual de 5% ate' o capitz•l de dois ti<TÔ 'prcc •une~. , avor !'Stahelecido no ar-
milhõPs esterlinos a um l.Janco qnn s1 q~c 0 na:lc cn ° w_ se fara ell'ec1ivo depois 
fundar no I<Jstado para oporar sohn· quot· s (jl 0 .. re::ltl1lr, " juiw do governo, as 
credito agrícola. vcis '~05 ~~ CX!~l) para 11 1\Valiaçào de immo-

hypothecar~g~- 0 tJtoposlas para cmprestímos 

9,• 

Accrosconte-sc onde convier : 

Artigo. Fictl ap·•rov·tl· . . . 
no valor do 10 5~7 .00 ' a ,\ cnn~s:to de a polices 
e cin~oenta 0 ~~·~0' c~n~l)l) (c~o1. ln.il quinhentos 
em VIrtude do llec n 1°072• o 'éJs), realizada 
do 1!107, para sub~t· ·. • de L7 de janeiro 
·tador, omittidos no ' 1t~1lo dos titulas ao por-
do 21 de deze,~bro sde V9'08.s do dec. n. 1.433, 

10,• 

A.rtigo, A acção exec . 
}.rd lle cambio 0 n~~:a, Que ~ompete as let-49 .' ~nl. 2.0p, de 31 de de probnllssoras a Doc. 
0 ~ '-> ) sera (lroces<·t<l· zcm ro de l!J08, arts. 
d disposto n~s arts' '310'1 de conformidade com 0 

2:> do novembro' do JB~J.I7 do [tegnl. n. '737, 

ll,. 

Accresconte-so : 

Artigo !<:' 
t · anctorizado 

f~o~{~ct~1felobra<Í0 00~1 ~o'ífrno a rever o 
cola 0 nas Gcraes sob anco do Credito 

s, pura os fins scguint~~ ~nlprcstimos agri· 

o ... 
"' s 
;::l 
z 

-1.43-

'f'ransnUJpto Andamento e observações 

----.,.--~----·--~------------- ------·----
7tJ Auctoriza o governo, a l!ar~ntir o jm:o 

anrma l elo 5 0/' ate o capital de dois 
milhões est.·rlinos a un• banco qur, se 
fundar no Estado para operar sobre 
credito agricola. 

1. 0
) Elevar a cinco annos o prazo para os con-
tractos de emprcstimos com garantia hypo-
thecaria; 

2. 0
) Excluir do contracto as clau~ulas relativas 

a emprestimos às Camaras Municip;;es o a em-
presas industriaes, salvo quamo ás Camaras, 
os pedidos do emprestimos jil auctoriza1os 
pelo poder executivo. 

Paço ,, o Senado do Estado do 1\Iinas Geracs, 
llollo Horizonte, 5 de setembro do 1\JOIJ,-A, 
Gonçalv-es Chaves -Gomes Freire da Andra-
de. -Francisco Ferrcir11 Alves. 

Apresentadas on1 6, foram, a requerimento rio 
sr. Senna Figueiredo posta sem tliscussã0, sen-
do agprovadas o remcttidas a tommissão de 
Ilcdacção das Leis. 

A Jll"e8enüula à redacçilo final da I>roposi-
ção em tl, foram pela Commissil.o de~tacadas 
paru. serem remetti•fas á sancção em separado 
as emendas de ns. 8 a U. 

Em discussilo a rcdacçilo llnal na mesma data 
foi approvada e romettida ú Sanrç:1o sob n' 
26, por ofllcio n. 2G-!, de 13 de setembro, · .. 

Na mesma data foram remettidas {( sancção sob 
11. 27, as emendas ns. 8 e ll referentes a r~sti
tuiçilo a Bancos sob n. 28, a de n: 10 referente 
a emi.csão do apolices e sob 1,, 2() a de n. 
\l referente a processo de acção! executiva. 

I 
Communicou-se ao Senado por officio 11. ! 85, de 

13 do ooiemhro. 1 ! 

Lei n. 508, de 22 lle agosto de l()IJ~l (proposiçrio 
n. 26) 

Leis ns. 501 e 503 da mesma data (proposições 
ns. 27 e 29), A proposição n. 28 foi devolvi-
da :í Camara em vista do art. 5. 0 da lei n, 

4!!7. 
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,, l' ça " l_,raticos pari\ abrir Do"""· .Joii.o Vellcl~o. 77 Conccue lCPn - . 
1 ' 0 lliri«ir pharmac1as nas l~cahda( es 

onde não houver estabelccldo phur-
Dll\Cúutico dil•lomudo. 

A lll'e~entntlo en1 G de agosto. 

!.~n• tn•hni~lrn tll!o!cn;.;,..:\o em 12, foi dis-
pensada 11 leitnr~t a requerimento do sr. Senna 
I•'igueire<lo, S<~nilo encorr;ula e adia1la a discus-são por falta de numero, 

Em 13, foi a!Jprovado c rornottido á commiss1l.o 
de Saudo Publica, quo o apresentou para se-gunda om lG. 

Pende d() s~gunda discussão 

78 Auetoriza o governo a contructar no no'"''· .Jo[\o l~t•ttnça c• outt•o..,, }Jaiz ou fóra delle, um ou dois medi-
cos vctel'inarios que Pstnu('lll no E;;-
tado os meios prophylaticos preventi-
vos ou curativos das opizootius que 

dizimam as nossas raças criadoras, AIH'4.'tiientn.llo corno snhstutivo ao projeeto especialmente as da febre aphtosa, n. 61, om G do ago~to. 

E1n tlb:cn~_"':'io om l:l tl.J agosto a preforencia 
entre _o pro1ecto o o qnbstitutivo, foi aquello 
prefendo, ficando c~t(! p rcjudicado. 

Archivou-so 

10 A"Oton,. .' goyo.., , '""'"" "'"- nu '-'••~'"'"""" de u.,,., . .,,.,...,.cõe• n!-a llOtr tnYahdcz o com todos os ven- lletlnel'hncnto!'! e l"eti ~>(;c"". c1men. os ao soldado do 1,o batalhão • 
da Brigada Policial do Estado Ma-
noel de Lemos Guimarães. ' 

A llresenttulo em 7 do agosto. 

--==~~1=45~~==============~=== ______,=--:=!· ==--=---=-

Transumpto Andamento e observações 

I ~ li) foi e1h\ . tU..,cu!'i!!O.ao .em f u'a de nu---~---~--- J refor- l~m- Itrid~u·l!·J~ada ; vota-ção por a orno a conce er vcn- encerra a c 79 ,\uctoriza -~v~~hlez 0 co1n tf~0b~~alllão mero. 
J~a potr ~ ao sol~a~o Jdo E'statlo Ma-eJmen. o . Pollc1al q_ ' 
Ja Br1gada Guimaraes. nocl de Lemos 

s. c.- l<J. 

tt .do ·i Commisslo · rovado e remo 1 ' 
0 

PotiçOea \1m 11, fOl appta 'ÕeS ltcquerimontos rr nda com de lteprcsen Ç • 12 para a se,u ue 0 apresentouae~n ~ seguinte emcnd . 

· 1 ntos ~o 'tbvras :- «Venc~n c os de SulJstituam-s~ r,s ~~guintes:- «Venclm.e_nt como 
~oldado•- p~ b\S de csquadra»-e o mms soldado ao ca 0 -
no proj e c to. 

. sões 12 de agosto de 190!J.-
Sab das' Cotmn_::~o-na~io Murta.-Jayme Gomes" Silva I<or es. o 

Nesta data foi a imprimir-se_. 

u, foi ella. 
por falt[l ce 

a emenda ">h . . . nciamento com l~m 18, 101 conJU ttitlo a mesma commissào <!UC 
provado ct rcnpl~ra a torce ir:\ em 19, indo :1 im· 0 apresou ou 
primir-sc. 

<>1 foi cll<\ . •h•·• tU!O;cuf!!\s:\o em ':'alh de nu· Btu t.et'C('' , ~ •.. ,d[l. a votação por 1 encerrada o ""1' 

I 

mero. 

J· o remcttitlo à Commissr.o Em :26, foi apprdov\ ~is quo o apresentou com <\ do ltctlaccão as , 
rodaeção final em 27. 
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7!) Auctoriza o governo 
ma por invalirlez e a conceder rcfol'- Dispens·I 1 
cimentos . 1 · · com todos os VPii- :'·'as as form·1 I' 1 1 da Dri ad~o ~o !!~do rio I.• l,ltall;fro quer_uncnto do sr ÍÍ ;~ ''-' cs regi montao~, a re-· 
nocl d~ L a I olG~Cl~tl do Estado, :\Ia- mcrdh.atamcntrJ en; rlotto; <lo ~ousa, entron im-· 

emos nnnarães. c a H\da a votaç~o tscu.,~fl.o, s•lrHlo ~'n~•·rr·trh 
<t por falta de nmnc.ro~.o ·• . 

Em 1 · d , • e setembrs foi 
~1tl~(0nado, como 'prop~~~~ov~do e remettido 

n. 7!i do 2 do sot Yl'ro,.soh n. 52 por · em Jro. ' 

P onde de del'l 
t l~r~\ção do Senado 

80 Approva as contas d·• . 
do Estado refor ,, receita e despesa D·t 
do 1907 0 'HHJi3 J;ntes, ~os exereicio~ • 
taria das Fina;1 J,1s~ce~s<Hlas na Secrc-

Connlll""'-" •1.0 ele 01' 
tn!ool Çatuento e Con· 

Atn·e!oolcnü\tlo em 
!IJ de agosto, 

Em l'l f · · , or appro . do Orçamento vado o remottirJo ,. . 
mesma data c Conta~ que 0 •1 Commrssão' 
das: Para 2,• com as. ,~P~esentou n:t ._s..,,umtcs emcn-

N.l 

Snbstituam-srJ os arh, tl'' e 10 · ' pelos ~oguintcs : 

Art. !J ,, A 
tro OXcrcid~ rendas, 'JUOr UO 
das, farão 10 que não tcnhan u~,1 quer de ou-
ria do gsta~arto da divÍda a1 

t'SH o arrecada-
no exerci . 0 e como tal ~ ~ rva or_çamenta-
sob 0 tit~~~· 01n quo for rc·~-~ãodescrrpturadaJ; 
quo, por «lndernniza ão; nza a a cobrança. 
d·t Act· sua natureza 1.9 ' salvo aquellas· ' rva P· t · ' a ropr verão s '1 :rmoniaL> 1 oscntom «Diví-

er cscrrpturadas'. so J CUJO titulo do--

o 
2 < 

J009 
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so Approva as contas da receita e des.P~sa Art. 10: . Os sorviç_os _não p~g;os nos ~espcctivos 
do Estado, referentes aos cxercrcws excrcrcws constrtmrão drvrda pa~srva e taes 
de 1907 e 1908, processadas na Sccre- despesas serão escripturadas no exercício em 
taria das Finanças. que se cffectuar o fagamento sob o titnl_o «Exercício Findo», sa vo o caso de prcscrl-

pção, 

N. 2 

.n.ccrescentc-se:onde convier : 

Artigo. Fica approvada a emissão de apolices 
no valor de l0.557:000:t;OOO (dez mil quinhen-
tos e cincoenta e sete contos) realizada em 
virtude do doc. n. l,fl72, de 17 de janeiro de 
1907, para su?stituição dos titul~s . ao porta-
dor de l:OOOi$000 e 50Q$000, omrttrdos de ac-
cordo com o de n. 1.433, de 21 de dezembro 
po l!JOO, no valor total de dez mil o quinhen-· 
tos contos de reis, elevada assim do mais cin .. 
coon ta e sete contos a primitiva omissão, 

Sala das Commissõcs, 13 do agosto de HlO!J.-
Sonna Figueiredo. - João Lisboa. - Pedro 
Rosa. 

Nesta data:foi a imprimir·se. 

Hua !!oleo;·unda tll!!o~t.•Us!!'\ão em 16, foi ella 
encerrada e adiada a· votaçfio por falt~• de 
numero. 

gm 18, foi com as emendas approvado o remet-
tido á mesma commissão quo o apresentou 
redigido para 1.a 3.• em Hl, indo a impri-
mir-se. 

Jl:an terceh•a tll"'en!!'\.-;\o em 21, foi a rc~ 
querimento do sr. gduardo do Amaral die-· 
pensada a leitura sendo encerrada a di!::r.us·· 
são e adiada a votação por falta de numew. 
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80 Approva as contas da receita e despesa Em 2ô, foi approvado e remettido á Com~is~ 
do Estado, retereutes aos exer?icios silo de ltedacção das Leis que o aprescn ot 
de lll01 e 1\JOS processadas na Secre- com a rcút\CÇilo llnal em 27, taría das Finanças .. 

Dispensadas as formalidades rcgimentacs a re· 
querimento do sr. Heitor de Souza, entrou 
immedüttamente em discussão, sendo ella en• 
cerrada o adiada a votação~por ft\lta de nu· moro, 

Em 1.· do setemhro foi :qlprovada e remottido o 
projecto ao Senado, como proposição sob t:• 
53, por ofllcio n. 7G do dia o por este rcmtetl· 
do a sancçilo soh n. 2-19, em 9 do setembro con• 
forme a communicação cita por ofllcit.1 n. 2i da mesma data. 

Snneclonntlo 

Lei n. '107, de 11 do sotmnhro do l!JO!!. 

81 Concedo aos, srs. Luiz Dlanc o Jose' 1'a- Dn c:;otnu1i!ol!iióii'í.o de Vinc•:-- t.• Oht·n~ J•n· nu.r~, o\1 a ompr~za que organizarem, hhcn~. ·,to · · pnv!leg1o por 2;) annos para explora 
ção, uso e goso de uma linha do au-
tomoveis para cargas o passageiros, 
ligando a cidade de Theophilo Otto-
m a de Arassuahy e passando pelos 
povoados do Uio Preto e da Lufa, Arwt.~"'entntlo em 1-l de agosto, 

E1n l~•·ín1eh•n tli"'lctt!ool!O\:Io em 17, foi .a re· 
querimento do sr, Jon:o Antonio dovolv1do 0 pr_ojccto á Comnüssão do Viação o Obras Pu• bhcas. 

Pende de parecer para continuar mt primeira 
discussão 

o g 
-< 
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---- ------------ ---- · l•l'"nbllco. 
__ , -

0 
tlt• Sant c , . Jfeitos. da fiscali- Da CoJutnsl'!..;a • l que par,\ O.> 0 t' · 

0 
JlCS-89 Dec nrn , os alimcn lC!Os, h" 

- z:w:to dos gPJ;(t~Hio de nnalyses c 1: So
.,l do ltthora 1 1 · n -1")9 de 4 de ao JlfOJ'ccto ~ d pe a e1 · · -,, • t' t t·vo micas cr~a l!JOG so compora ~o. s~- ~tn•c"'lent ado como subs l u 1 

outubro e . 1 .' um chefe ch1m11~ ' " ~·) om l!) de agosto. {"fuinte pessoa . . ' vento e con .<:lll n. ,, "' l t •s e um ~e r aju~ a~.e osições a respeito .. maiS u12p 

N. 1 

Ao art. l.O: 

- . · limenticias•, diga-se: «lJC· Do pois da pal<;t"V r,t- "a l c tos pharmnccuücos, · bidas alcoohcas o pro cu 

N. 2 

Ao mesmo artigo : 

Diga-se v3 ajudantes>>, 

1 s conjnnctamento Em discussão n:l omenr. a. ccrralh scn do o artigo foi Lt mcsmLt cn , 
este approvadas. 

com 
com 

. ·' seuuintcs omen-Ao art. z.o foram offerccluas as " 
das: 

N. 3 

Ao art. 2.': 
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1909 82 Declara que para os n; 't d . 

zação dos gcneros a~n{~n~~cioa flscah· Substitua-se pelo seguinte: 
so!ll do laboratorio de anal s, 0 pe~-
micas creado e,ela lei n 45l8J~ 4c

1;{ 
ou!ubro de 1V06, so co~po;á do se: 
~~~~te pessoal : um chefe chimico Ar ti"' . 
4aisadt;~os~ç~e~ a s;~;~~A~ e conté~ l{e'll~~0~0:t~~~~~i~~gt~b~d~; afilcscal1~zação do 

• uuctos phar t1 oo 1cas e pro 
"'iene estadoalaceu lCOs. os delegados de hy 
do rorem encar~e~~~cddost mu~1cipaes, qua~ 
rectoria de IIygiene, 3 es a m1ssão pela D1 

S~al das sessiíes, 18 de arrosto do 1000,-Arist 
C' es Dutra.-João Ant'Onio. O• 

N. 4 

Emenda substitutiva ao art. 2.o: 

Substittut-sc 0 art 2 o 1 • · P0 o seguinte: 

Artigo. Ficam encarrerr d 
gen~ros alimentícios '"'a os d'!- fiscalização dos 
medico auxiliar da b~a Cap~tal do E3tado o 
nos municípios os de!lrectorla de Íiygiene' e 

egados de hygiene. 

Sala das sessões 
tro, Alvarenga: 18 de agosto de 100\l.-Zoroas-

Em d' . 1scussão 0 art. 2 'l app.rov:ados aquelle · com as emendas foram 
preJndJcada a de n, e4~ emenda n, a, ficando 

Ao art. 3 ~ fo 
das : · ram Ofl'erocidas . as segmntos emon· 

1009 
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N. 5 82 Dec!nra que para os ~fl'ciio~ ~la tlscali-
zação dos gencros ahmcnhcJo:J, o pe~
soal do la hora to rio de analyses cln-
micas creado peln lei n 152,, de ·l de 
outubro de 1UOG, se compara do se-
guinte pessoal : um chefe chimico, Emenda ao art. 
ajudantes e um scrven~e c contém 
mais disposições a respeito. 

3 11 • . . . 

Os delegados de hygicnc ficam cgualmonto en 
carregados do serviço de hygieno defensiva c 
aggrossiva e tamhom do tratn,mento medico e 
cirurgico reclamados por presos pobres, na 
séde de seu município, som outra remunoraçilo 
além da que lhes e' lixada no art. 3.'' do pro· 
jecto. 

Em quadras epidemicas vencerA o a dia ria de .... 
GO~OOO, uma vez confirmada a existencia pela 
Dircctoria de Hygiene. · 

N. G 

Ao chefe do laboratorio de analyses chimica.~ e 
ao medico auxiliar llca lixado o vencimento 
annual de 7:200~000; fica tmnbem fixado em 
3:G00$000 annuacs o vencimento de cada aju. 
dantc do mesmo laboratorio. 

Sala das sessões, 18 de agosto de 1909.-Zoroas-
tro Alvarenga. 

Em discussão foram a requerimento do sr. Aristo-
teles Dutra devolvidos o projecto o emendas i 
Commissão de Saude Publica. 

Pende de parecer da Commiss::ío de Saude Pu-
blica para continuar em segunda discussão 
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8:3 Auctoriztl. o governo a conccuer ao õr, Dn Conuul;.;"~iío dto n._.,,..('>-~t•ni.l'I.'Ue~. 
Antonio Joso' da Cunha, roitor .do Ut'lluea•hnt~auo,.. ~' l•oc.a,_,.;es, Internato do Gymnnslo i'>Iinelro do 
!Jarbncona, oito mozcs do licença com 
metado dos vencimontos. 

Ena Jn•hneh·~~ dl;.;cn,..s:io otn2, foi appro~ 
vado o rotrH3~tldo á Commiss~to do ltoprosonta-
çõos, lt~quor1mentos o Petições quo obtendo 
urgonc1a, o tlprosentou para segunda na mos ... ma data. 

•~·~· S('S'•uult~ tliS(!11ssào em ·l, o foi offere-.. Clda a seguinte emenda : 

~m voz de: metade dos vencimentos-diga-se ~ com ordenado, 

Sa!~s da.~ Cotmniasõos, 2 de setembro de HJO(! .- . 
Silva l•ortcs.-Jaymc Gomcs.-Ignacio Murta" 

Nesta data, foi com a •emenda npprovado c re ... 
mottitlo a mesma Uommissão, 

Pende de parecer para terceira discussão 

81 ~Inda para Pontal do ·\ , , 
me do distr·lc!~ de naz' rBa'us:;rur·<lltúy OI' no. Oo loit•, l••·aa l '"I 
tal do "" · "!1. d" a o 'on- "' a(' 0 " Ut•tn (~ out1•o!ol, ' ... UlllClplo e Arassuahy, 

Pende do primeira discussão, 

PRO.JECTOS INICIADOS 
NA 

Cama r a dos Deputados 
EM ANNOS AN'l'ElRIORES 

E 

que tiverain: andamento em 1909 

s. c.- 20. 



J 

Projecto.s iníciado.s na Carnara don Deputados em 
anna.s anteriores e que tiveram ~ndamenta ~nn 
1909 
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nz Releva do pagamento d<: quantia de,·. Da Couunbosão tle Ot•c;auu•uto .- C"f~:::!!·-
2:!H88777, em cujo doblto so_aclla para tas. 
com os cofres do Estado, o cidadão 
Leopoldo Nogueira da Garr.à, colle-
ctor das rondas estadoaes do municí-
pio do Manlluassu'. 

A})rc!!lmltatlo em !l de setembro de l0t-l. 

l~n1 Jn•hueh.•a. ttlsens!ooliio, em lD do jnDJO 
de 1905, foi approvado, sendo romottido á Com-· 
missão de_ Orçamento, que o apresentou J•<:.r·a. 
sol?ul:lda d1scussão em 2-i de agosto, indo " iu:-
prlmJr, 

En~ ses·nntht tliscutS!óoi\o, em 5 de seteiLtrr 
fo1 approvado o remettido á commissilo ,!e o r..' 
çamento, quo o apresentou para terceh-a -:~is
cus~ão em U do julho de 1 !lO! I, 

Etn tterceh•a dlscnl!<!sito, em 17 de JcJl'o 
de HJO.J, voltou . áquella mesma Comnü~·siio, a 
requerimento do sr. Pedro Rosa, a qual c, i\l>re-
sentou em 8 de setemhro para continu;a B!.!l 
terceira discussão, 

Pende de terceira discussi'ío 
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15 Concede á San~a Casa de Misericordia Do I'II' • 
de Bollo Hor1zonte o auxilio annual · .Jose~ Alvc•10; e outro.,_, 
de dez contos de reis. 

Atli''"'!Seutndotem 3 do agosto de l0ú"'l, 

A tn•e!ôlentncto para se d .. 
3 de a()"osto de 1000 f . ~un ~ ~l!Cussão Clll 

b , 01 a 1mprnmr. 

Etn.•seguudn 11 
:foi approvado ·e' ~ens~t(o,. em 5 de agosto, 
Orçamento remettulo a commissão de 
em 7 de ag'ost~0 · 0d ap~eso-qto~1 ·para terceirt\ 

• lll o a 1mpr1m1r. 

E1u tet•eeh•n tll .. ~ 
mez, foi ella ence 8d~18"''~0 : em lO do mesmo 

rra a e ad1ada a votação, 

Em 11 foi approvad . 
de ltedacção das 0 e. remethdo á commissão 
a redacção final· q~1°01S1? 9ue. em .1~ aprosenton 

' 01 a 1mpr1m1r, 

Em 14 de a()"osto ~ · • 
adiada, pci'r falta 0J0 o~cerrada a discussão. o 

ltlmoro, a votaç1ío. 

Em 18 foi a 
tida ~o SonfJ;ovada 11 rcdacção final e rem ct-
por ofilcio n •7~0~0 

1p,roposiçl'l.o soh o n. 46, 
• ' e " de agosto de 1000. 

Em 5 de setembro f . 
21, devolvido c 0,1• do S~nado, por ofílcio n. 

om as segumtes emendas : 

1,• 

Ao art. 1 • ündo l' 
24:0oo~ooo' om con~~il e .1~:000$000, diga-so .•• 

presh\rá contas ao nnç es semestraes, do que 
governo do gstado. 

o .. g Q) s >= ::::1 ...: z 
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'l'ransumpto 

onccde á Santa Casa de l\Iisericardia 
do Bello Horizonte o auxilio annual 
de d{"7. contos de réis. 

----

' 
Andamento o observações 

2.& 

Accresconte·se : 

Artirro. Fica offualmento con::eJido o auxilio d 
tr~s contos e réis annuacs á Associação B 

e 
o-
u 

u-
neficento de Cataguazes, para as ohras do se 
pavilhão do enfermos do tuhereulose c de o 
tras molestias contagio~as. 

3 • 

Aecresconte-so : 

Artigo. Para o fim de regular o commercio 
aguas mincraes, de lacticinios c conserv 

de 
as, 

quer de producção do Estado, quer de f 
delle, impeuir c prohibir a venda daquel 
qu11 furem alteradas, falsificadas ou addic 

óra 
las 
io-
en-
ção 

nadas de materias extranhas, fica o l're~id 
te do Estado auctorizado a pôr em execu 
as medidas previstas pelo dec. n. 87G, de 
do outubro de 1805, no qu~ forem ar1plicav 
aos fins desta lei, o mais <IS soguinies : 

30 
eis 

1. o Inspecção do fls )alização constante das 
bricas, depositas e casas commorcines, fa-

por agentes de confiança do governo; 

2.0 ,Amtlysc hromatologica, no lahoratorio 
l~stado, dos productos que forem apprehe 
dos pelos agente, ficando cspeeiflc:adas 
determinadas em regulamento as condiçõc 
approhonçao ; 

do 
ndi-

ou 
s da 

:l.o Dosigna,~ão nos onvolucros dos fll'Odu 
da procodcncia da mercadoria, do lagar e 

ctos, 
nome 

da fabrica ou do fal)ricante, da analyse, 
tiver sido feita, da marca da fal)ricu. c o 
de garantia, que não excederá de dc2 réi 
kilogramma ou fracçi'l.o do kilogramma 
instituído nesta lei ; 

quo 
sello 

s por 
, fica 
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Concede á San~ao Casa do Misericordia 
de Dollo IIorJZonte o auxilio annual 
de dez contos de rois. 

- --

Andamento e observações 

4.o Regulamcntaç'to d . 
rina o de outr" ' O . COJ?mcrclo do marga 
mam fraudar 0 ;

3P styJs~tmcms com quo cobtt 
não possam ser 0~0 l uc os puros, de modo <!U 

corporad( s aos lacticinios. 

l· 
() 

li, 0 Desi~rna ·tto ua 
leranci~ p~~a os r~~~t~tug;em maxlma de to 

" 3 c conservação ; 

6,') EstalJele · 
2:000~000 e Càiged~l de multas de 500$000 a .. 
diversos casos de !r?. na,.reinciucncia, para os 

de 
s, 
c 

lias multas, 1 uo / 0 r,tcç!'lo, caber.uo a meta 
aos agentes fÍscaeJor~~ )Ull,<!-das proceuente 
?e penas em <!UC poss~ ''3 . !Verem imposto; 
agentes ; m mcorrer os mesm os 

7. o Finalmente, outras . 
periencia aconscll prOVIdencias que a e . 1ar par·\ a . · · za pos prouurtos e ' ~aranha u<t pur 

X• 
C• 

do Estado. · para a de esa da prouucç< l'io 

Artigo. As antilys " 
dcte~minadas 'po'; c~t;ao _gratuitas, isto 0 • • 
f:r;bficaç~o de Goo;s%J1) 1• flcanuo arbitrada 
a oratorw para procedcl~~~uaes ao chefe 

Artigo • Os vencim t 
flscacs serão de 3.gn ~s annuaes dos afient 
para <ts viagüns, · OO~, alem da tliaria ( e 1 

cs os 

Arti7o. Estas di . 
d~ a de smt pul~~~~s'~~ões entrarão em vigor 
d1uo ao '•o vemo 

0 
açao, para o quo fica cone 

" ncccssario cr•luito. 

na 
C• 

Submottidas á. d' 
~ 1scuss'(o 0 il 
.~mesmo anno, são . ' ' m J do setembro 
.. mcttidas ú comm~~nemlndas approvadas o r 

' 0 ' e Rouacç!lo das Lei 

do 
C• 
s. 

J\)07 

1\J(J7 

o 
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1• Concede á Santa Casa ue Misericordia Pela mesma com missão foi destacada a err end< 
u de Bcllo Horizonte o auxilio annual n. 3, referente ao commerc10 de aguas mine-

de dez contos de réis. raes, Jacticinios c conservas, para constituir 
proposição do lei em separado, bem como a 
emendas ns. 1 c 2, sobre auxilio á Santa Casa 
de l\Iisericordia de Bcllo Horizonte e á Asso 
ciaçllo Beneflcen te de Ca taguazes, 

Apt•ct<~cnüuln,.. ern redacções flnaes em 8, 
foram ns mesmas, a requerimento do sr. Hei· 
tor do Souza, postas em discussão, quo se cn 
cerra sem debate, ficando, por falta de numc 
ro, adiada 11 votaçllo. 

Em () foram approvadas as red<tCções linaes, indo 
a sancção sob os ns. 30 e 31, pelos o !li cios ns 
268 e 21i0, de 13 ue setembro. 

Saneeionntln"' 

Leis ns, 50:l c 501, de 22 de setembro de lOOD 

lü Dispõe sobre os conllictos de jurisui· Do"'"· Ar,:;·etnh•o tle Uczcmh~ Co.,.ta 
cção entre auctoridades judiciarias c outro .... 
entre si, ou com as administrativas. 

AIH'C!'iienttulo em 5 de agosto uc 1007. 

l~n1 IH'hneh•n tll!iolensioiào em 7, foi adiada 
a votação, sendo approvauo em 8 c remett1do 
IÍ commissão de Constituição, I.egis!açM c 
Justiça. 

Ain'e!oiicn~atlo com parecer c rodacção para 
~egund~ dis~us.são, em 22 de agosto de 1908, 
mdo a 1mprumr . 
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16 Dispõe sobre os contrictw de . . . . ~ 
cç11.o e:ntre nuctoridadca ·ud..J~ri~.di- Em 2tl e' approvado e .. , , 
entre :SJ, on com ns adminkt;:~~as ~rue o apre~ntou par~feth~o a .Commissilo, 8• ~9 do mesmo- me-t. ihd ercen·.t diScussão, em ., " o a imprimir. 

~m 1 • d • e setembro e • 
commissão de ltcdac ~pprovado c rcmettido <\ 
sentou a redacção fl~alo das Leis, que apre· 

em 2 de setembro, 

Dispettsadas as formali 
querimento do sr Adades. regimentaes a re~ 
trou em discussão 'na rgemuo de Rezende en• 
6fnd~ c remettido ao W:~~a data, sendo appro· 

ICIO n. 5t de 3 d o, soh o n 3'J. }lO" ' e setembro, ' '· ' ~ 

n ·· 1 c.Je tntlo I•elo S 
l\Jil9, conforme a do~llnt~o, em 9 de julho do 
ra, na mesma data mumcação feita i Cam:~-, . 

2G Auctoriza o·govcrno a 
quer particular u concetler a qual- l)o . . 
ver no Estado \a~!u~dar e manti- !oW. CannllO!iOtlo A 
accordo com ns pr n. a-modelo, de •unrnt e ontt·o~ .. 
n. 2 027 de s d ~scripções: do dec 
xilio'ate~ 0 maxf JUnho, do 1907, au: 
nuaes. mo de ·3:600$000 an- \. 

• tn•e""entntlo em 19 
de agosto de 1907 • 

l~nl ,..e ... , .. , l 
0 [1. ~ t n tU- • ~ erec1das 1 ""c Htii\!0\·,o e 2 
tes emend·'spe o sr. Simeã~ Styll.mt 6, forai m " : a as scgu n-

l.• 

Accrescente-se onde 
convier : 

1[107 

-161--

Transumpto Andamento e observações 

,JAuctoriza o gove~no a conceder a qual- Artigo. Fica o governo auctorizado a <l.uxilial(' 
~ ' quer partkular quo fundar o manti- ~om a quantia de 3:000':\00tJ, representada Oll\ 

ver no J!:stado, fazenda-modelo, do ac- Instrumentos agricolas, as Camaras lllunici· 
cortlo com as prescripçõcs do dec .. ~· paes. que estab!!lecerem e custeare;n campos 
2.021 do 8 do junho de 1\l07, auxllw prahcos de agr1cultura, de con!'ornndadc com_ 
ato' ~ maxi!no do :J:G00$000 annuaes. o plano estabelecido para as fctzendtt modelo. 

2.· 

Artigo. Esta lei entrar;\, em vigor ucsJc ~ 
data da smt publicação. 

AllPI'Ovtu!os o p1·ojecto e as emendas vo~ 
ta á commissão uc Orçamento, quo o ~prc ... 
sentou para terceira discussão em 7 de a<T()s-, 
to de 1\JO\l, indo o projecto a imprimir, b 

1;:n1 t~t·ceh•a tllscnssão em 10 de a;;o~to. 
to, foi, por falta de nu:nero lerral, adiada !!. 
votação. " "" 

Em 11 do mesmo mcz, foi rcj e i ta tio. 

Archivou-so 

·1:3 Auctoriztl o governo do Estado a mar:.- f)a Con!nth;;;:i:ft lle Jteprcscntal,'iJeloi <!.';) 
dar pagar ao porteiro dtt Imprensa I•etil;ue . .; 
O!licial, Awerico Vieira do Britto, a 
di!l'erença tlo vencimentos dos ctngos 
do continuo c porteiro daquollc estil.· · 
holccimcnto, durante o tempo em que, Atn•e"'t~uüulo em 2i do julho do lDOS. 
sondo continuo, exerceu cumulativa-
mente as funcções do porteiro-de :lO 
de dezmnhro do 1898 tt 11 do janeiro 
de 1\ltn- no caso do y, não lho ter 
sido ab<Jllt\Lla n "TalHicar;J:o I[UO lllo !<:1n tn•hneh•a ~li~<cn"'>l:\o em 27, foi :l.'(l· 
compete por esse '"'motivo. provado o romctttdo â cvmmissao. do Peti, 

ções, quo o apresentou para seguntlt\ em 2d 
indo o projecto a imprimir.· a 

S. G. -21. 
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43 A uctoriza o "'Overuo do Fst· d ··--. --:---------
dar J?agar ao porteiro , d~~ f a ~nau- Eu, "''~A'nauln 1J • -
ü.fflCJal, Amorlco Vieira de 8~Jll ons~ vaclo o remcttid 1 :"'Ctt!ó!!oi\uo em 30, foi appro· 
dd11Tcrença de vencimentos dos ~~{ 0 • a apresentou para0 t" ln<:sma commissão, quo o 
h o

1 
co_ntinuo o porteiro d~quclle' r~t?s julho, indo ll im . er.cena dlscnssllo em 31 de 

e ec1ment?, durante 0 tom 0 0 
• CH a- pnmtr. 

~~f con}muo, exerceu cSmufltf~~: 
do de~e~b~~~çeõcisg~ -~WeJro:- de 30 . 
do 1903-no caso d~ já' não l~PJ~lleiro ~•u tea•eelrn 1 ~o abotnada •~ gratificaÇão rinir 1~;~ ~ approvado e r~~~~~:.'ct""iio em :1 do agosto, 
ompe o por esse motivo "acção das Leis 1 0 á. commissão do Itc-

• flnat, I}UO foi l\' n~!O . npresontou a rcdacçl!O 
moz. Pflm1r, em 5 do mesmo 

E . 
nt ü f, i approvada 
o n. 24 por offl . 0 rcmettJda ao Senado, sob 

' CIO n. 41, do i do agosto, 

Devolvido pelo Senad 
por offlcio n 12 ' o, a 18 do a"oslo de 1909 

' ' com a scgninte"' emendt\ : · 

Accrescen te-so : 

A1·ti-.o, l•'l'ca d ' e"ualnte t sa o a mandar "pan··\r ? c o govorno auctori· 
ccretaria da Po'ff 1 «os chefes do secção da 

mentos entro essc~c a a dill'erença do venci· 
dccção. das Socretari;a~gos, o os de chefe de 

ccomdo do 1 Q d ~ " Estado no período 
d.czcmbro de 1006, 0 Janoiro do l8tl7 a 31 do 

A •·~·e~eu tnt10 prtm1r. em 19 do agosto, foi a Jm· 

ll~m dlscu88x 0 : " a emend· d cerrada e adiad '1 o Senado foi clla eu· 
mero. ' a a vota~!io, poT falta de nu4 

glll 2() l'o' • 1 1 approvaú 1
1° lledacçn.0 das ~ ~ remottido á commissilO 1 acç1to tlnal on1 27 ~IH, l}uo aprcsentou a re· 

ltl08 
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4.JA to ·iza 0 governo do l~~tado a man- Dispensadas, a requerimento do sr. lleítot cio ' d~ 1 -~ ar ao porteiro da Imprensa Souza, as formalidades regimentaes, enlron I 0'}fi/~lg Amorico Vieira de Britto, a a redacção fl~al em discussão, se~do estr. oil-
rtr• 1 er:ça do vencimentos dos cargos cerrada o nd1ada a votação, por 1alt11 !1'.:: nu-
d~ ~~ntinuo c porteiro daquello esta- mero. 
belecimcnlo, durante o tempo em ljUC, 
sendo continuo, exerceu cu_mulahva-
n:ento as Juncçõos do portmro;-de.30 
d. d b de 1898 a 11 do Janmro 
d 0 1it3m~ ~o caso de já níl.o lhe ter )!}m l, 0• de, setom~ro foi approvada, send\) re-..Or 1 d·t a gratificação que lhe mcthda a sancçao, sob o n, 18, por oftlcl!) n. 
stuo a tona ' . 0 motivo 250 do 2 de setembro, o que se commumcou 
compe .e por ess ' ao Senado por offlcio n, 77, de 3 do mosmo 

mez. 

Lei n. 512, de ll de outubro do 190~.'. 

.(6 Itovoga. os dispositivos dos §§ 1. 0 e :;,o da Do '"''· Nel,.,on tll' St~nna e out1·oi!C 
!oi n. 375, do 1!l de setembro. do 1903, 
podendo o l?overno non:ea!, hvromen-
te novos JUizos de d1rmto para as 
co~arcas de primeira ontrancia, quo 
se vagarem, observados os requisitos Atn-elilentntlu etfl 2!.1 de julho de 1908. 
le"acs sohre a habilitação dos preten-
de"nt.cs, na forma da legislação em 
vigor. 

I~IU tu•hneh•:\ tll~CU""-....,;"t.o em :11, e t\)I.IJl'O· 
vado e romethdo {: commissão de Constit.niçlto, 
Legislação e Justiça. 

Em 8 do julho 1~1 0\ 1 , foi apresentado pclri\ s•.:"nn-
da com no\'t~ redacçfio, tendo sido dispen~ad:• 
a impressão para figurar na ordem do dh• ~ 
requerimento do sr, Heitor ele Souza. ' 

En1 !oi,cgnulln dl!"i>Nll"l..;ào a 9 de jull.c, !oi 
o!lorecida pelo sr. Hedtor de Souza a seg:11iu1e 
emenda: 

«Accroscento-se O!Hh· çonvier : 
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I -
·1G Revoga os dispositivos dos §§ 1.0 e 3.0 Artigo, A prohihlçiiO tlecretada pelo ad. Hif, 

da lei n. 315, de Ul do setembro de da lei n. 315, de lD de sotemhro de 1\JIJJ, n f 
1903, podendo o governo nomear, li- abrange os eo\lcctor(,s e os oscrivaos das coi 
vremento, noYos juizes do direito para loctorias ostadoaos, os quaos poderão sorvcJ 
<ls comarcas do primeira entrancla, conjunctamente no mesmo tribunal, c?mar 

1 quo se vagarem, observados 03 ro- ou districto com fnnccionarios judicianos quo 
quisitos logaes sobro a habilitaç1to dos lhes sejam ascendentes

1 
doscondentos o pa 

pretendentes, na tórma da lcgislaç!ío rentes consanguinoos ato o terceiro gr~u ~u 
em Vigor, a!Ii~,s no segundo grau, contado por dJrcl 0 ClVÜ,» 

Em discussão a emenda conjunctamentc, foi clls 
encerrada o adiada a votação por falta do nu· 
mero, sendo approv a da orn 15 de julho Cc~! 
a emenda, o romettido {t commissão d? 
stituição, que o apresentou para tcrc01ra dis• 
cussão om 21, indo a itnprimir. 

Htn tet•('clra tUscnMMi'io em 23, sendo a 
leitura dispensada, a refjuorimento do sr, Hei• 
tor do Souza, foi o projccto approvado e re• 
mottido á commissão do ltedacção das Leis, 

O sr .. Juvenal Penn<t fez declaração de voto con• 
trarlQ ao art. a.o (lo projocto, 

Em 21 do julho ó apresentada u. redacção flnait indo a imprimir, 

Ern 2G foi encerrada a discuss1to e adiada a -vo-
taçao, llOr falta do numoro legal, 

Em 28 foi approvada, sondo remettida ao Scna 
do como proposiç1to sob o n, B7, pelo olficlo 
n. 67, do 2~ do julho. · 

Ern 18 do ago::;to foi devolvida pelo Senado por 
ofllclo n, 12, com as seguintes emendas 

o 

~ 
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1008 . iti vos dos §§ • d. Mi Revoga os dls~os d 10 de setembro l'e 

-

Andamento c ohs"ervaç0es 

I 

da lei n. 31~, e" orno nomear, l· 
l'J03, podendo o ~"t~i~es de direito Pll;ra 
v remonte novos J ·meira entrancm, t 

comarcas de prl ,. dos os rc· Ao ar · 
~~HJ s~ vagarem, ~~:o~~ \:tllilitaç_ão 

. i tos lerraes so f' ma da legls-J~~s prcicn~entcs, na or 

1.'' Sul)stitua-sc pelo scguinto : 

laçtto em Vlgor. 
§ 1 "\ 3 Q do art. o o o os 

Ficam revogados dos § dispo~içÕcs transitorias da 
nr.ts. s.o~e\J.• tsde setembro de IYOJ: as.co· 
lCl n. 31;), de.l ira entrancia seruo provrdas 
mar.:as de pdr.lmd e com o disposto no art. 29 d<~ de conforml a e 
mesma lei. · 

li 

\ . t 2 Q Substib-sc pelo seguinte : r O <lf • · ' 

d municaçi'lcs ofílcines, 
A falta ou d01;10r~ t'\37~[1. lei n, 315, .do lDO~l, 

de quo trat,\, o ar ·. . la lista do antiguidade n"o retardara a revlsão l : re
1
·t., 110 prazo " . d' ·t qno sor,1 '" dos jtn,zc~ d,e l,rel oÚuucs do exercícios passa· 

legal n. v1st,1 ~\e. cer motiidas pelos mesmos 
?o.s pe,lo~ escr;,v~~s deor'~'rihunal da R<Jl~ç~o, no 
Jmzcs;~ ~ccr.c adna c·•·'" "nno· sem preJUlZO da ' de ]UnClrO O "u" " ' 0 
mez. ·~llo das ditas commnnicações, que o pr • 
r~qmsJ" d ' no Tribunal deve fazer. s1donte o mesr 

Ill 

Ao art. :l, • Snhsiitmt-so pelo seguinte: 

1 . · 3y) do 1!l03, art. 
As attrihu!çües quo 1f(>c{~r~·s, e"x'cluidos por esta 

22ll, contere aos co · T os tla administra· 
lei da. classe dos auxt mr ei ta ao inven· 
çÍío da ju~tiça,. S<~lvo ;~r~~ec;g:~idas pelos pro· 
tario admdm,~tratl~Ç1~0~ seus adjunctos nos ter• motores c J ns . . 
mos em que rc~ldtrcm, 

• 
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-t6 Revoia os dispositivos dos §§ 1. • 0 3. o 
da_ oi n. 375, de 1\J de setembro do 
19u3, podendo o governo nomear li-
vremento, novos juizos do direito para 
as comarcas do primeira entrancia 
qu~. 80 vagarem observados os rc: 
qmsltos letaes sob~e a habilitação dos 
prete!J-den es, na forma tla legislação em VIgor, 

-· ---

Andamento e observações 

TV 

Accrescont.c-sc ontle convier : 

t\.rtigo · .-\~ disposiç<' u 
do por dec. n. 2.01Jlos do 2ig~lamen~o Approva 

[. 

serão observadas c ' 0 ~ abril de 1907 
salvo o dispo~to ng~r~s ~c~~~nte~ alterações ' e 14 de setembro do mes · '· a le1 n. 471, u 
em vigor: mo anuo, que continu: \ 

O, regulamento, de que tr t· . tora log.~.r qlJando 0 v 1 u a. a o art. 42, s• 
der de 11m conto de arê~ ~~ooi~?s n.ão exce. 
!Jroces~adiJ e jnl•··ado pelo . {_ • :so.oq), o •er: 

" JUIZ mumc1pal , 

li. As avaliações poder:to s . 
ça do juiz no lo"ar d cr. fmtas com a prescn 
e~golip, quando o"' valo; tttação dos hcns d 
(5. OO";iOOO) cinco conto os os. exceder ue, •.• 

o 
de 21 de julho do 189.1, :ri~ 4~~1s. Lei n, lO.", 

UI. A demarca<;1l.o dos . 
em terras Sl' J:'lrá sem qumlJges consistente 

pro que Isso for possivcl 

r v. As di~j)OsiçiJes '\ 
~~g0 as do rogul: •13~uod:e refere 0 art. ·W 
d~ 2.1 c~m.as <t,_ltllraçõe; feit: df novembro d ' c 1 e )aneno de 1886. pe o doe. n \1.5-1\ I 

v 

Artigo p· d ' Ica ap!Jrovado 
o pelo doc. n. 2.012 do regulamento ex >edi 

com as seguintes alt~ra~õ!!: de abril do '!l()õ 

1D08 

o .. 
~ 

§ 
z 
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'l'ransmnyto Andamento o observaçõC!I 

·lG n.evo~a os dispositivos dos ~§ 1.0 o :3.0 I, As diligencias do que tratam os arts. 41 e 
da wi n. 375, de 19 de setembro de 48, poderão ser feitas em presença do juiz no 
1903, podendo o governo nomear, li- logar da situação do immovol, a requerim~ntcr 
vremontc, novos jui?cs do direito pa_ra da parto interessada, quado. o valor do immo 
as comarcas de pruneira ontrancm, vel exceder do (5:000.$000) cmco contos de réí~., 
!JUC se vagarem, ol>servados os rcqui- sendo as respectivas custas rateadas. 
sitos lcrraos sobre a l1abilitação dos 
pretendentes, nn forma da legislação 
em vigor, 

H. Sendo o immovol de valor superior a 5:0(11}.;, 
o agrimensor, feita a diligencia do que trati 
o art. 47, n. 2, á vista dos titnlos, que lheg 1:,e. 
rllo entregues, e informações verbaes das te.--:: 
tom unhas, . ~c f~r~m offcrccidas, a pt·esentar{; 
seu rel~torw ao JUI7. que determinará o ponto 
de parhda .. 

m. !'>-s custas não excederão de l:i % do valo~ 
do 1mmovel; no, caso contrario haverá. rateia 

P~r custa~ entondem-~e, para este llm, sóm11nte 
a~ que sao t~xadas no rPspcctivo l'egimento e 
não as doma1s despesas dependente& de eon-· 
tracto das partes. 

VI 

Art~go: . Ao escrivão do. juiz de paz, interino ou 
VItal_lClO, quo conta trmta ou mais anno,; de· 
!?r~1ços pre~t~dos. nesse juizo, ou na subdele-· 
11 acu~ d.e pohcm, s1 o requererem, dará. 0 juiz; 
uo dumto successor, ficando este obrigado ;;: 
pa_gar-!ho a terça parte uos rendimcn1os de e.'!~ 
cr1vama, nos termos do art. 159 da lei n 3~".,,, de 1903. · • 

vn 

Artigo. Os livros findos, de notas dos escrivães.: 
do jui~o de paz, contmuarão nos respectivor. 
cartorws7 ficando revogada a ultima p:~tte d(l) 
art. 2.0 ua lei de 30 de outubro de 183/J que; 
man?~ remettcl-os para o archivo das Car~ara.c 
Mumc1paes. 
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46 Revoga os dispositivos dos §§ 1.~ o 3. 0 VIII 
da lei n. 375, de 19 do sotem bro de 
1903, podendo o governo nomear, li-
vremente, novos juizes de direito para 
as comarcas de primeira entrancia. 
quo se vagarem, observados os rc- Artigo. Independente de mais noviciado, pode 
quisitos le~aes sobro ,a habilitaç~o r<io ser nomeado~ para o cargo do juiz muni 
dos proten~entes, na forma da lcgis- Cipal os hac~1arms etn direito, quo tiverem ex 
!ação em VIgor, crc1do antorwrmonto o de auxiliar do "abinc 

to do. Procurador Geral do Estado, por "tempo 
de d01s annoa, 

Apresentadas as emendas em W, foram a imprl mir·se, 

Em discussão as emendas de ns. 1 a 8, do Sena-. 
do, !oi olla encorrad<t o adiada a votação, por 
falta do numero, 

Em 26 do agosto forarn approvadas 0 romottidas, 
com a _Propo<oição, a commissão do Itodac~~ãG das Lo1s. 

O sr. Heitor do Souza fez declaração de voto 
contra as emendas .ns. 1 o 3 quanto -'t IJrimci• ra parte da do n. 5. ' ' 

O sr. Senna I<'iaueirc I t' 
ção de "' '- 0 ez cgualmento declara' Voto, contra a emenda n. 3, 

Os srs. Aristotolos D t 
da Motta J~drr u ra, Tgn~cio Mnrta, ,Julio 
tlonüro ;!c l\l,:~::lgo l!!tun, .Joao Antonio e Vai· 
Yoto ~01 1 . . ,a ,,,c, llzerarn declaração d<l • - ' ra a omend:t n. 5 , 

Em 27 do ano·to I 
rJuc, disp~n~aJ.1° ~presenta~Ja a rodacção ílnal, 
a roquoritnento' ~as lormahdades reglincntao~, 
trou Otli r.liscussão o sr. llcitor do l)ollZa, ~n. 
da a votaçilo j10r' /f~do esta encerrada o adm. 

' a a de Ittnnoro, 
i 

I 
t 

I 

J 

·f 
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. ·T , dos FR 1 o e 3.'' Em l,l Jo setembro, foi approva<10 c rcm.<Jttido 
·lG ltovog<t .

03 d!~,~g>Id~ot0 do sorcn;bro de ú sancçrro, sob n. lG, por ofíicio ll. 21~, d.o 2 
dt1. ,., 

101 iJ• do ' 0 ,~ 0 v,.rno nomear li- de setembro, tendo-se nesta dn l<t commumca 
léiO->, )JOt 

01
1
1 

OV()" jt"'Jize; dA dirci.to ]>ara do ao Sen<tdo, por offlcio n. 77. vremen o, 1 , · · . J • 

. comarcas do primmra cntrancm, 
;~~10 t:c vagarem, o b_sor.va_d~~ .os r o~ 

uiôitos logacs sobre'' habiht,tç_ão d_?> 
~roto~dentes, na forma d<t lcgwlaçao 
Clll VIgor. Ern 5 do setembro do 1009, o sr. llliranda Juniol.' 

declarou que, si presente estivesse, teria. vo ... 
tado contra o projocto c as emendas. 

Sauciountln 

Lei n. 4üG, de 11 de setembro de lüOU 

.n ~IanrJ:l contar, para os ofl'eitos _do anti- Ha <t'~n~nli,.;sào IRe UetlJ.'C!.>entnçõetr. Q, 
· "Uidado de posto, ao C<\püao ~ll'ny- ll,..e<ü«.~oc:;o;. 

gi1o do 1. o batalhão,. dr. BonJamm 
Targiny Moss, o_ pen_odo do tc;f'po 
decorrido desde 2;_:, do Jtmho ~o 18~,, a 
., de janeiro de 1807 em quo mtcrma-
;ncnto oxcr~ou as funcçõcs da ucllc AtlJ.•csentntlo om 3 do agosto do 1908. cargo. 

i~n~ lli•hueit·~~ d~~ens~_à<~, om 5, foi il]Jpro~ 
v,tdo e romcthdo a connmssao rospoctiw<, que 
o é~pr.csentou para segunda om 7, indo a iru, ... prumr. 

ll.':Iu ~"<>:~-~·nnda tll~cnf,..;sào em liJ do II!•J.~mo 
moz, lo1 approvado c romcttido á Cornmissito, 
({lle, _en~ 11, o apresentou rntra terceira lndo;], Imprumr. ' 

Etn tct•ceh•a, _dh;cns;s;ão em 14, IC>i olla 
encerrada c adiada a votação por falta de 
numero. ' 

En; 17 d.o ~tgosto foi approvado o· remottiüo a. 
CommiSsao do Hodacção das Leis, qni'o D.pro~ 
so~t~u a redacção tlnal em 18 indo a im-pnrnir. ' 

S, C.- 22, 
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47 \Ianda contar para os ·fT . I -
guidade de post~ a c e.ltos da nn1i- l~m l!J foi .1 , 
tlo l.obatalh1lo dro 1a!n.t.1lo .cir~J;"giftn o n, 27 plof/ov~d? o rcmdti<\r) ao Smado, soh 
n.:v Moss, o pe;iodo d ln.Jumm I ctrJi 1908, ' J 

0 1010 11, ·I I, do 2::í (\r) ugosto de 
rido desde 25 de junl e t3mpo d_ecor-
de janeiro de ls~- 10 c ~8!1;) a 2 
mente exerceu '• em que mterina-
cargo, as funcções dnquelle 

ltemcttido á s·'nc 'fi 
em 16 de j'ulho ~0° ,l~?lo Senado, St.Jh n. 21i, 
ção feita u. C· 1 ~ J~, conforme communica· 
ma data. ~,\Jnara pelo ofllcio n. !l, da mcs-

Snncclonntlo 

Lei n. 487 d 16 ' e de setembro do 1!lO!l 

49 Manda crear uma feir' 
DambulJy, regid· d ~ de gado em Do ,.,. ' r 
legislação VJ'rrentae c ,\ccordo com a outr' "'' nltlonth•o 1 ,.. 

b • o"'. t c ••lnt;Rlhães c 

Anrescntntlo em 1~ d 
' 0 agosto do 1908. 

E•n scs·tuut 
ao art 1'• 1\ tll!ilcus -pel · · foi otTerc ·.lUto em 2 de setembro, 0 sr. Garibaldi do 01~~11 a seguinte emenda 

o o outros: 

«Ao art 1 • 
de gado · -em vez de • p· 
regida d 00 municipio • de1~ crcada uma feira 
diga-se. v:•ccordo com a lo a~lbuhy, que scra 
uma · Icam crcad gis ação virrento-
nicip~0 !Ju~.~cipio de t~~bal feiras do gado, 
das do ac~ ructal, dcvend u ~y o outra no mt~-

ordo co1n a le . p ,unhas ser regi· 
. gls ação vigcn to.,. 

o 
"' o O) 

§ ~ 
~ z 
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Transumpto 

Manda crcar uma feira de gado em F 
Dambuhy, rcgid?- de accordo com a 
legislação em VIgor. 

Andamento e observações 

t. oi approvada a emenda c prejudicado o a~ 
1.''· Sendo os demais ariigos approvados, fo1 
projccto rcmettido á Commissão de Agricult 

o 
u-
i-ra,' que, em 3 de setembro, o apreson~ou redig 

do para terceira discussão, sendo dispensada s, 
r-a rcauerimento do sr. Juvenal- Penna, as fo 

mali ades rcgimcntaes, afim de figurar na o 
dem do dia seguinte. 

r-

Ent te1•celrn dll!oleust-~üo em 28 de junho 
1\J09, foi approvado e remcttido á Commiss 

de 
i o 
da·. 
m-

de H.edacçllo das Leis, que apresentou a ro 
cção final 1 em 30 do meamo mez, indo a i 
primir, 

E•n dlscnsHÜO em 1.'' de julho, e' ella enc 
rada, adiando-se a votação por falta de 

e r-
nu-

mero. 

AptWo'\•ndo em 15 de julho e remettillo 
Senado, sob o n. 34, por officio n. 65, de l 

ao 
6 do 

mesmo mcz. 

Devolvido do Senado, por officio n. 12, de 1 
agosto de 1909, com a seguinte emenda : 

8 de 

Accrcsccnte-se ao art. 1.•: 

Uma no municipio de Campo Bello e outr 
districto de Abbadia, municipio do rlta 

a no 
nguy. 

At•rescntRtln em 18 de agosto, foi a i mpri· 
mir-se. 

Em discussão em 20, e' ella encerrada e adiada 
a votação por falta de numero. 
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40 Manda orear uma feira d 
Bambuhy, regida do . e gado em l<;m 2G é appro d 
h.•gislação vigente accordo com a lledacção da~a Lo. 0 rcmettido á Commissão dE} 

•· final em 21. 013• quo apresentou a rodacç:to 

Dispensadas as form . . 
q~1erimonto do Sr. w~~desdre~imentaes, a re 
discussão, sendo est el or o Souza, entrou em 
tação por falta do a encerrada e adiada a vo numero. 

Em l.• de setembro o' . 
sancção, sob 0 n 1 ~ approvado e romottido á. 
setembro, sondo.ist'' por offlcio n. 2-W, de 2 do 
por officio n 71 d 0 ,, communicado ao Senado 

• ' 0 ,, elo setembro. 

!io!nncclonntlo 

Lei n. 41J5 do 11 d 
' e setomhro de 190'J 

50 Dá l:oc!nso suspensivo ~ ara ' 
Crumnal da ltelação ~as d ~ Cõamara Do !ó!t• A 
Camaras M n· · ' ecls es das · rA·•••nh• 1 · monto d u dClpaes sobro reconheci- e ontt•o;.;;. - o t c Uezentlc Costô 
plomas o~~~ :r~s,. annullações do di-
dualidade do Cam~r~~ ~g quo ~o~ulto 

IDUlllClpio, 
Atn•cseutntlo em 

lG•do agosto de 1008. 

l~rn 1, 1 r tlleh•n tU 
sada a leitura a sen_ssão em 21 dispen 
~oa,, foi . app~ova~~q~erunont? do sr. jo11o Lis ° Constituição 1 . {emetbdo á commissão 

' ogls ação o Justiça. 

E . 
m 6 de agosto de lOOIJ . 
gunda discussão · d ' fo_1 apresentado para se• 

' m 0 a llllprimtr. 

Eu l se;;untln tll"'l • ~ 
moz, dispensada a - 1c~•ssao em H do mesmo 
sr. Argemiro de R mtura, .a requerimento do 
a requerimento dgzende, fo1 a discussão adiada, 
ra3 afim de figurars~a Jo~é Alves!. por 2~ hO• 

or em do UJa aogumto. 

o 
o ... 

<:) o s o 
~ r:l z 
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50 Dá recurso suspensivo 3ara a_ Ca:mara 
Criminal dêt ltelação, as decJ~ões da_s 
Camaras l\lunicipaes sobro rcconhec~-
monto do poderes, annullações do d1-
plomas ou de eleições, de que ~c~u~te 
dualidade de Cmnaras no mumc1p1o. 

i 
i 

; 
i 

Andamento e observações 

Em lG do agosto, foram apresentadas as seguiu 
tes emendas do 1 a 7 pelo sr. Jose Alves, o ' 
do n. 8 polo.sr. Argemire do Re:cende. 

N. 1 

Ao § 5.0 do art. 1.0 Supprima-so. 

N. 2 

Ao § 2.' do art. 1.• Suprima-se. 

N. 3 

Ao § 3 ' do art. l. o Substitua-se pelo seguinte 
Sempre quo se dor o caso do du:üidalle: de ca 
maras, continuará em exercício de suas fun 
cçõos a do triennio anterior, cujo mandato s o 

n pro rogará até á posso da camarru nova, seja e1 
consoquencia do docis1to do recursos interposto 
do desistencia do mesmo recurso, renuncia d ' e 

a uma das duas camaras ou por motivo de outr· 
eltiçilo a que se tenha de proceder. 

' 
N.4 

' 

Ao § 4.• do art. 1.• Supprima-so. 

I 

N. 5 I 
: 

' : 

Ao § (),O do art. 1.• - Accrcsconte-se depois d 
«art •. l.083,.-«§ L. o». · 

o 

' 

N. 6 I 

' : 
' 
Ao § 7.0 do ar.t. 1.0-Depois ·das palavras «Jtll 

de direito>>, diga-se «da respectiva comarca» 
em voz de ••da Capital». ' ' 

z 

' 
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50 Dá recurso suspensivo para a_ Camara N. 7 
Criminal da Relação, das dec1sões d~s 
Camaras Municipaes sobre reconhec~· 
monto de poderes, annullações de d1· 
plomas ou de eleições de que t:e~ultc 
dualidade de Camaras no mumc1plo. Ao art. 13.0-Supprima-sc. 

N. 8 

Emenda substitutiva do art. 6.0 

Artigo. DJ acto da junta apuradora do eleições 
de juizes de paz poderá recorrer para a Rola· 
ção qualquer eleitor do districto ou cidadão 
que tenha obtido votos na eleição apurada, 
revogados os arts. 185, do doc. n. 1.637, de 8 
de outubro de 1903, e § 2.0 do art. 4<1, da lei 
n. 375. 

Em discussão conjunctamcntc aa emendas foi 
ella encerrada c adiada a votação por falta de 
numero. 

Em 18 de agosto foi approvado com as emendas 
de 1 a 6 e 8, ficando prejudicada a de n. 7, 
sendo remettido á Commissão de Constituição, 
e Justiça que o ap,resentou redigido para torcei· 
ra discussão em 27 de agosto, indo a imprimir. 

Pende de terceira discussão 

51 Auctoriza o governo a mandar pagar ao Da Conuuls!'olito tle lteJn'eHentações e 
collector das rendas estadoaes do mu· t•etlc.~ões. 
nicipio de Boa Vista do Tremedal, 
Francisco Vieira, os juros da lei, re-
lativos á importa.ncia de •!:000$000, 
que foi o mesmo forçado a depositar 
nos cofres do Estado, para garantia 
de um 8upposto alcance verificado na 
tomada de suas contas. 

Apersentn.tlo em Hl de agosto de 1\JOS. 

o .... 
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51 Auctoriza o aovorno a mandat· pagar l<~n1 tn•hnelrn tli":len!'!"':i.o em 21 do ages-
ao collccto;' das rendas estadoaos du to, foi approvado e rornottido á commissiio de 
municipio de lloa Vist.J. do Tremedal, Petições, que o apresentou para segundn em 
Francisco Vieira, os juros da lei, rola- ;31 do mesmo mez, indo a imprimir. 
tivos á importm10ia de '1:000$~)00, que 
foi o mesmo forçado a depositar nos 
cofres do Estado, para garantia de 
um supposto alcance verificado na 
tomada de suas contas. Ent ~t'~~·nndn di!';cu~sito em 2 de setem-

bro, foi approvado e rcmettido úquella com-
missão, que o apresentou para terceira em a, 
sendo dispensadas, a requerimento do sr. Joilo 
França, as formalidades rogimen taes, afim de 
figurar na ordem do dia. 

nau terceira tllscns"'uo em 28 de junho 
do 1009, foi approvado e remettido á commis-
são de Rcdacção das Leis, que apresentou a 
~eda~çã? final em 30 do mesmo mez, indo a 
unprlmir. 

Em LO do julho entra em discussão, sendo esta 
encerrada e adiada a votação por falta de 
numero. 

Em 15 de julho e' approvado e remettido ao 
Senado, sob o n. 35, por officio n. 65 de lG do 
mesmo mez. 

Ut•jeltntlo no Seuatlo, conforme comrnu-
f~~ação feita em 10 de agosto, por officio n, 

52 Auctoriza o P rcsiden te do Estado a en- Do sr. 
trar em accordo com o gstado do Es-

F.dnat•tlo do Atnaral e outro. 

pirito Santo partt suhmetter á arbitra-
gem a questão de limites entre os dois 
Estados, nomeando arbitro, assignan-
do o respectivo compromisso e abrin-
do para esse efleito o necessario cre-
dito. 

A tn•eseutntlo em 20 do agosto de 1\JOSi foi a 
requerimento do sr. Eduardo do Amara, dis-
pensada a impressão, para figurar na ordem 
do dia. 
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52 Auctoriza o Presidente do Estado a ~n- ~~~-)~ J)t>Jnu.-h•n tli~cn~sào em 21 do a"'osto 
t~n~ en,1 accnrdo com o l'"stado, do I:.s- to1 approvado e rcmettido á commiss:1o doca' 
p1r!l.o Santo pora suhi?c~tor a artn· maras Municipacs c Nen-ocius Inter-est·tdo·1 'S 
tragem a qucst1\0 de hnutos entro os quo o apresentou para "so~'und·t disc11 ~8 .- 0' ;·' 

d 
. T;' -t· d . d ' j •t . S . 2·> d' to ' o ,t CIU OIS "'s a os, nom.ean o ar li ro .• a SI· ~· sen<to tsponsaJa a impre:;são, a rer1ueri 

gnando o rcspechvo .. compr01ms~o .o runcnto do sr. Eduardo do Am<tr:J.l afim do 11~ 
abr1ndo para cs~o efloito o neccssar10 gurar na ordem do di:J. ' 
credito. · 

l~n• !'lc;.;·naulu tll;.;cussào em 2·1 foi ap 
provado c rernottido áquclla mc;sma c;Jmmis~a~ 
quo, o.btendo urg.encia1 apresentou para torcei. 
~i'r.n,t mesma d,tta, mdo o projccto a impri. 

Hru tc••cch•a cllst•nssào em <:>(j t: • . 
p:ova~? c romettido á commissão d~ he3,~c~i~ 
d~s Lcts, que, obtendo urgencia, apresentou 
na mesma da ta a reducção flnal. 

Dispcn~adas as frJrmalidadcs re,irncnhes ., 
queruncnt~ do sr. Argomiro" de R~z~i1d~ re. 
trou .em discussão o foi approvado , , 1' en. 
t1J7Jctdüed~6a·~ :Senado sob o n. 30, pcio ~/Nc~ori~~ 
• 1 • <- uC agosto. • 

C:~t".fc•ltndo no 8euutlo em 8 do julho do 
~~~: conforme o onlcio n. 7, do O do mesmo 

51 Auctoriza o governo a conceder ao dr. ()a Conunli"i!"'.;-to ti 01 m 
Fernando Alexandre Vilolla de An· · · • c '"'"!oi l'nhJicns. 
drade, ou a quem melhores vanta"Clls 
ollcrccer, privilegio por 15 annos para 
construcçíl.o, uso c goso de uma estra-
da pa.ra trafegar .uma linha de .auto-
moveis. que, par~mdo do ponto mais Apt•esentndo convemcnte da I;,strada de Ferro Mo- em 2l de agosto de 1908. 
gyana, entre !Jberahinha e !rara vá 
á ciqade d? Monte Alegro, de Ónde 
partirão dois ramaos, um para Abba-
dia do Bom Succcsso e outro para 
Villa Platina. E r~l]Whneh·~ tll~cusslt.o em 2·1, foi appro .. 

~ado c rcmcttlda uquella commissão que 0 
apresentou pa_ra segunda em 26, sendo nesta 
data, a roqucrzmento do sr. João .Porphirio, dis· 
pensadas as formalidades rogimontaos afim d<) 
figurar na ordem do dia seguinte. ' 

i 

) 
t 
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I 51 Auctoriza o "Overno a cono::eder ao dr. ~n• segunda tli!!>iCU!!O!'!~O crn 27, fôi <tl•PfO• 

I 
Fernando Alexandre Villela de An- vado e remcttido á mesma comtnissao,1<!ue, oh-< 
uradc, ou a quem melhores vantagens tendo urgcncia, o apresentou nara terceira 11<\ 
ofl'erecer, privilegio por 15 unnos para mesma data, sondo,. a rcquerlmcnto' do sr, 
construcção, uso o goso de uma ostra- João Porphirio, dispensada a imprcssf>o. 
da para trafegar .uma linha do aut~· 
moveis que, partmdo do ponto mms 
conveniente da Estrada de Ferro Mo· 
o·yana entre Ubcrabinha e lmra, vá ~ ., . R cid~;ue de J.\Ionte Alegre, de onde J]:all t~rcch•n di~cu~sa.o ~!n 20, 1?~, ~ r&< 

artirão dois ramacs, um pura Ahba- qucnm?xlto do sr. Nelson de :Sonna, dt~p?nsa: 
~ia do Bom successo e outro para Villa da a leitura, sondo approvado o rcmctti<lo u. 
Platina. commissão de Itedacçil.o das Leis, que ·apresen• 

tou \\ redacç1to final em 31. 

Em 1.0 d"l setembro foi approvada a rcdacçilo fi:.,. 
nal, sendo o proj ec to rcmettido ao SNtado, 
como proposição n. 32, por offlcio n. 51, do 
dia 2. · 

:.- ·- '1 

? ··.7t·~t~1 
DcvolvÍdo elo Senado, em 5 de setembro 

de lOOD, por o11lcio n, 24, com as se,;uinte~ 
emendas : 

•Substitua-se o projccto pelo seguinte: 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas O~ 
rues decreta: 

Art. 1.•. Fka o governo do Estado auctorizado 
a conceder ao dr. Fernando Alexandre Villela. 
de Andrade, ou a quem melhores van1agcn3 
oll'creccr, privilegio por 25 annos para eoustrn .. 
cção, u~o e goso de uma estrada para trafe• 
gar uma linha de automoveis que, p<trtindo <lo 
ponto mais conveniente da Estrada de !<'erro 
J.\fogyana, entro Uberabinha o !rara~ y;'~ á ci 
dado de Monto Alegre, o dcsüt dois r:1mae:· 
um para Abbadia do Bom Succosso e o'utro !JUr, 
Villa Platina, · i ~ 

Art. 2.''. O privilegio será concedido d,e accorào 
com as disposições contidas rio dec.j n. 1.018, 
de 30 de março do 1807, o sem om'!s I•ara Q 
E~~. . ' 

s. c.- 23. 
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Transumpto 
Andamento e observaçõe• 

19Ó8 t.! Auct · . • oriza o governo a con d 
,,. " ... Id•'ernandb Alexandre Villcl~ J~ ~odd·r- Arttr.ar:I;o.o •• Revogam-se as disposic•ões em con-, ·· o, ou a quem mell n ta ~ 

offerecor, privilegio p~~ri~ vantagens 
construcç1ío, uso e ..,080 d annos para 
i~~;v~~r~1;!afofrt~ ~ma li~h~d: ;~~ 
conveniente J.f Est~ 3 do Po,nto mab !'aço do Sonad ' 
$"Yana entre Uberahlnitade r; erro Mo: Bello liorizon~o do~ \<..stado de Minas Geraes, 
a cidade de Mont AI e rara, Vil Gonçalves Ch ' <>te setembro do 1()0:1.-A. 
partirll:o dois rama('~ cgro, de onde drade.-Fran~_ves.-FDr .. Gomes I<'roiro do An-
dia do Bom 8 • um para Abba- Isco •orrona Alves , 
Platina. ucces.>o e outro para Villa . 

''-lll'e!'oleut·\ 1 , 
mentõ do ·s; 0 em 6 do setembro a requeri-
mesma data '0~on_na l<'igueiredo,' entrou na 
para a sessão do d1J?ussão, sondo esta adiada 
mesmo sr. doputado~a • a requerimento do 

Em 8 em d" 
da ~ adiad~ctaisvsãot a emenda, foi ella encerra-o ação. 

I~rn !J • · ' 'Oi approvada 
commissão de n d 0 rcmettida a proposição á 

e acção . das Leis. 

r· 'tzeram declara ã 
~ntoni? e Am~r?cge Ivoto contra os srs. João 

rfemuo de Rczcnd .opcs, o a favor os srs. 
ga hlles. 0 0 Waldomiro dea_Ma· 

Na _mesma data o' a 
dispensando-se as Ercsentada a rodacçito final 
~giq~erimento do sr~rwaliddad~s rogimentaes, ~t 
m . me~ma approva a omiro de Magalhll:cs, 
27~ttddo la saneça:o, sou;, send~ o projocto ro-
S ' o 4 de sctemb o n. 3,, por offlcio n. 

enado, Por oftlclo n r~':i communicando-se-ao 
• '' da mesma d!\ta, -

Snueeloaantto 

Lei n. 506, do 22 d 
e setembro do 190\) 

o 
o .. 

"' 
~ s ::s z 

1908 
I 

I 

I 

~: 

-

I 
I 

1908 

56 
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Transumpto 

rêa na Capital o «Museu Mineiro», de 
fue cogitaram o art. 2.· da lei n 
26, de 11 de julho de 1895, e o art. 

7. 0 do dec. n 860, de 19 de seteml>ro 
desse mesmo anno. 

Andamento e observações 

l)o 1!11'• Nel~on de ~eunn e outrol"', 

,\ pretoienw;ndo em :28 de agosto de 1908, fo 
dis~ensada a impressão, a requerimento do Br 
Ne son de Senna. 

Ena prlnu.•b•o. dJseu~!óiiio em 24, dispen 
sada a leitura, a requerimento do !>r. João A 
tonio, foi approvado e remettido á commis!1t 
de Instracção Publica, quo o apresentou par 
se~unda discussão em 1.o de eetembro de 190' 
in o a imprimir. 

l~m "'egunda dhi!t!U@.Oiiiâo em 3 do aetembr o, 
r. 
s, 
u-
na 

dispensada a leitura, a requerimento do • 
Heitor de. Souza, foi approvado, ~or arti~ 
o remettido i commissão de Ins rucção · 
blica, que, obtendo urgencia, o apresentou 
mesma data para terceira, indo a imprimi r. 

Etu tea•eelra tllseussiio em 5 de setemb 
foi ella encerrada o adiada a votação por fal 
de numero. 

r o, 
ta 

Em 6 de setembro foi approvado e remettido 
commissão de Redacção das Leis, quo, obten 

á 
do 

eu-
ri-
is-
ao 
se-

ur~encia, apresentou a redacção ;final. Dlsp 
sa as as formalidades re§imentaes, a roque 
monto do sr. Heitor de 'ousa, entrou em d 
cussão e foi aEprovado, sendo remettido 
Senado sob n. 4, por officio n. 83, de tl·de 
tembro. : · 

Pende de deliberação do Senado 

1í9 Dá a donomina:ito de •Silva Jardim" ao nn Conuni"'J8Üo tle Curuara'" !.'liunl 
districto de « apagaio,., do municipio ))UC8, 
e comarca do Curvello, 

Aa•rel!!õentndo em 26, de 11gosto de Hi08. 
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Transumpto I 
Andamento o ohservaçõe3 

i 
' 

-59 Dá a denomina()ão de ~Silv<1. Jnr·li~,l; ~o A requerimento do sr. Garihaldi do Mello, foram 
districto de «Pi;pagaro., do rnumcjpw dispensadas as f?rmnlidades regirnentaes, afln~ 
o cotlarca do Curvollo. ; do Jlgurar .o prOJecto na ordem do dia. 

'•'/ 

'· 

.t 

, I 

I 
j 
I E1,1~ Jll'hnelrn tllscn~s;'lo em 27 do arLosto, 

to1 approvado e rernettido {t cómrnissão do 
Carnaras Municipaes, quo o apresentou para se-
gunda em 28, sendo dispensadas as formalida. 
d?s rcgh!lentaes, afim do figurar na ordom do d1a segmn te. ' 

i 
! l~nl se~·undn tll!iilcu..,...,t'to em :h do agosto, 

a? art. 1.• fora:n O!leroci<las as sogtlintes emen-
das, sendo a pmnmra polo sr. Prcdcrlco Schu-
mann, a sogm:da pelo sr. Argorniro do Re-
zende o a terceua pelo sr. Adolpho Vianna, 

Accresconto-so onde convier : 

i 
Ar~~go · O_ actyal distrieto do Sant~ lUta doCas. 

s1,t ,d~ lt1o Claro, do. município do Ca!Jas, pas-
s~r,t. ,t ter a denommaç[o de «Sanüt lUta do 
C.tldcts,,, com as mesmas divisas , actuaos re-
vogadas as disposiçOes em contrario, ' 

I 
Sala das sess~es, 29 de agosto do IÓOS,-I<'. Schu. · 

mann. ,_Eduardo do Amaral.-s. Stylita.-
,Jayme Gomos.-.João Lishoa.-Itaul do Faria, 

li 

Accrcscente-se onde convier 

j 
~-
1 

- I 
11J08o 

I 

,,. 

I 

o ... 
"' § 
z 
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Andamento o observações 

')c • "Os to do 1908. ----: Arg?-Sala das sessões, NO Cde f.o -Jayme Gomcs.-DF. 
iro do Itezcndo os ~- , ·-Aristotoles u~ 

?aoliello.-N olson d.o ~~e~t·aribaldi do Mello C pos do AnMra . , tra. -ld,arn ·lrO de Maooalhues. " . -\Va om t> 

N. IIl 

Ao art. l. 'J acorescente-so : 

.. r-so-ú egu~hnonte «'l'oi-Paran-rapho. llcnonnna. l d' trictodo "Fidalgo••, 
xelr·> !h Costa» o actua . lSd I';·A das Velhas. ' ' .. '. d Santa Luzra o ''"" · JnUnlClplO C • : . 

I . 
l 

Garibaldi\ de Mtill_o, em A requerimento do" srde Camaras Munjc1paes, 
nóme da comunssão . nhado' das erpond,\s, voltou o projecto, ~c~mpa ' 
ú respectiva commlssão. \ 

r 
I 
i 

t . d' para conti· t · apresou .t o -Em 2 de setembro. o_l eussão. sen!)O dispensadas, 
nuar em sogü'nda dls . G·tribahlí de 1\Iello, as 
a requerimento ?0 8t.' , ' afim de figurar na formalidades reglmen acs, 
ordem do dia. 

. . . )rovado ·com !1$ emen· 
Em 3 do setembro ~~~ ;t~1itada a1 de n. :3, e r?· 

das ns. 1 o 2, ~en o I miss1\0 de Camaras 
mottido o proJecto :prce~~ntou redigido em ·1. Municipnes, que 0 

í 
• !OIS i o em :28 de .junho do J~1n t.et•ceh•n. tUSciL"ettido á ~omm1ssão do 

1909, foi aprovad? o r~~apresenttm. a. redacçãO, 
Redacção das L.elsld indo a imprmnr. 
final em 30 de JUn l ' ! 
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59 Dá a denominação de «Silva Jardim" ao Em discussão 0 • 
districto de «Papagaio•, do municipio e adiada a vg~,.~ · de JUlho, e ella encerrad<\ 
e comarca do Curvello. " o por falta de numero. 

AI,l,I'OYIUlo em 1~ d . 
Senado sob 0 n 31l a i Julho, foi remettido ao 
mesmo'mez. • 1• pe o ofllcio n. 65, de IG do 

Devolvido á c 
agosto, com a~;!gau, .Potr officio n. 13, de 23 de 

m e emenda : 

«Accrescente-ae onde con . Vler : 

Artigo. A Villa de S 
de terá a denomin . ~aetano da Vargem Gran 

aç .. o de «Villa Braz•. 

Apresentado em 24 de a t . 
gos o, fo1 a imprimir'. 

Em discussão em 25 a votação por falt fodi ella encerrada e adiada a e numero, 

Em 1 o d • e setembro f · 
commissão de Reda 01 ipprovado e remettido ã. 
apresentou a redac cç o, das Leis, que em .( 
emenda do Senado?110 fmal, de accordo com a 

Dispensadas as , 
que · •Ormalidade · f r1mento do sr A s regmwntaes a re 
tí3u im discussão·e c~F:miro de nezende cn 
de~ d sancção, sob o n PE;ovado, send~ remct 

? ~e tem bro c · ~' por oflicio n. 261 
por Ofitclo n. 82 'd~mmumcando·se ao Senad' 

' mesma data. o 

Snncelonntlo 

Lei n. 513 d 
' e 11 de setembro de Hl09. 

J 
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EM 1909 
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Transumpto Andamento e observações 

159 Declara que das lei~,. actos e dec~sues U~~netthlo por offlcio n. Hl, de 30 do agosto~ 
das Camaras l'.lumcipaes, contrarws á 101, na mesma data, apresentado indo " im-. 
Constituição e ás leis, haverá recurso primir-se. ' 
para o poder legislativo e para o po-
der judiciario. Lei addicional n. 5, de 
1;3 de agosto de 1903, art. 9.o, 

Hna tn·h~eh•n discussão em 3l,,dls\len,~ 
sada a _leitura, a requerimento do sr. Joso Al. 
ves, fOI ella encerrada e adiada a 1 votação p0~ falta de numero, · 

Em 1.0 ~e 3etembro foi approvado e remettido 6, 
cornnnssao do Camaras Municipaes, que o apre. 
sentou pa~a segund<~ em 3, sendo dispensada~::. 
as formalidades regimentaes, a requerimento 
do sr. Eduardo do Amaral, afim de entrai:' n.~ 
ordem do dh~ spguinte, 

En~ ~~gut~tlu dl~eussà.o, por artigos, eru ~, 
fDl.dispens,tda a leitura, a requerimento d~ n. 
Hmtor de Souza, 

Em di!!leussào o art. 1.0, o sr. Eduardo d() 
Amaral, pela commissão de Camaras Munici-
paes, apresentou as seguintes eniendM, <tne 
entraram tambem em discussilo: 

s. C;.- 2·1• 
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'l'ransumpto 
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~rr-------+--------
lVJ'J 1511 De~ara quo das leis, actos e decisões 

Co~s~f~~r;s M~nic1i~aes, cont,rarios á 1. • 
~ o c as e1s, havera recur-

so para o. ~Od!Jr legislativo e ara 
poder JndJCmriO, tei addicional n ~o 
de 13 e agosto ue 1903 art 9 o • v, 

'· 

' ' • · Ao art . 1 o , 1 " 
te: Ao poJer · ie~! l•rsuhstitua-se pelo seguiu 
nullidade da lei ~~t~ IVO pdar:: decretação da 

' ou ec1são recorrida, 

'> • 
~. 

Ao mesmo art 1,0 § 3 " b . 
guinte : · ' · , su stltua-se pelo se-

O recurso · 
tivo: sera interposto para o poder- lcrtisla .., 

a) no prazo de 30 · 
blicação, pela im diaS contados da data da pu 
!ado, da lei, actop~~~sa l_ocal ou official do Es 
mtentado por qual decls~o recorrida, quando 

quer ehlltor do município; 

b) em qualquer tem 
representante do ~~·. qua_udo intentado pelo 

lllstel'!o publico; 

c) apresentando o 
?a com .os docu~~~~rrente s_ua petição instrui f0 Pres1dcnte do c os que JUlgar neccssarios 
ado ou ao Presid o~gresso Legislativo doEs 

Para rcmettel-a a en e da Camara Municipn 
ou a este, si estive~ do Congresso Legislah"o reunido, 

3.• 

Accreacente-se ao 
' mesmo art. 1 .• ; 

o 

1 ... 
<:> s 
::1 z 
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'l'ransumpto 

Declara que das leis, actos c dec~sõe~ 
das Camaras Municivaes, con~rar10s a 
Constituição c ás lms, havcra recur· 
solara 0 poder legislatiy~ c ~ara o 
po cr judiciario. Lei add1c1ona n. 5, 
de 1:3 de agosto de 1003, art. U.". 

.. ~ 

Andamento _e ohservaçücs 

§ 4. 0 • Apresentado o recurso ao Presülenie d· a o Camara Municipal poderá este, dentro de 3 
dias, dar as razões em que se fundou a lei 
acto ou decisfío recorrida e mandar addiciona ' r 
copia de todos os actos c documentos que lh 
parecerem convenientes ao completo osclarc 

e 

cimento do assnmpto, · 

' 
§ 5,0, Apre&ontado o recurso ao Presidente d 

Congresso Legislativo do Estado, será ouvid.o 
o 

para os fins do paragrapho antecedente, o Pre 
sidente da Camara do respectivo município 
no prazo de 30 dias, contados da data em qu 
lhe _forem en~regucs /r:elo correio, sob registr 

' e 

cop1as da petição e ocumentos que a instru 
rem, sendo o recurso, findo esse prazo, su 

o, •· b-
mettido ao conhecimento do Congresso com o 
sem a resposta do Presidente da Camara. 

u 

Encerrada a discussiio, e' approvado o arti 
com as respectivas emendas. Em discussão' 
art. 2.'' o sr. Heitor de Souza, por parte 

go 
o 

da 
e8 mesma Commissão, envia a mesa a11 seguint 

emendas: 

4.• 

Artigo. Em caso do empate no julgamento 
quaesquer r~cursos de materia eleitoral, te 
voto o pres1dente do Tribunal para dese 

de 
r á 
m-

pates, 

F), a 

Artigo, Haverá recurso suspensivo da decisão 
Camara que declare perdido o carffo de 

da 
v e. 
mi-
no-
oro-
ela 

reador, sendo interposto pelo verea or eli 
nado no prazo de dez dias a contar da sua 
tific~çiTo daquella decisão, tor meio de c 
mumcação directa ou median e publicação p 
imprensa de edital que a contenha. 
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~~r======+====~== 
1!li)I.J . 159 Declara que das leis, actos 0 decistíes p ~ --------= = 

~aCo~~tlt~fç5u0M~nl~iple~~· 1~?ntr~rio~ ~re~~~;~h~o~1~c~h~;r~~dtrucção o deci_sito desse 
curso para o poder lerri i t· avora re gacs regedoras do as as prescnpç.ões I c-
o poder judiciario. Lei saU"? o plara nhccimcnto do poderecu:;:~o rclahvo ao reco· 
ü, de 13 de arrosto dn 1n 03

1c1otna n, res Os verettdorcs. 
t:> v v , ar . ü.fJ. 

G.• 

Ao art. 2.'', § 1,0 A 
l~vras ~será i~ terccr1sco~ te-so depois das pa• 
dtas da verifica ãopos 0 " • <<dentro do trinta. 
da publicação ~ost d~ :J.ualidade ou da data 
dentes». · a e1 para os casos pen· 

Supprimam-se as pai 
avras •em qualquer tempo,., 

7.• 

Accroscente-se onde con . VlOr : 

Ar r ~go. Ao governo do E 
dta para a eloiçiTo d stado compoto dcsirrnal' 
para os districtos r: Vereador e juizes dg paz 
grosso do g8 tado I ~ forem creados pelo Con· 
de setembro de 100~0;,; termos da lei :n3, de 17 
da Camara Munic· ' desde que o Presidente 
nos Vinte dias postlp~l respectiva não 0 faça 
ereto que marcar oe~~rcs a puhlicaçil.o do de· 
ses districtos. Ia para a installação dcs· 

gncerrad · a a dtscussã f · Vado O art 2 o 0 OI, som debate adprO• . · · con . • ?em assmt os arts 1 3so respechvas emen as o 
JCcto á Com missão' d ·C 0 4.~, voltando o pro-

c amarag l\Iunicipaes. 

0 sr, Valladares 
na acta terem ~of~res pedem que so inslrt\ 
que envolvo um t ° C?ntra o projecto por· 
tonomia municip:l.aque lnconstltucional á au• 

190\l 

1900 
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- Declara ue das leis actos e decisiríes Devolvido á mesma Commissão_ o sr. Eduardo 109 das ca:barus J\ltuli~ipaes, contrarias á do Amaral, o1Jtcndo urgencw,· o ~.presentou 
Constit,.ição 0 ás !ois, haverá recurso para t<:rcoi;a _di&eussão, na mesnut data, tendo 
para 0 poder legi~lativ_o .e para o_ po- Hlo a lllllH'tmir-se. 
dcl' judiciario. Lo1 add1c10nal n. ::>,de 
13 de agosto de 1U03, nrt. 9. o· 

J~an tel'cch•n tUscnsS.ã: o,. em 6, foi appro-
vado com as emendas off~rccidas em segund<> 
o remettido á Commissllo de Redacção que, 
obtendo urgoncia, apresentou <\ rodacção final 
das emendas. 

Dispensadas as formalidades regimentaes, a re-
querimento de sr. Heitor de Souza, entraram 
em discussão na mesma data, sendo approv::c-. 
das o remettidas ao Senado por ofllcio n. 81, 
da mesma data. 

Pende de deliberação do Senado 

160 Auctoriza a innovação de contracto co- J<jn• Jn•hneirn tllsc.•ussão em 5 de sotcm· 
Iebrado com o Banco do Credito ~toa! lJro, dispensada a leitura a requerimento do 
de Minas Geraes sobre emprestunos sr. Nelson de Senna, foi ollaencerrada e adia-

.· 

agrícolas. da a votaçi1o por falta de numero. 

Em G foi apptO''ado em 1. •. e remcttido á Com-
missão de· Orç~1me1ÜO que o apresentou para 
2.• oro 8, opinando pela sua rejeição. 

161 Crea o 'l'rihunal tlc Contas, instituido l!~an urianda•n dl!o\cns.,.ilo em 5 de setem-
upelo art. :10\J da Constituição, para hro tlispensalla a leitura a requerimento do 

liquidar as contas tlo receita e despe- sr. Julio da Moita, foi clla encerrada e adiada 
St\ do Estado. a votação. 

I 

Em 6 foi approvado e remettido á. Com missão do 
' Orç~mcnto IJUO. obtendo urgencia, o apresentou 

na mesma data. pata 2,• discussil.o. 
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161 Crea o Tribunal de Conta~, .instituido Em !Scsundu tll!'olcus!oii'"o, em !l, dispensa· 
~elo. art. 109 da Constlt.mção, para da a leitura,,_ requerimento d.o sr. José Al· 
liqmdar as contas de rece1ta e des- ves, entrou em discussão por arhgos, sendo ap· 
pesa do Estado. provado e remettido a Commissão de Orça-

mento que, obtendo urgencia, o apresentou. na 
mesma data para 3.• discussão, tendo s1d0 
disp~nsadas as formalidades rcgimentucsl a rc· 
qu~mmento do sr. Senna Figueiredo, anm de 
figurar na ordem do dia da sessão seguinte • 

Eu1 terceira tllscu""são em 10 foi appro· 
va~o e remettido á sancção ~ob n. 3t, pol of-
tlclo n. 273 de 11 de setembro tendo-se tam· 
bem feito communicaçlo ao Sehado em officio 
n. 8t de 13 do mesmo mez. . 

~nncclonn.do 

Lei n. 509, de 22 de novembro de HlO!l. 

162 Auctoriza o governo a fundar u _ 
lonla Correccional em que sej~;; Co- At•~e!i\entntlo em 8 de setembro foi a impri· colhidos os vagabundos incursos x;· mir-se. 
art. d391 do Codigo Penal e os fal~o~ men igos. ~ 

Pende de f .• dlscu~~ii,o 

163 Auctoriza a creaçll:o nas . . 
dÃsti Capital, sob à don~~~~dç~~çõ3s Al,rescntntlo em 
"d sy o 4e Mendigos Aflonso P o mir-se. o um mstituto onna10, 8 do setembro foi a imprl· 
ambos os aexoa Para lndivlduos de 
nltivamente impb~:rbHcsarem defi. 
ver ás nccessidade.t d~ lv!ld os do pro-

' a. 

Projecto i11iciado 110 Senado 
E 

REMETTIDO A' 

Cam.ara dos Deputados 
EM 1905 

e que tiveram anda1nento en1 1909 



I 

( 

Frnjecto iniciado no Senado e rêmettído á eamara 
doa Deputados em 1908 a qus teve andamento 
em 1909 

·'l'ransnmpto Andamento e observações 

---·-------~-----·-···-·· --------------

113 Concede os (f<JN~res c auxili•Js de que Atll'CI"Oenttulo em 7 de a"osto de l!JU5 foi a 
trata a lei de l!.t de setembro de 1!!03, imprimir-se. "' 
:'is Associaç.!íes Cooperativas de Cre-
dito Agricola, sob a fôrma de mutua-
lidade sem capitaA sochl c sem cmis-
missão de acções. 

l~tn tn•hneh•a tli!'ilens!o!;\o em 9 foi appro-
va.do e remettido á Commissão do Orçamento 
que em ::lO o apresentou para 2.• discussão. 

l!:m 18 de agosto de 100() o, Commissão de Orça-
J:n:nto apr~sontou o parecer n. 170 ao ·qual 
101 ofTcrccHia 1 seguinte cmcucls: 

Acc~c:>ccntc-sc depois da palavra a;·chiva<los : 0 ri·.Jmlado o projcctc 11. 143 do Scnauo. 

Sal:t d!J.S >:essõcs, lU-8-fJU.-Jo,"to T · 1 ' J 
G .1~ JOlt. -. ny-

mc omcs.-Nelson de Senna. 

Em :!1) !'oram approvados o pnccer e a cmmula. 

Archivaram.se 
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Projecto iniciado no Senado 

REME1~TIDO A' 

CAMARA DOS DEPUTADOS 
EM 1908 

e que teve andamento em 1909 
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Projectos iniciados no Senado e remettidos á Ca~ 
mara dos Deputados em 1908 e que tiveram 
andamento em 1909 

o .... o "' Transumpto Andamento e observações l:l s l:l -< ::l z 

lOOí' 15G Reforma os artigos 104 e IOG da Con- Ueruetthlo por offlcio n, 5 de 25 de julho. 
stituição do Estado, restaurando M 
aposentadorias. 

A1wesentndo nesta data foi a imprimir-se 

Approvado em 28 e remmettido á com missão d e 
Constituição, Legislação o Justiça que o apre 
sentou para 2. • discussão com as emendas se 
guintes : 

I.· 

Ao art. 1.0 n, 1 : 

l~m ver. de •poderão seu diga-se : ~serão:.. 

2.· 

Ao n. 8 do citado art.: 

Em vez de •poderá. o presidente conceder» d 
ga-se «concederá. o Presidente do Estado,., 

i-
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'l'ransumpto 
Andamento o observações 

Reforma oa artigos 10-i 
stituição de Estado, 
a poscn tad o ri as. 

e 106 da Con-
rcstauran~o us ~J' a 

Aocrescentc-se onde convier: 

Artigo o f . · uncc1ona · de que trata 0 n riO que reunir as condiçõe 
s1er aposentado p~Ig ~o a!t. l.0 desta lei ~odcrf 
l !.1 que o não rc u . residente do Esta o, ain 
n1encia do servi q mra, ~esdo que haja couve 

s 
t 

ço pubhco, 

O sr. Heitor de So , 
formalidades rccrin~z~ rc'!UCrou dispOIJSa da 
ordem do dia. "' n aes, nflm de entrar n 

s 
:1 

htu 8c••·un I r "' t n dl!llc -novado com as 11"'~no em 17 foi ap 
<:?mmissão , 1uo~ ~~~~~das c rcmcttido rt mcsm 
sucção das emenda l escutou com parecer c rc 

0 agosto indo · 8 Jl~ra_ 3.• discussão em 2· ' a Hn ]Jrlnl!r-so. 

mm 27 de anos to~ .. 
e rcmcttido á c~~approvado com as emenda 
~~:s~n~ou a redac~~~ss1io 1do . Hcdacç.1o, qu 

s 
e 
:1 ma ata. na das emendas n 

Dispeu~adas as rorrn . 
queri?Jento do sr alul~des regitnentacs, a rc 
em d1scus~ão 0 rõ· _HOitor de Souza, entrot 
~ emendas do S· 1 'fl1Provado. Devolvido con 
l c agosto do l9(Jg~11H 0 por offlcio n .. !\), de 2 

I 
8 

Em t ,, de setembro 
da~ no Scnudo se/oram approvadas as cmcn 
flclo n, 16 dcst'a datl~l.do comnnmicação por of 

Em 30 d · I d c JU ho do l'lOG 
o, por Oí!icio n lO foi devolvido pelo Sena 

naquclla Camura'. 0 redigido com o vencid o 

' \ o 
§ 
< 

I I 
1908 
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"' s Andamento c observações Transumpto 
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156 Reforma os arti~os 10-! 
stituiçrío do l~Stl\do, 
aposentadorias. 

c 106 da Con- i\ requerimento do sr. Heitor de Souztt foram 
restaurando us dispensadus as formalidades rogimcntaes, afim 

de figurar na ordem do dia da sessilo seguin-
te. 

Em 31 de julho, dispensada a leitura a requeri· 
mento do sr. João Lisboa, entrou em 1. • dis-
cussão que foi encerrada e adiada n votaçito 
por falta de numero. 

Em 3 do agosto foi approvado em 1.• o rcmottido 
á commissuo de Constituição, que o apresentou 
p~ra scg~~do. discussã? em-!, sendo dispensado 
o mterstrcJO a requenmento do sr. Heitor d;J 
Souza, afim de flgurur na ordem do dia se-
guinte. 

Em 5, dispcns~da n leitura conforme requereu o 
sr. \Valdom1ro Magulhiies, entram em discus-
são, sendo esta adiada por 24 horas, a requeri-
mento do sr. Heitor de Sonza. 

Em 7, ~m discussão,. foi ella ad:adn para a sessão 
segumte, a requerimento do sr, Waldomiro Ma-
gal_hães, sendo tambcm a requerimento do sr. 
Heitor de Souza resolvido quo figurasse o pro-
jecto na 1. • parto da ordem do dia. 

Em dl!i1.enssão em D foram o11'orecidas as 
seguintes emendas : ' 

l.n 

Ao n, VII do art. 1. · 

Substitua-se pelo seguinte 
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Transumpto 

156 I Reforma os artigos 101 stituição do Estado 0 i06 da Con-
aposentadorias. ' res aurando as 

Andamento e observações 

A aposentadoria ser:, . 
Ven.cimentos ao fun~ . conc~(hda com todos os 
D·~Is bnnos de servi CJO.nano que contar 35 ou 
tmro ao que contar ~gs. com .ordenado por in-
denudo proporcion 1 ou mms annos; com or-
tcmpo. a ao que tiver menor 

2 • 

Ao n, VIII do mesmo '. 
ar ' 1go-Su pprima-sc 

Ao n. lii do mesm . 
rcncia ao n, vm~ arügo-Supprima se a refo· 

·t •• 

Ao art. :3,• sup . 
data da · Pnmam-sc '\s 1 elo trintvzgencia desta let l!a ayras «que na 
assim asa an~os <lu cxe:~(·lO· tzve_r -:omplela· 

' · segumtes•·-.,.. l zczo, IWO• o bom ,,ro abore. ' 

Sala das Sessõ ( 
Lopes. es, li de abf)'osto d o lllú(.},-Amorico 

A ,requerimento ,, 
a comm· uo sr. Ile't nuando Issão o Projccto I ~r de Souza voltaram 

na ordcin do d' 0 as emendas conti· 
Ia da sessão seguinte, 

Em lO, continua ,, 
querim t nuo em se d adiada on ° do sr. Amgu~ a discussão a re-

para a sessão Crico Lopes foi clla 
seguinte, ' 

l 

1~08 

1!!08 

Transumpto Andamento e observaçõe~ 

15G Reforma os arts. 10·1 a lOG d.a Constitui- J~m. discussão em 11 foi approvn.Uo o art. 
Çãe do Est.-do, resü<ur;:mdo as aposon· 1.'', sen<.lo rejeitadas as emendas. 
ta do ria. 

Foram approvauos os arts. 2.0 o 3.'l e rejeitada, 
a emenda n, 4 do art. 3.'l 

Approvados os arts. 4. 0 o 5,', foi o projecto i~ 
commissão <lo Constituição, quo o apresentou 
para terceira <.liscussão em 11, tendo ido a im· 
primir-se. 

Etn tcrceh•a tli,.,cu!oõ!oo~;"lo em 13, dispensaua 
a ~eitura a requerimento d~ sr .. Jayme Gomes, 
fo1 approvada, sen<.lo publicado em 14. !Lei 
ad<.licional n. 7). · 

ltí8 Auctorir.a a ~onccssão <lo tro~ ann~s de HenlcU.ltlo por officio n. 13, de 21! <lo agosto, 
licença, par<t tr<~Ütr de sau~cJ a l•ran-
cisco Alves <lo Couto, cscr!Vao <lo or-
phãos <lo termo <lo Piumhy, e dois an-
nos <lo licença em prorogaçãiJ, p:tra tm-
l'ar do nerrocios, ao escrivão de 2. • 
ofJlcio do UlJeralJa, Thohia~ Antonio 
Ito.g~l,, 

Etn au•inu•h•n tli~"o;cnss;'i.o em 2 <lo sctem~ 
bro, foi ap).lrovado c remetti<.lo a commissão 
de Rerrcsentações o Petições, I[UC, obten<.lo 
urgcncm, o apresentou para 2." na mesm<\ 
<.lata, sendo dispensada a impresr;ão a requeri~ 
monto <lo sr. João França. 

En1 1!\l';:,·nt~tla tliscnss:"lo em 28 <lo junho 
de 1\JIJ\J, fo1 approvauo e remetti<.lo á commis~ 
são do Pot~ções, que o apresentou par•\ tcrcei.1 
ra em 30, llltlo a imprimir-se, 

~~u tt•t•c••h•a. tli"-cussão em 2 de julho ibl 
clla encerrada o a<.liada a votação por falta dQ 
numero, 

Atl(ll'ovat1o em 15 do julho o remettido ;.\ 
sancção sob n, H, por oflicio 11. 322 de lii 1lu 
julho, ' · 

Cornmunicou·.~e ao Senado em ofllcío n. 1]1j u;), 
· mesma u<tta, • 

Snncclotuldn 

Lei ·188, de lG do julho <lo 1000 

Nota.- O projccto n, lG"i C'JUstitniJ •t lei n. ·ii~, de 31 de ago~to 1lc ElOS. 
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Transumpto Andame~tó e ohsorvaçiíes 

Requer o archivamenf.o do requerimen- On Cotntnl~!o;üo' ~~~ .J~eJ)re,.,entaçõe!'T. o 
to em quo d. Antonia Hcnriqucs Ei- e J•etJc,,õe~ : 
ras professora publica do distrícto do 
Sn~ssuhv, pede um anno de Jic<mça, Aru•t>!Óilentndo em 2 de julho foi a ímpri· 
em prorogação, para tratamento de mir-se . 

· • saúde; visto n1!o permittir. o art. 119 . . . 
da Constituição do Estado licenças Eaw tUsenssão em 3. de julho foi elle encer-
remuneradas por prazo excedente do Ta1a e adiada a votação·por falta de numero. 
um anuo. 

Em 15 do julho foi approyada. 
; ;,, 

..... , 

Requer que seja remettido ao ,governo Da Conuni!OI""i\o tle UcJWe~entnções e 
pera attcnder como achar do justíça,)I•etlc,·õe!'J : 

·o requerimento em que o:collector ·.·. : ·· . · .. :: ... ,: , .· .. 
de Lavras, José· Antonio Dias Minis·,At)~csentudo em.. 3 de julho foi a impri• 
terio Junior. pede rolevação do paga- mu-se. • · ·.. · ' 
monto de 1:5\JO::!\!GG alcance encontra~ ·. · : i·. ·. · · ... 
do em sua tom~da do contas, ou e'X.i- l'!:nl. tllscn!.ilsào 1 em 5; foi ella encerrada e 
mil-o do pagamento dosjurós de'9% adiatla'a votação por falta de numero, 
sobro· a importancia a liquHar-se ou . 
ainda, tendo de efiectuar o. recolhi- Em ·15 do ·julho foi approvada o rernottida ao 
mento dessa quantia, fazol-o em :pros- sr. Secretario das· Finanças por oHicio n. 23t 
tações. . dolG do julho de·l90U .. com um documento e 

u.m exemplar impresso do rmrccer. · 

1!JO!) 147 ltequcr o archivamento dos requeri- nn ('onnul~";8lio de lletn:•er;;;(.•utnçôes e 
mentos de Josê Dias Lopes Sobrinho I•etlçõe._ : . , , 
o outros pedindo relovaç1!o das mul- ·. · · · . ·. . . · . . r . 
tas em quo incorreram como jurados i . • •• . i .;.,. . , . • 
faltosos ás sessões do jury, rlor ser o ll:tn :cllscur.,!'!ão em 6 do julho foi clla enoer· 
assumpto da competoncm exclusiva rt1da e adiada· a votação por falta de numero, 
do Poder Judiciario. . , · ·., ... 

·· 8D_l 15 ·de julho toi approvado. 

Archivon'so 
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-1~00 148 Requer que seja archivada a represen Da. Co•n!DIIAAiio de Con!'!tltulção taçllo em que Anardino de Paula e L e· 
outros contribuintes municipaes de ghduçuo e .Jul!'ltif,\U, 
Pouso Alegre pedem a decretação pelo 
Congresso da nullidade da lei n 71 ' de 3~ d~ novembro de lüOS dao~ell~ Eu~ cll!ileuM!Sào em 7 de julho foi ella cncer-mumc!p!O, visto tratar-se de recurso 
cs~at_u1do ~elo art. 75, n. 7, da Con- ra a 0 adiada a votação por falta de numero. 
stltmçllo stadoal o pelo art 9 da 
lei addiclonal n. 5, de 13 do 'agosto 
de 1!J03, prescrever o citado art v 

Em 15 de julho foi approvada que uma lei ordinaria determin~rá 
os casos. c o processo desses recursos 
ser cab!Vel o conhecimento delles 
por parte do Conffresso por não ter 

Archivou-ae sido decretada a_in a essa lei regula-
dora. do exercic10 daq uelles recursos 
e ex1stirem providencias no project 
n. 3ü, de ~~~7, da commisslio de Ca~ 

·' maras Munlc1paes no escopo de regu-
lar aquelle excrcicio, · 

1009 149 Opina pelo archivamcnto da reprosen-
taç!lo da Camara Municipal de 1'i Da. Cmnmt -~ ~ d 
~e!ltes pelo seu presidente, Militão Ra- Petlc;õe!il ~-ao e ltepresentuçc•t.'!'l 

r1guos de Mendonça Ch o-
En• tll!olieus~i,o em 8 d . do o auxilio de 20:000.t;OO~v~ir pediu-

ptaçn:o e canalizaçllo de a u a a ca- rada e:adiàda a votação 0 JUl~o foi ella encer 
rara o abastecimento da c7d:dEot~J:vtl por alta de numero ratar-se de serviç . , Vis o nicipal, 0 propriamente mu-

Em 15 de julho foi approvada, 

e 

,. 

l!lro 150 Requer que sejam . · 
Archivou-se 

missão de Le isla remethdos á com~ 
Da Comlnl!olls;lo d n ser assumpto ~e 8 ção e Justiça, por 

~eguerimentos em ~e ~~'f!stegcla, os l~eti«,•Õe!il : - e epres<-n tuçc'\es 
, euo, 1. o juiz de a ino Ri-
~ayá, e João 1\Ian~:r ~e Dores do In-
JO e Jovlano l<'ern omes de Arau- Em dl escrivllo da colleet an_des, collector e r ~<'U!ii!f!olii'\o em 8 d · 
pedem, aquelle orm de Barbacena ada e adiada a votaçã e Julho foi ella eneer 
ro dos VeneimeJt6gamento por intei: · 0 · por falta de numero 
to o juiz munici ai a quo tem direi-
este, na forma dg di quando substituir 

Em _15 de julho foi a . da lei n. 375, de ·19zgosto no art. 218 
gaça:o do § 2 o do t e estes a revo- missão indicada, pprovada e remettida á com 
n, 2.182 de 8 d ar· 21 do dec 
parte qu'e exclu: Janeiro de l!Jos: ~a 

.. porcentagens quop~r~ a dedução das 
cantes as annu1dade~ em aos suppJi. 
nas collectorias daq 11o Pensão pagas 
lo~ a~umnos do Inteue f rnuntclpto Pe-
Min_eao e }elos d rna o do Gymnasio 
~ss1stencia de Alie~e~tes recolhidos á 
sTtí~.nda _bruta da~.,~~: ~!tsd;do~, S~ 

e 

I 
l. 

\ 

t r 
', 

o .. 
"' 8 
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I 

1511rtcquer o arclüvamento da petiç.ão e Du Co~unli!!o!Sào de Legl!olilnção eJnS· 
documentos que acompanham o reque- tlçu · 
rimento do capitão João Baptista Vil-

1909 

1909 

190~ 

I 

las Boas, solicitando reforma por. in- , , 'l!o;- 0 em 8 de julho foi ella encer-
validez c independente da con~1ção J,.mdcU!"led~:'\i: a votação por falta de numero. 
de tempo o qual voltou, com a llllor- ra a e a 1a . 
mação p~estada pelo Secr:tario ~o 
Interior, ao estudo da com missão,, v;s, E 15 d ·ulho foi approvado. 
to como o pretendente não esta em 'm e J 
qualquer dos casos _de conce~s~o de 
reforma, por invalidez adqmr1d:; no 
serviço mititar, e não serem nmf?r· Archlvou-se 
mos as conclusões resultantes dcs at-
testados juntos, tlcando as~im incom-
pleta a prova. 

152\Requer 11 ue se rcmetta ao _gov_orno, Da Con~·~t,:-l!o;ão t!e Uetn'e!>i\eutnçõe., e 
para attender como for . de JUS~lça, ? ~•etlçoe~ • 
requerimento de d. 1\Iarra da Concm-
ção c Silva Valle, professora da cadei-
ra do sexo feminino do districto de . . 
Itemedios municipio ele Barbacena l~n• tU.,;;cul!o;l!o;:\0 em \l de JUllJO fot ella encer-
pcdindo t;m anno de licença, em pro: rada o adiada a votaçilo por falta de numero. 
rogaçilo, para tratamento de saude, 
attentlendo a que o art. 11\l, da Con-
stitniçilO do Estado não permitto h-
cenças remuneradas por prazo maior Em 15 do julho foi approvado c remettido ao sr .. 
de um anno, mas que podo a licença Secretario do Interior com os documentos, por· 
requerida ser concedida sem rcmunc- ollicio n. 233, de 16 de julho de m. ~). 
ração, sendo o poder executivo egual-
mente competente para conccdel-a. 

153 ltequor que se archive o requerimento Do. Conunis!ollão tle Ut~tn•eseutn•;i)eg e· 
em que Pedro Falei Junior, ex-pro- I•etlçõcl!o; : 
fessor publico de Conf_OJhas d? No~ 
te, pede reintegração no mag1ster10 _ 
primario em vista das informações En• tll!!iiCU!S8ao em 9 de julho foi olla. encer-
dada pel~ Secretaria do Interior e da rada e adiada ·a votação por falta de numero. 
sentnça do Conselho Superior de In 
struç1to Publica. 

Em 15 de julho foi approvado. 

Archivou-se 

15! Requer que se peçam informações ao Da Connnh;;.,;;ão de Ut~t•re!'leutn.ções e 
governo sobre o requerimento em quo (»etl•·õc!oll: 
Arthur Ferreira da Cunha, flcal das ' .. 
rendas internas do Estado, solicita 
abono de quantias que deixaram de E1n tllscus)oiiàoem 15 de julho, voltou á com-
ser computadas pela Secretaria das Fi- missão, em virtude do requerimento do sr. Sil-
nanças e bem assim moratoria para o va Fortes. 
pagamento de um alcance em que foi 
julgado para com os cofres do Estado. 

Vide projecto n. d7 
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----------------------153 Opina:q~c a intlicação n •. :;,, apre,;Gnta. 
da a CiwJat·a dos srs. Deputados. pelo 
s:. Nels~n de Senna sohrc a conveilien. 
c1a _da tundaçilO de um Posto Zooto-
ch_nrco Federal no .ll<Jrto <lo r:stado·. '" · . w d · ""1ll tU..;cuss·io 0 ,. , , , ' , 

U"' approva a, VLSto essa mediJa im: ella encerrada .o .,,11r,.,J.tlr"ecaor c;~: .t...o de J t~lho, foi 
por-se como uma n<~ccssid<t<lc a tten "' ' ~ v o .... ç tO r> o r r 1 t d 
d~nrl~-se á iruportancia da zon~ norte- numero, . . ' a a e 
IDJllC.Ira, O Valor de sua Criaçito e o~ 
grandes bendlcios que irá prestar ac• 
seu desenvolvimento ~conondco. . r~~ ~~ df} Ju!tw foi approl'<l'la 

ao~ prcst•lcrltes do !!:~· •·'o c' tendo-se oftldado 
L•u da llopublica. 

Vide a. indicação 
151i ltequer o nrddvamento tlo rrr1ucrin<Pn 

to em 'JUO Ualdino Augusto da Luz 
con_t,raew:Jte da construcção da cadóa 
de Ires (or·açues·llo Rio Verde pel· 
o pagamcr,to tia indemnizaçào dorr~8'. pondente a 30 ·;,, sobre o valor do se 
con traclo, por .i ulgar descabida a 1;r~~ tençào do sup)icante. 

I~rn 2.1 d. · 11 • · 
· 0 lU lO 101 a~•r•rovaclo. 

J5i Itcquer que so rrmettam i connnisstlo 
do Heprosont111,'ücs 0 l'ctiçües os r<•· 
qu_cnmenfo~. em quo Lniz Cyrino lto 
Ur1gucs e, J\1coli!u .Josu' Ferreira pe. 
dom ao C_ongresso contagem de tem. 
po, ,·o pru.cJro ,do pcri<Jl!O em qur· 
s.c~.' 1l1 :o mo _offlcJa! _de Ju.>tiça ua Hc-
lação da entao provmcia do Mina• 
se!!und? do porlodo do ~8 de n.aio-'d ~ 
lf< .. l:l a .3 de sotemLro d1• roo~ 1 
d · d · ' çu,>, em fjllP ot:-ou .e ser·vrr, por exoncra•·ão IIJ 
anüg<\ l.Hrectorüt de Obras Pt[bli~as. 

ArclliYou-sc 

Ean cll!oó<'ll<,~>o;:'ío OJH :b' 1' . l .. 
rada c nlliada a vot· .~-'c JU ho, lOJ ella cncor• 

,\<;,tO por l.tlt:t de numero, 

8 ':;0 
2r~ 1~0~ apl>rovaJo o Nmett1· ·'o " o :çuc.~. '-' :, commbsi'ío 

Itoqucr <tno se arctivo a rt:[lrcsenta.. , 
d!-1 Can>ara Municir,al da Chrbtin· çã,o ll:t .lonunls"'ào ele ' . . 
llmdo_ restaum~·ão daqlicl!a '1• JlC· ;.;·•!oilac.·:~o e Ju,-t. ,. Cou!-!Utnu:<\1>, L~,~ .. 
em v1~la dos art I!') ,,, (' co~lM_rca, ' 11,,,\. 
d E t d · ~ ua ,onslttuu;~o 
} s ,'t. o, ljUC v.eda qual'{ul'r aÚer'a-
po 11 <~. ti.JV!são Jlldrciaria 'hntr 1 •' 
decenn10 HilCJado em HHJ:J, 0 10 Ln1 clf!oõ<..'tJ..; .. ;Ioeru ::.'I 

<le jnllto, fr)j approvado, 

Arcldvou-so 
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!909 

cret1crias do Estado, pedem equipara 
ção de sem vencimentos aos d_os fun 
ccionarios de cguaes categonas da, 
Secretarias dét Camara e do Senado 
attendendo a que, apezar do .JUsto < 
que pedem os supplic~ntes, tal con 
cessão accarreta augmento de ·despe 
sas scnllo dest'a.rte assnmpto ·da com· 
pctencia da<!uella commissr..o. 

160 Rer1uer que se archivc a petição em qw 
· o collcetor do (;ax:ambu' pedo releva 

ção da obri!!ação d·J entrar para os CO· 
fres do Estado com a quantia de .... 
2:~50,:S00() qur>, por ordem superior 
retirou da respectiva collectoria, cor 
respondente á porcentagem sobre mui 
tas impostas ao conccssionario da Lo· 
teria Mineira de Juiz <lo F<ira, act< 
annullado por despacho do sr. Sccrc 
tario das Finanças, visto não poder 1 
referido collector auferir vantagem 
de um aclo . insnbsis_tcntc e ter já 1 
sr. SecretariO daól Fmanças pormitti-
do que o collector restitua 1t impor-
tancia retirada, dcscon tada pela 10. 
parte da r~nda meneal tia collcctoria. 

En1. tllscu!!l!-i.à,o ·em 30 de julho, foi appr.ovadQ 
c remcttido á· commis~ão indicada. 

Dn Conuulssào tre <lJ.•t;nmeuto e COt.l\ 
tas. 

l~au dl!oõl'US!ol:\o em G de agosto, foi elL~ cn." 
cerrada e adiada a votaçao por falta de nu. 
mero. 

Em 7 foi approvada, 

Archivvu-se 

161 rtcqucr rtuc seja romettido M'Poder Exc- Oa CotntnlS"'rt,o de (iJ.•çalllento o {'ou.~ 
cutivo do Estado, para attender, ore- tas, 
querimcnto em que o reitor do Gymna-
sio de Lavras, como procurador d~ 
Associação Norte Americana proprie l<:nt dlscu~l>lii.o em 7 de agosto, foi approvadQ 
ta ria desse estabelecimento de ensino. e romcttido ao sr. Secretario das Finanças (); 
pode isenção do impostos cstadoaet requerimento por ollicio n. 1381 de 9 de agosto~ 
para acquisiç~o de terrenos para v 
desenvolvimento do ensino agricola. 
visto estar o caso previsto na lcttr~ 
b do art. 1.0 da lei n. 461, de 11 <.], 
setembro de 11!07. 

16~ Requer IJUC ~e envie ao Presidente d(l 
Estado, afim de se colherem as infor 
mações necessarias, o rcquerimontt. 
em que d. Elisa Pai v a de Vilhcna pc-
de remuncruçao, visto não poder t 
commiss1lo pronunciar-se som quo scjl. 
informada pelo governo. 

Oa Connnrssi'(o tle ·lh~twese•Jtllc;t;e~ ~ 
l'"etlçc'les. 

Apresenüulo em 7 de agosto, foi approvado 
o remctt!do, por offlcio n. '!3\l, de 9 de agosto, 
ao sr. Secretario das Finanças, 

S. C. -27. 
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163 Requer o arcllivamento do requerimento D c 
d B 

"!"o '·I 'I d L 1 a onnnl!oi!!ii1i\O de A ••·a•fctrltttt•n e In· e as1 1 "' agno tv e_n es ea , pedindo tlnstt•la. "" 
ao Congresso,_ para s1 ou para a empre· 
sa que orgamzarl concessão de favo· 
res, pelo prazo ue cinco annos para 
a fundação, nesta Capital, de uma 
feira denominada «Festival Feira de 
B. Horizonte>>, cujo fim e' proporcio- l<:tn disc1 :-nar aos productores meio facll e se- vado ·- tl!,l!!l,,o em !.J de agosto, foi appro-
guro de tornarem conhecidos seus ar ' 
tefactos e productos, visto como a lei 
n. 148 de 2G de junho de 1805 e dec 
n. 1.018, de 30 de março do 1807 dão 
ao Poder Executivo competencia para 
resolver sobre o assumpto. Arcliivou-se 

164 Requer que seja approvada, com a mos Da Connui!';siio 1 rmt redacção, a indicação n. 8 do dn~o~ü•in. 1 e A;;·rleultut•n e In• 
s;. deputado Senna Figueiredo, no ~en-
tJdo do que, por intermedio da Mesa, 
so ropreson to ao Co!l'rrosso Federal 
pedindo rnodiflcação dJ' ren·ulamen to 
do imposto ~o consnwo, d~ modo a 
tornai-o mau suava para as pequenas ll~n1 di!>ict s .~ 
fabricas o equitativo o rerristro das vado · 1

' ~''0 orn 13 de agosto foi appro-
c~sas _comr.;!Orclac~, uma vez"' que a in- • 
d1cnçao, nao pedmdo eliminação rio 
~ell_o do consumo, em nada pódo pre-
JUdrcar o fisco federal, 

Vide a indicação 

165 Roquor quo se archive. o requerimento llri. Conuuf . :-
em quo o dr. Archan.JO da Costa Gni- t•etif•õe . !"i!o\,\o tle Ucpre~entações c 
marães, auditor da Brigada Polical do " :.;, 
Estado, pede augmonto de vencimen-
tos, por ter sido já satisfeito o pedido Hn1 tU • .- ~ do supplicantc. vado. seu!S8,,o em ll de agosto foi appro~ 

Archivou-so 

16ü Requer 9uo se remetta ao Governo 
para mformar, o requerimento do 
.Moy~·és do Andrade, ex-professor de 

D:~ Conuui~si'i:o •Ie lte•ruct•hn"'IltO"" 
I ctiçõe!ói, ~ ""' c 

S. ~o~JÇ.alo do Brejo das Almas, no 
mumcrpiO do Montes Claros, pedindo 
se lhe cçnccda a percepção de metade At• 
do vencrmcntos desde 1809 visto ter atsrovn•l~ 
o requerente deixado de 'apresentar ecrotarw 
docum_en!os quo esclareçam 0 provem 
seus dnertos. 

d
om 14 do agosto, foi rcrncttido 

o Interior por offlcio n. 2H. 
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rt~qucr ,
1
uc "

1
.q,n;;;cni.8);.rio rh', CaJ1Htl'<\ ~~a ~~.uan\i·->·.iln ('l.e ot:onl!'>;t~M·;io;.fi:o c ·'n'-" 

j\lunieipal de Mnnlmas~m', trar.endo ao ~~•;a. 
co!ll1 ~'~illlCHto do Cou~~res:-.:o a~1 rcspe· 
ti•h:~ \'r_;r;JarrJ:tÇiíe3, quo lhe tmn SJI!ú 
dil'irfirJ,,·,, <;onna inY~t"~'o do torr!torw 
windro v,r anctondad~s do Edado 
do Espírito Santo c pedr.ndo adopção 
de provir!encias no sontJrlo de se re· 
.. , Jvor a q;:é:;Ulo do liuHtc:; 0utro e:n.0 :~J ,

1
quollo EJiatlo, s::jct romottitla ao E•~} t~i ... ;cut'"'"''1o em l1 de agosto, foi UJ1prova· 

pr)rkr K\L'<óuíivo, vrsto acha.r·-sc o d~, o.remettrdo ao Secretario do InteriOr por 
Presidente do Estado auctorrzado a oillCIO na 2-11. 
eutnw em accordo com o governo do 
J~:;tado do J<J. Santo, pela lei n. -18G, 
de 12 do s,Jtembro de IDOS, art. V n. 
;, para rewlvor por meio de arbitra-
l~oin. 

IG:J 
Opina pela aplJl'OV<lq?cO d.a indicaçiio n. mla Connnl!ô.!Si'ío tle nwstrnt!f:i\o s.•uhU• 

6 do sr. Senna l<rguerrodo, no sou- cn e Civlll•;:u:ão de J.ndio~" 
tido do se reprcsQntar ao Congre8~0 
Federal para quo fiquo o Estado drs ll''nsado do pagamento das quotas de l·;ul tU"'en!<ii..;;;\o em Hl do ugosto foi ella en· 
,,,(;oos de~tinadas á fl~calisaç;1o do In- cerrada o adiad<t a votação por falta de nu-
ternato e do gx:ternalo do Gymm•.sio mero. 
Mineiro, Jn:tntidas pelo Estado, visto 
como nestes est_aheleeimentos são ex-
ecutados com ngor os progrmnmas Em 2G foi approvado. 
do Gynmasio Nacional, 

Vide a indicação n. 6 

170 n.ertner que sejam archivados a mansa- Da. Conuui~~:io •le Orf:nnu~nto e Cou· 
gem protocolad<t sob n. 0.21 e a poti· tn!o;. 
ção registrada tamhcm no protocollo 
sob n. 1.018 c o projecio n. 113, do 
Senado, visto co~o a mat?ria de que En1 tU~o;<·n~.,.,i"ío em 10 de agosto, foi aprese~· 
cogitam os roferHI?s pape1s yuo son- bda polo sr. João Lisboa uma emenda rejer· 
do tratada em proJectos de lm quo so- tando o projocto n. 143, do Senado. ; 
o-nem os tramites regimcntaes desta fJ da outra Casa do Congresso J\lineiro. ~ncorrada a discussão do parecer e emenda, é 

adiada a votação por falta de numero, 

~m 2G são approvados. 

Archivou-so 
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Opina p0la approYaçf,o d<: in<li?i.IÇUO ll. na Connuh.;~;;\o ~~8peclul 
9 aprcscn ta da pelo sr. I• ranc1sco P ao· 
n'ello no rocnt.i<lo do se l'<'prcscntar ao 
Con~rcsso Federal solJro a urg~n r e " 
necessidade de ser prolon;.;ada a lml1a r~tn cll!>;•·n~;;,>;io em lU do a"03to ·foi clla en 
tronco da rêrlo Sul ~Iineim ~te po cerada e adiada a votaç:to por falb de numo-
municipio de S~nta I~Jta de _Cassw, ro, 
visto como a Itedc Sul l\Imc1ra vun 
abranf"·er as 3 actuae~ f·•rro-vias.JJi- ·' . , 
nas c flio, Sapur:ahy c "\[>.!:(!I"ÚI;d,r, L111 Kf, ú v.]'provarlo. 
0 éjusttt c oppvrttma ._a represcuü•.-
ç1ío aos podero'l rla Umao para quo 
favoreçam e incrcm?nte_m a viação fc- \'iue a íw1icaç1o n. 9 
dera! em nosso tcrr!torJO. 

Requer a rcmcss:c :w Secretario <las Fi- On Connnh.;,_;,o «~•· o 1·•.::un(.'nto <.' CoJ) 
nanças do requerimento r!e Aristides ttu;, 
do Oliveira Campos, collector P~ta· 
doai do municipi'.> de 1\hnianr,a, vbto 
ter o P0der Excc:utivo CornpctPucía ;~tn tll~"·u.~;,·;lo en•:: 1 do a;.rosto, foi olb enccr-
rnra tornar conhecl!nonto da rcclarna- rad:c o auiaaa a votw:·io l>'Jr falb do uumoro. 
ção e;,:-ví da lei n. 471, de l! de Sü· 
tom bro de l!J07. 

Approvado crn 2G elo a;;o.;to c rem()tJj,Jo o rOIJU(• 
runcnto ao dr. St•cretario da~ Finança~ P'Jr of 
fi cio n. 213, do 2':l de agosto. 

1n rtcquor quo se solicit~m do governo Oa ('onnnl,.;,;;"í.o tlc Uep1·eseuü\'••)eu ~ 
informações a rcspe1 to do requeri- J•etlçõe!ol • 
monto de d. l\lathildo Carznelita rle 
Alencar, professora da cadeira rlo 
soxo fc:ltíuino ele Santa Catharína, mn-
nicipio do Santa lUta _do Sapucal,y, 
pedindo ires al!nO;~ de lJcrmr<a. cn1 pro-
rogaçfío das que j:t lho foram conce-
didas peJq Poder Ex e cu li v o. 

ll1n tli~en>-;~;;-;o em 21 de agosto, fol clla cu 
corra h1 e udíarl:~ a votação p•Jr LtlL•. do nu 
lucro. 

Approvado em 2G do agosto foi rom0ttído o ro. 
quorímonto ao sr. Secretario do Jntorior po. 
onlcio n. 2!1, do 28 de agosto. 

17·1 lteqner ~eja appr?va~a com a mc>Jna Da ,Conuni-,;!,~o tlc Cht•n•; l!~nbhen:) c-
rcdacçao a llldJcaçao n. 10 rJo sr. VIU!:ào 
Argcmiro do HeZ·)!ldo Co.> la, sohre a 
nccos~,;da~o do se -~~rolo!Jg~r <~ linl!a IE:1n tHHcn!õ;"':'(o om 3() de a;.;osto, foi el1:1. on-
telo,gl,\[Jln~a, quo 1.'' ~st,, em Icstrolla cerrada e adiada a vot<v•ão por f.llt.\ do nt':. 
do Sul, a te Parac,\tu, ]!<\ssnndo !•O r Illero. ' 
l\Ion te Carmello. 

ApproV<\do em 1.0 de setembro. 

Yirle a indicação 
175 Requer o archivamrm~o d 1 r.:prcsrmt;,. Oa Connuls•·:-,0 tle 1 c-··lshw~o c JnJ~o~ 

çiio do Conselho Deliberativo do Bel!o tl•:a , _,. • '"' · •• 
Hot·iz~nto,. solí.citando intorpretaç.1o · 
por 1~1 . ordt~arm, ,~o .art. lO o sons Etn tll~;(.'nS,.;ào, depois de dispcw;adtL a !c~ 
para,r~\ri!O.> r.I<: !01 n. :) d~ 13 ~lo ~~~os- tura a requerimento do sr. II.·ltor do Souza 
to de lU J.3, v.rldicJOnal ft VonshtUJçao. foi o !la encerrada e ar1iada a vobçfio v.> r faltt 

de numero, sendo approvadrJ em 1." de ~:r)t~m 
bro. 

Arcllivou-s" 
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ne 11 uer qtw sPj~m 0nvíndos ao Porlr_r D:~ <.'()nnnhH•i'\:o de () l1rns J'uhlh·nq 
Executivo pam este l11es dar o desh· 
no coJ,v<·niente. o J•J·r.jecto n. 81 e <• • _ 
rrqu<'ríment.o do B. Nnpolefío A hr!'u. :.:nl (Uo·•!tH'I·;_:•.() em 31 de 3gosto foi clla cn 
pedindo privileçio para mNI E. 1•'. curada o <Hht:tln a Yvtaçr o I v r !alia de nu 
q110. p<lrtindo do ]JOnio rPais CúllYe~ mero. 
Jih·ntfl do trr·cl10 <I cr•TistnJir-se d:. 
LeopoldírJa ltaílway, do Pvntr~ !\ov;, , , . 
a J\lanlnw~>ll, ,,á a'o ponto m<ti~ ''vn- Em l .· do s,etem} .. rrJ to1 approva<lo, remctt~r.do 
venir·ntr; [1;1 E. J<'. Víctoria a i\Jintt;:, E~ ao sr. i:lecretano das l•m;m~as (oJflcJO n. 
I,.,,,.,nrJo. '•"]" citlado do C:natin~Ca. ~::>1 do 3 do setenJbro) o Jll'OJ<'ClO e o requen 

,,._ ... (-! r'- t.l.r J tnento, 

Itff1uer (Jtle so J:r•r;:'m infont nçiJes ao H a ('onJn]Js~;ão t~e 1-:c'lll'P!".( tJtn<, Õeg () 
<YOVHDO a rPn·eito do rpn,rriillfnto J>c~ti<;Õt>~ 
de Ernr.·s1o Morrira. csrrivll_o crm11· • • _ , , 
nnl da ccnwrca r.1 ~t C(>IlC<'l':fí0 do ~IH ch" c•H1-!>-';Lo em ui.J r.!o a~~osto, fvl <:lla ru-
Scrrn. pedindo J•V!:!<Jin<nlo rle cusJ<,~ eonada e adivrJ<I a ,.úbt;fio ]'or Üllta de nu• 
VC'llf'i(!:ts f!tn J'rOC(·~~c;-r rrinlf'S p~1rn rn~:ro. 
porl<·r pronnnciar-~c t;cm justi,;a Eobrr 
o l.!Snllll].·to. Ar•Jli'OVnr.lo em l.• do relonbro, 

Offlciou-~ e ao sr. Secretario das FinançDs (oftl-
cio n. ~51 de :3 de sctcJL]no), 

178 HN1tl<·r o arcl,h:'m' nto da ri'T•J·r·~r,td:> ~la Ü!)nnni~~ão t!c Lt'>;,ihla<;ão e Jut~· 
taçfo (·lJJ qne Qnhi110 (1a ~i1va l~l·:t~;1 tif::a. 
(•,críviio elo ]·:•7- r.lo dislJ·ieto r lo I >i\·:. 
no do CartnJgo]c), 110(1 0 r<-Yngrlr1'fio doB 
;nt~. ?. ' da I <'i rle :~1) do <1go:do rl<• n!1n tH~' •·t~S~I;"o on 2 de ~dcnJ]JrO foi 3I•Pl'O• 
18:10 e 2.' r,;,rf<' flJ,nl rlo dtc, n. (U~Fr;. Htdo, 
de 7 de warço do lí-'1)8, 

Archívou-so 

17() Rr''JliN '[lle :"() ]:('<;;'m inlorn <11J.t•:1 :!li !rn {'Cl)!illli!-~~,fto de n('lll't'"~t'll(ll ÇU('I-0 e 
ç:vv(·rno HJ~))'(· n 1'<'(t1lethn(·Tdo lllllJlH\ .C•4.:1i~c)eM 
d, ;\wbrnzma MI•!Jrlr·s rlo St•tl7ll. T>l'(lP 
vcrdDo rlo alc:JJif;r~ YHiflc:Hlo w1s r 1,n. 
tas do "~11 fittar'o m;n·idn .Tr ll<[11im • 
1\~r:Hlys <ln <:~Jlv;•, r;;;-r;Gllcdl.'r tlo ll•ll· I> n_b t'fr.(~n!'·t-tio 1m3 r.:o, fel(n l~ro fr•i appro-
DlCI]lJO de ,_,uda hlia do i"<~I•t:utl'j'. '.1rJo e I'<ll,d1Ido ao sr .• ~ccretano das ·r•in;m. 

~~~.s jJ!J!' offir:io n. ~t,G • 

u:o Tiequrr 'illü rara se prorn nci:1r ''J]J)(• ~~: .... t:'«,nlnlh~ .. ~o tle (·<lu~tttnh;rr,o c 
a r<'r,resr nl;lçiío r·m que o J•rt'kir1PJd<' .;t;>,,ti(,•tl. ' 
da CtJJr>ara Mmdcipal rle :Ovlvr''drp 
FerrD7. r ~de "' dcelar; çfio elo lin·it.fS 
entre esse e o municipio rJe CJ,rL,fi- T"nl tH!'•<'l'l'l!'<:":o fin 5 rJo setcrr,bro fui cll;>, 
rm, so_h_ furHhlll<'li

1
1o do srrr m os rr·r·~- er'cennr.h~ e tHliur.'a a lotação r 0 r !alta de uu-

mos lJIJç!G,lJH O ce SO ktYCr O J,:Odi•J• mero, S~l!UO DJ.•l•l'CVUCO <:m G, 
judiei a rio r.! f' ela rar1o incc•mr,ef<·n t" !•<• rD 
r<•solvr:r a l'<'IH1rncia mm'a <H'Çfio ti-
rdum rc_çl!ndoru·m. ~r1tr<~ an.l.-r·ó1, .~o 

pcr:v_m: ror ild<'J:mr'rlio. rlo. goYI•nl(). Pc~dh:IJ?l·se in~olll a~ucs ao a. l"ccrrlm·io do 
rl'rflàrJ('S ou CC>f•l:l~ autltr·I'Í'~ar'as dM IllleJ·Jor, <•JJVJ<tr,r!O·Ec-lhe a rq.rcE<nt< \DO e 2 
doeumt-nlos q1to e!<tDo no 1 rJl,nnal r.la düum (•nto~, ror off:cio 11, ~Gl:', de il de s~:iun-
Relar;fío para onr'e o~ aulns vieram hro de lt'(J(l, 
en1 virhHle da :tl'l'clla('Do interposb 
c jit d~cidir.la ddliJitivvmente, 
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At)tn•ovntlo em a do setembro, Ao Secr<Jta 
rio das Finanças romottoram-;;e 'J l'OIJUOrirnen-
to o documon to.1 po1· ofiicio n. '(i.~, do lO d-sotcmhro. 
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PAREGER DE CO_MMISSAO PERMANENTE APRESENTADO EM 1908 E QUE 
TEVE ANDAMENTO EM 1909 . 

-
e" .. 

Andamento e observaçõe• 
OI ~ Transumpto 
~ a 

r;:l 
~ 

! . 

J 

1909 U3 ne~uer que se rometta ao governo, para Da ComJnlssão de Retn•esentaçõce ~ 
! :a tender como achar do justiça, o re- I•etlções 

~uerimento em quo o revdm. padro 
iconto Cunha Pinto, vigario e fabri-

~eiro da matriz de Nossa Senhora 
s Dores do Turvo, município do 

Alto Rio Doce, podo rolovação do pa-
1;amento de _223§!700, proveniento do 
1.mposto terntor1al e multa, a partir 
de 1901, &ela falta de inscripção da 
fazenda ~nominada «Finheiros,., per-
tenconto t mosJ?la matriz, visto ~orno Atlresentatlo em 3 de setembro de 1908~ o fod~r Execuhyo po~oJ apreCiando tendo sido dispensada a impressão a 1ushça do pedido, alhv1ar do paga- • 
monto da multa. 

! -

Elll; 28 de junho_ de 1909 foi approvado e reme 
tido o requerimento ao sr, Secretario dali Fi"-
nanças por oftlcio n. 224 do 30 de junho. · 

-

I s. ~.- 28. 
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1909 144 Reconhece e proclama deputado ~ela 
5. • circumscripç!to eleitoral do Esta-
do o sr. major Antonio Leão Mon-
teiro de Moura. 

= 

-
Andamento e observações 

Dn Commls~:t:o de Constituição, Lc· 
gisiRçiio e J ustlçn, 

Appreseutatlo em 23 de março. (Seseão Ex• 
traordinaria). 

Em 15 de junho (4,• sessão preparatoria) é oRa 
recer &pprovado, tomando assento o deputa o 
aue foi recebido por uma commiss!Io compost 

os srs. Nelson de Senna, Raul de Faria e Ju 
venal Penna, 
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Hl09 

r.: 

5 Indica que a Cama.ru n1anif~s~e aos go· Do st•. Nelson tle ~enun 
.vernos do Estado e da Umão a con· 
vemrricia da fundáçãó de um «Posto 
Y,ootechnico Federal» na região pas· Atn•e!Seutudo em 5 de julho foi remettida 
tor1l elo vali e mineiro do Rio S. F, an- á Com missão de Agricultura é Industria que 
cisco ao norte deste Estado, de modo apresentou o parecer n. lfl5 em 15 de j~lho, 
a ber~ favorecer os grandes criadores, opinando pela sua approvaçilo indo a impri· 
uno só de Minas como de Goyaz, Ba- mir-so. 
Ida, l'iauloy etc.,, cujos ter':itotios se 
a'c!Jam Jioados uquella reglito pelos 
u:ulliplo; aspectos da mesma vida Etn' dl~(.·n_.;;,.ào o parecer em 22 de julho foi 
rconomica e empenhados todos na me-·. approv.ido, ficando implicihmente approvada a 
lho r solução. do problema agro-pccu indicaçll.o pelo quo se offlciou ém 23 ao sr. dr. 
ario. Presidente da ltepublica (officio n. Gl) e ao 

sr. dr. Presidente do Estado (ofilclo n. 235) 
transcrevendo-se os termo~ da indicação, 

0 Indica quo a Camara, por intcrmodio Do 1'!11'• Sennn l~ig·n(.•h•eLlo e outt•o 
d1t i\lesa, represento ao CongTcsso Fe· 
dcral no sentido ,de ser dispensado o 
E,ta!lo do p~gamonto, das quotas do A J)JII'OYtuln em G de o gosto, foi remottida á 

1:3.GOU:\l destinados á flscalizaçilo do In- Commissllo do lnstrncção Publica que apresen-
·teriiato e Externato do Gymnasio Mi· tou o parecer n. 1G9, opinando pelu_ sna ap-
noiro, mantidos peJo governo do Es provação. 
tudo visto como nesses estubelcci-
nwntos são executados com rigor os 
programmas do· Gymnasio Nacional. Em 26, foi approvado fic:mdo implicitament9 

approvad;;. a indicação a f[UO se communicou a 
Camura Federal por offlcio n. :iO e ao Senado 
por ofllcio n. 69 em 21 de agosto. ' 

I Indica que a Camara. por intormedio no SI'. Senna l~Jg·nch•etlo e outroi"l 
da lllesa, represento ao Congresso [•'o-
ral no ~entido de serem levadas linhas 
tcleg•aahicas a~s municípios. de Pi- A ~WN!lenüula em G de ugostq foi romoltida 
rangu o Alto ltw Doce, partm1o de a Commissil.o de Obras l'nblicas. 
Ouro Preto o Barbacena ou de outro · 
1,0 n to m<>is conveniente o tambcn~ ao~ Em virtude do requerimento do f sr. Senna Fi-
muuícipios do !llanln~a.ss.\1'. Curatwga gneirodo om 27 de agostü, ontrou ctn discus-
0 t\ bre Campo: partmdo da csta<;ã • sao <'m 30, sendo dltt encenad:~. e adiada <I 
que melhor cCJnsultar o interesse pu- vohtçilO por falta de numero, 
b!ico, s!)ndo para esse· dnplo_tlm con . 
s1oríada no orçamento da \ mçilo da ApproYacla em l. · de setembro. commumcou-sc 
R~publica a respectiva e necessaria a? 1 · Sccret<U'!O da Camara ~:oderul por otft-
verba. cro n. 72 e ao Senado por otflcro n.;73. 

I > 

S. G,- 2fl. 
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An<lunwnto c observações 

8 Inuicaiu (llíC a Camara.por ii.t.ermidio 1la no ,.. •.. _8('uaut l~J~·ueh·t.~clo e ontt•o!o; 
:.lesa, repre~cnte _ao ,con:;;rceso, l?ed!J· jj , ,' ' ·; : :é<: ; i 
ralno sentido de.sc .. modiflcar:, P .• rq- 1~ ;,, i.J.i' . :,;:: ;: : 
.rulamen1.o do imposto de consumo, · - · · · de modo que as pequenas fabricas que ____ . __ . . 
trabalhem sem operarios, tenham re- AIJtll'e!"!enhÚ1Ü--eii!"0-de aêiosto foi remetti-
gistro gratuitos nas e~llectorias com da á commissno de Agricultura' e Industrla, 
fim exclusivo de flscahzar-se. o el!lpre que em 11 emittiu parecer n. 164 opinando 
"0 do sello nflo ficando por ISSO 1sen- pel,t sua approvaçlo. · 

·~as de sell:Írem seus productos. Tam-
bem que o regi~tro da~ casa~ c~m
merciaes Sl.'ja fclto lllais eqmtativa-
mente de modo que as casas de pe- Eo; discusslto_ o parecer em 13 foi approvado 
quenos capitaes nào paguem a mesma 1Icando asa1m approyada a indicll.ç'lo. 
taxa que aquella,;, como actnalment~, 
que são cobradas trcs taxas de 20:::;, 
40$ e tiO~,· do accor~o com as ospQ-
cles de merca•Jorias, Bem attençilo ao gml4 li c agosto HzeJ·am-sc as Jevidas communi-
capilal. cações ás dua~ casas do Congresso Federal, 

.. , transcrevendo-se a iudicaçilo. 

U Indicam que a Camara, por intcrmidio Ja Do "'~'· I<'. Pnollello e ouca•,.,.. 
Mesa, represente ao governo Federal 
sohre a urgente necessldado ds ser 
j)(olongada a linha tronco da rede ' 
Sul-Mineira at•:. o mimicipio de Santa AtJIJI'e"'entulln. em 17 de agosto foi nomea-
Rita de Cassia. da, a requerimento do sr. Paolielld, uma com-

missão especial composta dos srs Aristoteles 
Dutra, Juvenal Penna, g, do Amaral, Antonio 
liioura e Nelson rlc Senna para dar parecer. 

ltemcttlda a indicáçlto a esta commissào, apre-
son1ou ella em 18, por interrnedio do sr, Nel-
so~ d_o Senna, o· parecer n· 111, que foi a im-
prm1Ir-se. 

N'estc parecer, depois de diversos considcrandos, 
con~lu~ a commissi!o opinando pela approvaçi!o 
da Indicação com a seguinte rcdacçllo : 

•A Carnara dos Deputados do Estado <le Minas 
Gcracs, por intermcdio da l\Icsa representa 
ao Governo Federal sobro a con~cnicncia de 
ser quanto antes prolongada a linha tronco da 
Hêdc Sul Mineira de estrada~ do ferro até o 
município de Santa llita <lo Cassia. 

Ean clh;cn"'~:to o parecer em 26 de agosto, 
foi approvado, ficando assim approvada a indi-
caçlto, o que se l'lvou ao conhecimento do 
ex mo. sr. Ministro da Via<;ilo por ofllcio n 68 
de :r; de agosto. · 

ji 
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Tranmmpto Ar;dr.n·.en1o c obscrvaçõea 

10 Indicam ljUC a Camara, por illtermedio no !óit•. At•r:;•:nth•o ele lt~·zt~ucle e ou-
da Mesa represente ao governo Pede- tro!ô\ 
ral; sob;c a ur"ente necessi~ade de ~o 
prolongar a linila telegraplnca que Já 
está em Estrella do Sul, até Paraca-
tü passando por Monto Carmello. _ . 

' · AlH'e!!fent;ul.a em 1!1 de agosto, foi rcmetbda á 
commissão de Ohraa Publicas, que em 26 apre-
sentou o parecer n. 174 opinando pela sua ap-
provaçil:o 

Em discussão o pare~er em l. · de setemhro, foi 
approvado, sendo assim approvada a indicação. 

Communicou-se ao sr. ::Vlinistro da Viação o Ohrae 
Pulllicas, em ofllcio n. 71 de !l de eeternbro. 

Secretaria da Camara <los Del•\itadc,~ ull Eul.:do de :\Iin:1s Geraes, l)m Be!lo Horiz.ontn, <tOa 31 !le 
<l "zembro de 1909, 

O director da Secre1ariu, 
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Pareceres-de Commissões Permanentes~ apresentados em 1909 

N. 1.J'i-!tequcrimento de d. Antonia Henriques Eiras, professora em Suassuhy, pedindo 

N. I4G-I~~~~~~~~~~·e·,;i~ · d~· j'o's'é ',\.;;tü'~i·o· 'úi~~ · ·~ri~i;{~;io. '.it;;ti~·r: ·~~h~~· 'r'~i~~-~Çii~ · d~· ~~;~· ~·1: 
cance· encontrado em sua tomada· de contas .................. · .•. · · · · · ..... · • · · · · 

N. H7-ltet{Uerimcnto de .Jose Dias Lopes Sobrinho e outros, sobro rclcvação de mult3:s .. • • 
N, 1!8-lteprescntação de Anardino de Paula e outros, pe_dl_n~o a decretaçilo da nulhdade 

da lei n. 71, de 30 de novembro de 1903, do muntctplO de Pouso Alegre .......... · 
N. U9-ncprcscntação da Camara Municipal de Tiradentes, sobro auxilio pJra a captação 

c canal·zaçilo de agmt potavel. .............................................. · .. .. 
N. !50 -llcquorimcnto de João Sabino Ribeiro, 1.0 juiz de pu de Dores. do IndayA, .João .M~noel 

Gomes do Aranjo c Joviano Fcrnamlc~, collector o cscnvão da collcctorm de 
Ha .. J'l)acerltt ..•..•.•.••......•.•..•.••..•...•...... ..•...•.•..•..•.....•.... •., ..•.••.• 

N, 151 nequcrimcnto do capitão João Baptista Vil las Boas, sohrc reforma por invalidez ... , 
N. !52-Requerimento da proressora d. 1\laria da Coucei~1l.o c Silva Valle, pedindo licença ... . 
N 1 153 -ltc4ucrlllJCIÜO de Pedro Falei Junior, cx·proftssor de Congonhas do Norte, p!'dindo 

reintegração no magtstcrio ............•... · · · · · · · .. •. · · ...•.•........•........ · · · · 
~ •. 151-lte1Herimento de Arthur Ferreira da Cunha, sobre abono do quantias ............. . 
~, !GG-PPreccr th Com missão de Agricultura e Ir,dustria, sobre a indicação n. G, do sr. 

Nelson do ;':,enna, a respeito da funtlaçflo de um Posto Zootechnico Federal, no 
norte do Estado ............... , .............................................. · 

X. 15G-ltcqucrimento ele Galdino Augusto da Luz, pedindo pagamento de indcmnização ...• 
~· 157-ltcyucrimcnto de Lui?. Cyrino ltolrigues c Nkolau José Ferreira, ,;ot·ro contagem de 

tempo .....•..•......................•..•.•..•...............................•.. 
~. 158-Iteprcscntação da Cam;wt Municipal da Christina, sobre restauração da comarca ... 
::\, 150- Requerimento do Denjamin Eustachio dos Santos c outros, sobre t'tJUiparação de 

vencimentos ...................................................................... . 
N. 1GO-llc<jucrirncnto do collcctor de Caxat:,hú, sobre rclevaçiio de pagÁmcnto., ....••.••. · 
N. 161-Hcqucrimcnto do reitor do Gymnas10 do Ltwras, petlindo isenção de impostos esta-

doaes, para acquisiçilo de terrenos .... , ......... , ...... , ............. , ...... , ... , 
~, IG2-Uequorimento de d. Elisa Paiva de Vilhena, sobre remuneração .... , ........ ,, .•.. , 
N. 16:3-Rc([Uerirncnto de Basilio Magno :\Iend.cs Leal, ~ol:rc concessão do favores ......... , 
N. IGI-Parccer da Commissão do Agricultura sobre a intlicação n. 8, do sr. Senna Fi· 

guoiretlo o outros, sobre modificação do regulamento do imposto de c0nsumo ••.• 
N; 1G5-Itc<{Ucrimcnto do dr. Archanjo da Co~ ta Guimarães, sobre augmento de vencimentos. 
N, l6G-Requcr!mento do l\Ioysés do Andrade, sobre pcrccpçilo do metade de vencimentos, 
N. 1G7-Rcquerlmcnto da professora d. Francisca Ame lia de Castro Neve~, pedindo licença., 
N. 168-ltcpre·;entação da Ct~mara Municipal do !11anhuassu, sobre a resoluçilo da questão 

de limites ..... , ...... ., .......... , ............. , ....... , ...... , ................. . 
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N. 10\J-Parecer da Commissão do lnstrucçilü Publica, sobre a indicaçiio n. 6. do sr. Senna 
Figueiredo, a respeito do dispensa do pagamcntc-s do quotas p:ua flscalização do 
estabelecnncntos de instrucçilo ...... , .................................... , ...... , . 215 

X. 1'40-Pcças prot•lcolladas sob ns. !J2t e 1.018 o projocto n. 113, do Senado............... 215 
N. 171-Pareccr dct Commissão Especial, sobre a indicação n. V, do sr. b'rancisco Paoliollo 

a respeito do prolongamento da linha tronco, da redo Sul-Mineira ..... , •...... .' 21•i 
N, 172-Itequerin1ento de Aristides de Oliveira Campos, col)cclor de Marianna, fazendo 

reclarnaçilo............................. .. . .. .. ......... · ....... · .. . . .. .. .. .. . . . .. 216 
N. 173-n~~~uerimento da professora d. lllatltilde Carmeliht de Alencar, sobre prorogação do 

licença .......................................................... , , , ... , .. .. ..... 21•3 
N, lU-Parecer da Com missão de Obras Pnblicas o Vwç'lo á indicaçilo n. 10, do sr. Argo-

rniro de Itcscndo Costa, ;ohro yrolo~tgarnento do !in h~ tclegraphica .. ,.,.......... 21 ~' 
N. 175-Rcpresentação· do Co!Jsclho Dehberattvo de De !lo Horizonte, sobre interpretação 

do art. lO c seus paragraphos, da lei n. 5, de 13 de agosto do 1!!0:3... .. .. .. .. .. .. 216 
N. 1713-Parecer da Commissão de Obras Publicas, sobre o projccto n. 81 o sobre o requeri-

mento do B. Nap?leão Abreu, pedindo privilegio para uma estrada do ferro....... 211 
N. 117-Rcquerimento de l~rnesto Moreira, escrivao criminal do Conceição do Serro, sobre 

pagamento do custas ..... · ....................................................... , 217 
N. 1it>-Heprcscntação do escrivão Quirino da Silva Drugu, sobre revogação dos arts. 2.'' da 

!oi de 30 de agosto do 1830 c 2.• parte llnal do dce. n. 9.886, do 7 de março de 
1888 .......................................................... '~.... ................ 217 

N. Ii!J-Requerimcnto de d. Amhrosina Mendc.s de Souza, pedindo pcrtlão dc.alcance vori· 
flcado nus contas de seu flnatlo marido............................. .. . .. .. • .... [ 217 

N, 180-ltepresentação .d~ presidente da Camara. ~~~nicipa! d~ ~ylvest':e Ferraz, sobro de-
claração de limites entre esse c o mumc1p10 de Chnstma ...... , .. ;.. .. .. .. ..... .. 217 

N. 181-Itequcrimcntà de João Gualberto da Fonseca o d. lllaría Joaquiriá da Silva, sobre 
restituiçilo do imposto de transmiss:lo ciwsu-mortir ...... .... ; .. · .. ; .. .. ·:. ~......... 21S 
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Pi!.recer da 

v 

Commi.ssão Permanente apresentado em 1908 e que teve 
andamento em 1909 

, , ·1. '-I' P'JtterinleJdo do sr. J1adre Yicente CunlH\ Pinto, sobro relevação de pagamento .. • • 
.d • J JV l ~\ 

J,J, 

Jl. 
N. 
N. 

Parecer da Commissrw Permanente apresentado na sessft? e~traordina
ria em 1909 e que teve andamento na sessão ordmana 

Indicações apresentadas em 1909 

, 1 , · f da"'lo do um •Posto Zootcclmico "-"'••.cliuo aos '·o>ernos e~tauoal c ícdeml, so Jrc ,, un y' 

" 
1 

• Federal>;' no norte do Estado ...... · .. · .... · .. """ ·" · ";. ".' " ...... ·:,;.:" "1~t~ 'de 
íi-Ped/~~t~~ ~~~lf~~ct7t~ f:'efy:~~\\-z~;~r~~edgi1Ei~~~~:tfo0~ ~~t~~n~t~oLJ~a~;~b~~~~i?,~r~~:eiro · · • 

n. 
"1-Pcdtdo ao Congre~so Federal, sobre pro!<)ngamcnto d~ lmhas tele ... r,tphtc,ts .... · · · · • • 
8-Pcdido ao Con"resso Federal, sobre modiflcaçilo do 1mpost? de consumo.····;· • ··;'i 
()-Pedido ao Congresso Federal, sobre prolongamento da lmha tronco da r•;de Su · 

Mineira · ...... · ·• .. "· ·" ........... ""'" "" ...... """ú' 
J~ 

1 (:-Pedido a~· G'~~~~~;~ · F~ri~'r'a'r; · ~:~i.,r,; prolongamento da linha tclcgrapllica de Es1rc a 
t~'.~ S!!l a1; Parac:ltlJ. .. •...............................•.....•. , ................ • · · · · 

p.A.(TJN;\,8 
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