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RIL.ATORIO 
DOS 

TRABALliOS DO SENADO 

SRS. SENADORES. 

Em obediencia ao que determina o art. 23, n. 14, do nosso Regimento In-
te~no, cumpro o grato dever de apresentar~vos o relatorio dos trabalhos desta ca-
ml.ra realisados durante a primeira sessão ordinaría da segunda legislatura do 
Congresso Mineiro. 

Iniciadas as sessões preparatorias a 16 de abril, cinco dias antes do designado 
n~ Constituição para a installação do Congresso, conforme determina o art. 1.0 do 
R~gimento Interno, devido ao afanoso trabalho do reconhecimento de poderes de 14 
s1s. senadores, prolongaram-se ellas ate o dia 22, e só a 23 pôde ter logar a in-
staUação solemne da primeira sessão da segunda legislatura do Congresso Mineiro. 

I 

Renovação de metade do Senado 

I 

. · De conformidade com o art. 95 da lei n. 20, de 26 de novembro de 1891, U: 
eleição para a renovação da metade dos membros do Senado, nos termos da ultima 
:rarte do art. 27 da Constituição, realizou-se a 15 de novembro de 1894:, e foram 
eleitos, reconhecidos e proclamados senadores os seguintes srs.: 

Dr • Francisco Sil viano de Almeida Brandão. 
Dr. Virgilio Martins· de Mello Franco. 

· Dr. Joaquim Can:dido da Costa Sena. 
Dr .: Jose Pedro Drumond. . 



João Nepomuceno Kubitscheck. 
Dr. Levindo Ferreira Lopes. 
Dr. Necesio Jose Tavares. 
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Dr. Frederico Augusto Alvares da Silva. 
Dr. Joaquim Antonio Dutra. 
Dr. Josino de Paula Brito. 
Commendador Joaquim Antonio Gomes da Silva. 
Dr. Francisco de Paula Rocha Lagôa. 

Todos estes srs., com excepção dos srs. senadores dr. Josino de Paula Brito, 
que tomou assento a 29 de 3:bril, e João Nepomuceno Kubitschek a 28de junho, to-
maram assento no mesmo d1a em que foram reconhecidos, 22 de abril. 

Preenchimento de vagas no Senado 

Para preenchimento das vagas verificadas com a renuncia feita pelo exm.~sr. 
dr. Chrispim .Jacques Bias Fortes, eleito Presidente do Estado, e com o falleci-
mento de monsenhor Sergio Pinheiro Torres, foram eleitos, em 7 de setembro de 
1894, os exms. srs. coronel José Bento Nogueira e dr. Camillo Maria Ferreira da 
Fonseca, tendo aquelle tomado assento na mesma data em que foi reconhecido, 17 de 
abril. 

O exm. sr. dr. Camillo Maria Ferreira da Fonseca, por circumstancias alheias 
à sua vontade, não pôde ainda vir tomar assento. 

' 'JI.'rabalhos do f§enado 

Durante o período legislativo, isto ó, do 23 de abril a 23 de julho, o:senado :ce~ 
lebrou 66 sessões, collaborando na confecção de diversas leis de grande interesse e 
importancia para o nosso Estado, a~ quaes foram todas sanccionadas e constam do 
annexo L. 

Alem destas, diversas outras leis existem em elaboração, como vereis dos an-
nexos e synopse que vos serão distribuídos com este relatorio. Nelles encontrareis 
detalhadamente os esclarecimentos indispensaveis ao .vosso estudo. 

Congrntulnções 

Por indicação:do sr. senador- Costa Sena, foram transmittidas~a s. ex. ..... o sr. 
Presidente da Repuhlica, dr. Prudente .José do Moraes e Barro:;, por intormedio do 
exm. sr. dr. Presidente do Estado, as felicitações do Senado pela decisão arbitral 
que affirmou os direitos patrios no litígio secular sobre o territorio das Missões. 
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Vice•presidencia do Est.ado 

Em 22 de julho, reunidas as duas Camaras em Congresso, s. ex•. o sr. sena-
dor João Nepomuceno Kubitschek prestou o compromisso legal e tomou posse do 
cargo de vice-Presidente do Estado, para que fôra eleito a 7 de março de 1894. 

Vot.os de pezar . 

Por deliberação do Senado, foram lançados na acta das sessões votos de pezar 
pelos fallecimentos dos exmes. srs. senador dr. Joaquim Saldanha Marinho, mare-
chal Floriano Peixoto e deputado Domingos Rodrigues Viott~. 

Secret.aria 

Apezar do ter ficado, duranté os trabalhos do Senado, rednzido o pessoal da se-
cretaria, por motivo de licenças concedidas ao diroctor e ao amanuense, o serviço 
foi desempenhado com a regularidade do costnme, 

Apanhaincnt.~ de debat.es 

O apanhamento dos debates da segunda sessão ordinaria da segunda legislatura 
foi contractado com o cidadão Salomão Bonaparte Pereira de Vasconcellos, à razão 
de 6:000$000 mensaes. 

São estas, srs. Senadores, as informações que me occorreu prestar-vos em· 
:P,ome da mesa e em cumprimento do meu dever. 

Senado Mineiro, 31 de dezembro de 1895. 

Dr. Francisco Silviano de Almeida Brandão. 
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OFFICIOS DO SENADO 

Dirigidos ao sr. secretario da (~amara 

De 20 de abril, communicando ainda não h::~.-ver numero legal de Senadores 
para a installação do Congresw. 

De. 22, communicando jà haver numero legal de Senadores para a referida 
installação e designando o dia para a mesma. 

De 24, communicando que em sessão deste dia procedeu-se à eleição da mesa, 
sendo eleitos os drs. Francisco Silviano de Almeida Brandão, presidente-Antonio 
Martins Ferreira da Silva, vice-presidente;-Necesio José Ta\'ares, 1 • secretario; 
-Joaquim Antonio Dutra, 2• secretario;-Supplente do 1" secretario, coronel Jo-
se Bento Nogueira e supplente do 2• dr. Joaquim Candido da Costa Sena. 

Da mesma data, communicando que foram eleitos para fazerem parte do Tribu-
nal Especial de que trata o paragraphounico do art. 72 da Constituição, os srs. 
desembargador Frederico Augusto Alvares da Silva, drs. João Gomes Rebelló Hor-
ta e Virgílio Martins de Mello Franco. 

De 25, communicando que foram eleitos: examinador o dr. Camillo Augusto 
Maria de Britto e supplente o sr. dr. Bernardino Augusto de Lima, para fazerem 
parte da commissãojulgadora de que trata o art. 21 da lei n. 18. 

De 29, convidando a commissão de camaras rnunicipaes daquella corporação 
par~, com a do. Sen~do, examinar as.reclam.a9õe~ e questões aparec1das sob~·e a or-
rraUisação e leg1slaçao concernentes as mumClpahdades, e formular um proJecto de 
lei que resol"'Ya as duvidas e conflictcs _susc~tados, ~ harmonise as disposições lega~s 
e 'Vigentes, de accordo com as convemencms publicas e a Constituição do Estado. 

' De egual data, communicandq ter sido rejeitado o projecto n. 33 daquella ca-
mara, de 18\H, sobre prorogação de pr:tzo para exames de normalistas. 

s. s.-2 
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De 30, devolvendo o projecto n. 26 da mesma camara, sobre legitimação de 
terras, visto ter sido approvada por dois terços a emenda unica ao mesmo offere-
cida pelo Senado. 

De 10 de maio, communicando ter sidorejeitado o projecto n. 44'da Camara, 
de 1891, sobre demarcação e divisão de terras em que são interessados orphams, 
interdictos ou ausentes. 

De 14, devolvendo o projecto ri. 14 da Camara, de 1894, sobre remoção de 
juizes de direito, acompanhado de emendas offerecidas e approvadas pelo Senado. 

De 16, communicando ter sido rejeitado o projecto n. 40 da Camara, de 1894, 
auctorizando despesa com os serviços de correio no Norte do Estado. 

De egual data, devolvendo, acompanhado de emendas, o projecto ·n. 43, da Ca· 
mara, de 1894, de creação do Archivo Publico. · · 

Da mesma data, enviando, sob n. 52, uma proposição de lei auctorizando o go-
verno a organizar cinco concursos regionaes, agrícolas e pastoris. 

De egual data, enviando sob n. 53 o projecto que auctoriza o governo a regu-
larisar os serviços de transportes na E. F. Leopoldina. 

Da mesma data, scientificando que foi rejeitado' o projecto n. 16 da Camara, de 
1892, de con~trucção de uma via ferrea que partindo da cidade de Piumhy vá a 
Catalão. 

De 20, 'devolvendo o projecto n. 47 do Senado,· sob~e indemnização de passa-
gens a immigrantes, visto ter sido approvada a emenda ao mesmo efferecida pela Ca-
mara, na parte relativa á lettra A e rejeitada na parte referente á lettra B. 

De 21, enviando, sob n. 54 um projecto sobre antiguidade do juizes de direito e 
d~sembargadores. , 

De 29, communicando ter sido approvada a indicação do sr. deputado Delfim 
Moreira da Costa Ribeiro, no sentido de reunirem-se as commissões de justiça 
civil e criminal das duas Camaras para apresentarem um projecto de lei pro-
cessual. . 

De 1 de junho, devolvendo o projecto n. 43, sobre Archivo Publico, vi'sto terem 
sido unanimemente approvadas as emendas ns. 1, 7, 8 e 12, rejeitadas pela Ca-
marn. · 

De 5,. enviando, sob n. !:55, um projecto de lei sobre a permanencia, em Ouro 
Preto, do Externato do Gymnasio Mineiro. 

·De 6, communicando ter sido rejeitado o projecto n. 5, da Camara, que dis-
pensa da exhibição de folha corrida os funccionarios do ordem administrativa ou 
j udiciaria. 

De 17, enviando, sob n. 5ô, um projecto concedendo auxilio aos collcgios dos . 
Salesianos, em Cachoeira do Campo e Ponte Nova. 

De 19, enviando, sob n. 57, um projecto de lei croando nuclcos coloniaes no 
Estado. 

De 21, devolvendo um projecto n. 6, da Camara, do corrente anno, sobre força 
publica, acompanhado de emendas offerecidas e approvadas pelo Senado. 

De egual data, enviando, sob n. 58, um projecto subvencionando um curso an-
nexo á Escola de Minas de Ouro .Preto. 

De 22, envh:ndo, sob n. 59, uma proposiçãO auctorizando o auxilio a qualquer 
empreza de opera lyrica que se proponha a dar espectaculos na capital do Es-
tado. 
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Da mesma data, enviando egualmente, sob n. 60, um projecto de lei sobre a 
·garantia de juros de 6 "f., para a construcção da estrada de ferro de Uberaba ao 
Rio Grande. 

De egual data,.communicando que, tendo sido approvado o projecto n. 2, da 
Camara, concedendo pe:J:dãoao ex-juiz de direito da comarca· de Philadelphia, 
subiu á sahcção, na mesma data, sob n. 58. · · 

De 25, remettendo, sob n. 61, um projecto de lei que auctoriza a construcção 
de uma estrada de fe.rro entre a nova Capital e a estação Gonçalves Ferreira, na 
E. de F. óeste de :Nimas. · 

De egual data! devolvendo, acompanhado de emendas offerecidas e approvadas 
pelo Senado, o proJecto n. 4, da Camara, de 1893. . · 

De 27, remettendo, sob ns. 62 e 63, dois projectos : o prin;teiro de creação de 
peculio legal e o segundo fazendo modificações na Imprensa Official do Estado. 

De 28, devolvendo, acompanhado de emendas offerecidas e approvadas pelo 
Senado, o projecto n. 4, da Camara, deste anuo, elevando o numero de desembar-
gadores da Relação deste Estado. 

De egual data, devolvendo, acompanhado de emendas, o projecto n. 6 sobre 
força publica para o exercício de 1896. 

Da mesma data, remettendo, sob n. 64, uma proposição .de lei concedendo auxilio a camara municipal do Piranga para abastecimento d'agua potavel da referida 
cidade. 

De 1 de julho, communicando que subiram à sancção, sob ns. 59 e 60, visto 
não terem so!lhdo alteração, os. projectos da Camara, de ns. 3 ? _9; o primeiro, 
llludandó a epoca para a reumão do Congresso e o segundo auxlltando as escolas 
normaes de Itajubà, Serro e Sette Lagôas. 

De 6, remettendo, sob n. 65, um projecto que auctoriza a construcção de uma 
estrada de ferro de 'l'hoophilo Ottoni à Arassuahy. 

Da mesma data, devolvendo os projectos ns. 7 e 12, da Camara. concedendo 
licença a diversos funccionarios de justiça, acompanhados de emendas offerecidas 
e approvadas pelo Senado. · 

De 8, scientificando que subiu a sancção, sob n. 61, o projecto n. 50, do Se-
nado, creando mais uma vara de direito na co~arca de Juiz de Fóra, visto terem 
sido approvadas ·as emendas ao ,mesmo offereCldas pela Camara. . 

·De egual data, remettendo, .sob n. 66, a pr~'posição de lei que regula c serviço 
sani tario do Estado. · · · 

De 9, devolvendo o projecto n. 13, da Camara, reorganizando o ensino agrícola, 
acompanhado de emendas offerecidas e approvádas pelo Senado. 

De 11, devolvendo os projectos ns. 8 e 17 do corrente anno e 31 de 1892, da 
Camara; o primeiro, creando colonias correccionaes, o segundo, reorganizando a 
Secretaria das Finanças, e o te~ceiro, regulando a concessão de privilegiôs, .visto 
terem sido aos mesmos offerectdas e approvadas, pelo Senado, diversas emen-
das. 

De egual data, remettendo, sob n. 67, a proposiçtto de lei que auctoriza a in• 
novação do contracto com a companhia E. de Ferro Muzambinho. 

Da mesma data, communicando que subiu à sancção, sob n. 42, o projecto 
n. 20, da Camara, sobre prvcesso de causas cíveis e criminaes, visto nenhuma al-
teração ter soffrido nesta casa. 

'. 
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De 12 declarando não poder ser attendida a reclamação de entrega de tres ar-
marios, os' quaes são tambem necessarios ao serviço desta repartição. 

De errual dnta, devolvendo o projecto n. 15, da Camara, sobre innovaç~·i<h de 
contracto 0com o Banco Iniciador de Melhoramentos, concessíonario da E. de Ferro 
Rio Doce, visto terem sido ao mesmo offerecidas e approvadas, pelo Senado, di-
versas emendas. 

Da mesma data, communicando que subiu á sancção, sob n. 63, o proj 1~cto 
n. 61, do Senado, auctorizando a construcção de uma via-ferrea que ligue a nova 
Capital a Oeste de Minas, na estação Gonçalves Ferr·eira, visto terem sido appt>ova..:. 
das as emendas ao mesmo offerecidas pela Camara. 

De 13, pedindo a nomeaçrro de uma commissão quê delibero sobre o nsSUllJ to 
da indicação apresentada e approvada pelo Senado em sessão desta data. p · 

De 15, devolvendo, acompanhado de emendas, o projecto n. 14, da Camara que 
orça a receita e fixa a despeza do Estado para o anno de 1896. ' 

De egual data·, communicando ter sido rejeitado o projecto n. 30, da· Ca:tn.ara 1 

de organização da Secretaria da Relação. ' i 
De 16, communicando ter sido convocada para o dia 22, à 1 hora da tatde { 

uma sessão do Congresso, afim de dar posse do cargo de Vice-Presidente do ·Est.1d~ , 
ao sr. senador Kubit~chek. 

De egual data,- devolvendo, acompanhado de emendas, o projecto n. 10, da 
Camara, sobre alterações no Gymnasio Mineiro. 

Da mesma data, remettendo a proposição de lei n. 68, fazendo alteraç<to na 
lei n. 10, de 24 de julho do corrente anno. ' 

De 17, scientificando que subiu à san~ção, sob n. 64, o projecto n. 26, da 
Camara, tornando extensiva aos professores e lentes estadoaes a disposição do 
art. -i. 0 dalein. 100 de 1894. 

De egual data, devolvendo de novo o projecto n. 31, sobre concessões de pri-
vilegios, visto terem sido approvadas, por unanimidade, as emendas ao mesmo 
offerecidas pelo Senado. 

De 20, communicando terem subido ã sancção, sob ns. 63, 66, 69, 68 e 67 as 
proposições da Camara, de ns. H, 17, 66,25 o 38; a primeira, sobre orçam~11t0 
para 1896; a segunda, sobre organização da Secretaria das Finanças; a terceira 
regulando o serviço · sauitario do Estado; a quarta, relevando do pagamento d~ 
multas os arrendatarios de terrenos dmmantinos, e a quinta, auctorizando o !l'O-
verno a garantir aos municipios invadidos por molestias epidemicas o empresti~o 
da quantia necessaria para os respectivos saneamentos. 

Da mesma data, communicando que para a commissão mixta de que trata a 
indicação do sr. senador Carlos Alves, foram nomeados os srs. Carlos Forreü·a 
Alves, Virgílio Martins de Mello Franco, Frederico Augusto Alvares da Silva, Jo:ro 
Gomes Rebêllo Horta e Joaquim Antonio Gomes da Silva. · 

Dirigidos ao sr. dr. Secretario das FJnan~as 

De 30 de janeiro, pedindo mandar entregar ao sub-director desta secretaria 
em exercício do cargo de director, a quantia de 2:000$000 para pagamento do e-:rpe~ 
diente pelo mesmo comprado para a respectiva secretaria. 

I 

~ 
I 
J 
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De I de maio, communicando, para os fins convenientes, que o director· desta 
secretaria entrou, a 26 de abril, no goso da licença de 4 mezes que lhe foi conce-
dida para tratar de sua saúde. 

De 16, rogando mandar pag-ar ao stenographo Salomão Bonaparte Pereira lle 
Vasconcellos a quantia de 4:850$000, de conformidade com a clausula 4.a do con-
tracto enviado .por copia. 

De 24, remettendo a folha para pagamento do subsidio e ajuda de custo aos 
srs. senadores, na importancia de 31:796$800. 

De ·1 de junho, communicando que a mesa do Senado resolveu que ao sub-dire-
ctor desta secretaria seja abonada, integralmente, a gratificação .que perde o director 
durante o tempo em que estiver no goso de licença. · 

De 17 <le junho, fazendo o pedido de pagamento ao stenographo da quantia de 
4:850$000, correspondente ao periodo de lü de maio a ·15 de junho. 

De 25, remettendo a folha para pagamento do subsidio aos srs. senadores, cor-
respondente ao 2.0 mez de sessão, na importancia de 28:040$000. 

De 8 de julho, solicitando informações sobre o arrendamento de terrenos dia-
mantinos, si eontinua o inspector desses terrenos a fazel-o e qual o nnmero de lotes 
arrendados depois da Constituição. 

De 16, pedindo mandar pagar, de conformidade com· a clausula 4."' do contra"7' 
cto de 21 do julho de 1894, ao stenographo Salomão Bonaparte Pereira de Vascon-
cellos, a quantia de 4:850$000, correspondente ao periodo de 16 de junho a 15 de 
julho. 

De 23, remettendo a folha para pagamento do subsidio aos srs. senadores, no 
3.0 mez de sessão, na importancia de 26:739$200. 

De egual data, pedindo pagamento ao stenographo Salomão Bonaparte Pereira 
de Vasconcellos da quantia de 1:293$328, correspondente ao período de 16 a 23 do 
mesmo mez de julho. , 

De 24 de setembro, pedindo mandar pagar ao cidadão Francisco Affonso Pai:... 
nhas a quantia de 1:600$000, por conta do credito consignado no n. IV do § L o do 
art. 2.0 da lei n. 107, de 26 de julho de 1891, de aluguel da casa em que funcciona 
a camara municipal desta cidade, referente aos mezes de janeiro a agosto do cor-
rente anuo, em conformidade com o contracto de 6 de fevereiro de 1892. 

De 2 de outubro, e nos mesmos termos, pedindo pagamento da' quantia de 
200$000 ao referido cidadão Francisco Affonso Painhas, correspondente ao mez de 
setembro do corrente anno. 

De 12 de novembro, e nos mesmos termos, pedindo pagamento da quantia de 
200$000 ao referido cidadão Francisco Affonso Painhas, correspondente ao mez de 

. outubro proximo fiudo. 
De :3 de dezembro, fazendo egual pedido pam pagamento dos alugueis corres-

pondentes ao mez de novembro. 

Dirigidos ao sr. dr. Scei·et.arlo do Interior 

De 17 ele abril, solicitando, para serem presentes à commissão de constituição 
e poderes, as autheaticas da eleição a que se procedeu no Estadv a 15 de novem-
bro do anno passado para renovação do mandato de 12 senadores. 

....... -- . ··~-··":'"; ...... ' 
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De 20, communicando ainda não haver na cidade numero legal de congressis-
. tas para a installaçáo do Congresso. 

De 22, solicrtando a presença, nesta repartição, de tres praças para auxilia~ 
rem a conducção de pastas e mais pap('ÍS de expediente. 

De egual data, communicando jà haver na cidade numero legal de senadores 
para a installação do Congresso, que terá logar no dia 23, á uma hora da tarde. 

De 24, communicando que o Senado elegeu os srs. drs. Francisco Silviano de 
'Almeida Brandão, presidente; Antonio Martins Ferreira da Silva, vice-presidente i 
Necesio José Tavares, 1.0 secretario; Joaquim Antonio Dutra, 2.0 secretario, e 
supplentes dos secretarias os srs. Jose Bento Nogueira e .Joaquim Candido da Costa 
Se na. 

De 1 de maio, solicitando a remessa de exemplares das collecções de leis de 
1891 a 1894 a esta secretaria, afim de serem distribuídas pelos srs. senadores. 

Dirigidos ao s:t•. dr. §ecreta:t•io da Agricultura 

i 
. De 29 de abril, solicitan<lo a entrega ao sub-director desta secretaria da· 

) 

I 

quantia de 299$000, dispendida com concertos necessarios no edificio em que func- , 
ciona esta repartição. · . ' 

De 16 de julho, fpedindo as seguintes informações: 1.0 em quanto importa111 
as respcnsabilidades do Estado com as estradas de ferro da zona que vai ser atra-
vessada pela Sapucahy-Nlirim, e si aquollas serão prejudicadas pelo trafego desta; 
2.0 a quem foi feita e em que condições ou termos a concessão da ;Sapucahy-
Mirim; 3.0 copia do contracto celebrado om virtude de concessão; 4.0 em quanto 
montam os estudos feitos e approvados. 

Dh•igidos a diversos 

De 18 de abril, ao sr. dr. Camillo Maria Ferreira da Fonseca, communicandcr 
lhe ter sido reconhectdo. senador por este Estado e convidando-o a vir tomar as• 
sento e prestar o competente compromisso. 

De 20, ao sr. dr. Francisco Mendes Pimentel, remettondo o protesto sobre a 
eleiç1i:o do districto de Itambé, comarca do Serro, e as actas de diversas secções de 
Minas Novas, Salinas, Peçanha e Theophilo Ottoni. 

De 2'1, ao sr. dr. desembargador presidente do Tribunal da Relação, comm1.1-
nicando que, para membros do tribunal especial do que trata o paragrapho unico 
do art. 72 da Constituição, foram eleitos os srs. desembargador Fre lel'ico Augusto 
Alvares da Silva, drs .• João Gomes Rebollo Horta e Virgilio Martins de Mello 
Franco. 

De 25, ao mesmo dr. desembargador, communicando egualmente que, para os 
cargos do examinador e supplente da commissão julgadora, de que trata o art. 21 
da lei n. 18, de 28 de novembro de 1891, foram eleitos os srs. dr. Camillo Augus~o 
Maria de Britto e Bernardino Augusto de Lima. · . 
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De egual data, ao sr. dr. Bernardino Augusto de Lima, communicando-lhe 
ter sido eleito supplente de .examinador para fazer parte d~ commissão julgadora 
de que trata o art. 21 da lei n. 18, de 28 de novembro de 1891. 

De egual data, ao sr. dr. Camlllo Augusto Maria de Brito, communicando-lhe 
sua eleição para examinador da commissão julgadora citada. 

De 29, ao sr. dr. 1." secretario do Senado Federal, remettendo-lhe uma col-
lecção completa dos annaes e synopses dos trabalhos desta Camara, relativos aos 
annos de 1891 a 1894, bem como exemplares da Constituição do Estado e do regi-
mento interno do Senado. 

De 20 de julho, aos membr3s ô.a camara municipal de Abre Campo, enviando~ 
lhes todos os papeis sobre o recurso do dr. Augusto Cezar da Cruz contra a orga-
nização da respectiva camara, afim de pre3tarem a respeiio as informações que jul-
garem convenientes para esclarecer o espírito do Congresso em sua proxima sessão. 

Officios da Camara dos srs. Deputados dirigidos ao 
Senado 

De 20 de abril, communicando não haver ainda numero legal de deputados 
para a installação do Congresso. 

De egual data, do presidente da commissão de Poderes, requisitando todas as 
actas dos municípios do Peçanha, Theophilo Ottoni e Salinas. 

De 21, communicando já se acharem reconhecidos deputados em numero suf-
ficiente para a insta Ilação do Congresso. ._ ·· 

De 23 de julho de 1884, devolvendo o projecto n. 26 da Camara, do dito 
anno, sobre legitimação de posses. 

De 25 de abril, communicando a eleição da mesa daquella corporação. 
' De egual data, communicando que foram eleitos para fazerem parte do Tri-

bunal Especial os drs. \Venceslau Braz Pereira ~Gomes, Camillo Soares de Moura 
Filho e Raul Penido e para os logarcs de examinadores os drs. Bernardino Au-
gusto de Lima o Affoz1so Arinos de Mello Franco. . 

De 30, communicando que, em substituição ao dr. Bernardino AuO'usto de 
Lima, que não acceitou o logar de examinador, foi eleito o sr. dr. Adalb~rto Dias 
Ferraz da Luz. 

De 1 de maio, remettendo por cópia, a mensagem que o ~xm. sr. dr. Presi-
dente do Estado dirigiu ao Congresso por occasião de sua installação. 

·De 6, remettendo, sob n. 1, um projecto auctorizando o governo a innovar o 
contracto relativo à estrada vicinal de Porto Novo ao Rio Pardo. 

De 15, enviando sob n. 2, um projecto concedendo perdão ao bacharel José 
Carlos Mayrink Pires Nabuco, ex-juiz do direito da comarca de Philadelphia. 

De 25, remettcndo sob n. 3 um· projecto mudando para 15 de junho a época 
da reunião do Congresso. . , . ' 

De egual data, enviando sob ns. 4 e 5, dois projectos, o primeiro elevando a 
onze o numero de desembargadores da Relação do Estado, e o segundo tratando 
dos casos em que deve-se exigir folha corrida. · 
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De 27, enviando por cópia, uma indicação do sr. deputado Delphi m Moreira,. 
convidando a commissão de Justiça e Legislação para, com a da .Camara, formula ... 
rem um projecto de lei processoal. · 

De 28, devolvendo o projecto n. 43, de creação de um archivo Publico na Ca-
pital do Estado, visto terem sido rejeitadas as emendas ao mesmo offerecidas peb 
Senado. 

De 30, communicando ter sido rejeitado o projecto do Senado, auctorizando a. 
organização de cinco concursos regionaes, agrícolas e pastoris. 

De 31, remettendo ~ob n. G, o projecto que fixa a força publica do Estado para. 
o exerci ciO de 1896. 

De 5 de junho, communicando que foi remettido á sancção, sob n. 1, o projecto 
que trata da remoção de juizes de direito. · 

De egual data, remettendo, sob n. 7, um projecto concedendo licença a diver--
sos funccionarios de justiça. 

De 6, remettendo, sob n. 8, um p·.·ojecto de creação de colonias correccionaes e 
orphanologicas no Estado. 

De egual data, communicando que, tendo aquella corporação se conformada 
com a decisão do Senado sobre o projecto n. 47, que trata de modificar a lei n. 3~ 
de 1892 na parte referente a passagens de immigrantes, foi elle remettido á sane-.. 
ção sob n. 2. 

Dr, 7, remettendo, sob n. 9, um projc.cto concedendo um auxilio annual de .• ..: 
15:000$000 ás escolas normacs de Itajubà, Serro e Sete Lagoas. 

De 8, enviando, sob ns. 10 e 11, dois projectos, o primeiro modificando a lei n ... 
41 de 1892 na parte referente ao Gymnasiv lHineiro e o 2° creando mais um secção 
na Secretaria do Interior. 

De 10, communicaudo que, não tendo soffrido alteração o projecto n. 51, d() 
Senado, sobre antiguidade dos juizes de direito, foi remettido á sancção sob n. 3. 

De 12, enviando, sob n. 12, um projecto auctorizando o governo a concede~ 
licença ao escrivão do jury da comarca de S. Paulo do Muriahe, Francisco Janua ... 
rio de Magalhães Portilho, e communicando tet• sido remottido à sancção, sob n. 4, 
o projecto n. 53. do Senado, regularizando o serviço de transporte da Estrada de 
Perro Leopoldina. 

De 21, enviando sob n. 13, um projocto de lei reorganizando o ensino agrícola. 
De egual data, enviando, sob n. 14, o projecto sobre orçamento para o exercício 

de 1896 .e bem assim 30 exemplares da mensagem do governo e prop.Jstas dos 
Secrotarws de Estado. que servirão de base ao referido projecto. 

De 26, enviando um requerimento em que o director do Gymnasio Baopen ... 
diano pede verba para pagamento da subvenção de 5:000$000, concedida áquelle 
estabelecimento. 

. De ogual data, enviando, sob n. 15, um projocto auctorizando o govomo a in-
novar o contracto celebrado com o Banco Iniciador de Melhoramentos e devol-
vendo o projr.cto ~1. 6, sobro força publica, visto ter sido rejeitada a emenda n. 2~ 
ao mesmo offeroCida pelo Senado. 

De .27, enviando, ~ob n. IG, uma proposição de lei auctorizando o governo a 
reorgamzar a Secretaria da Agricultura. 

. De 28, remettendo, sob n. 17, um projecto de reorganização da Secretaria das 
Fmanças. 
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De egual data, enviando, sob n. 18, um projecto abrindo um credito- supple-
mentar de 360$000 à rubrica do n. VIII, § 3' art. 2° da lei n. 107, e devolvendo, 
com emendas, o projecto n. 50 do Senado, sobre a c reação de mais uma vara de di-
reito em Juiz de Fóra. 

· Do 2 de julho, remettendo sob ns. 19 e 20, duas proposições de lei, a pri- · 
meira explicativa do § 29 do art. 3o da Constituição do Estado, sobre accumula-
ções de cargos federaes, estadoaes e municipaes, e a 2 .. contendo disposições sobre 
leis processoaes. · 

De 3, enviando, sob ns. 21, 22 e 23, tres projectos, o primeiro tratando da 
devolução de autos pelo presidente da Relação à primeira instancia, quando não 
forem preparados dentro de noventa dias, o segundo subvencionando o Instituto 
Municipal do Fructal e o 3o concedendo auxilio aos hospitaes de Uberaba, Itapece-
rica e Oliveira. 

De 4, enviando os projectos ns. 24, 25 e 26, o primeiro auxiliando a Academia 
de Commercio de Juiz de Fõra, o 2• relevando de multas os arrendatarios dos ter-

. renos diamantinos e o 3o tornando extensiva aos professores e lentes estodaes a 
disposição do art. 4° da lei n. 100. 

De 8, devolvendo com emendas o pt'ojecto n. 61, do Senado, sobre a construc-
ção de uma estrada de férro entre a Nova Capital e a Oeste de Minas, e envian-
do sob n. 27, o projecto alterando a lei n. 30 de 1892. 

De egual data, enviando, sob n. 28, um projecto fazendo alterações em leis de 
instrucção publica. 

De mesma data, egualmente enviando, sob n. 29, um projecto concedendo 
garant\a de juros para a construcçãoda estrada de ferro de Sant'Anna do Supu-
cahy-mirim. 

De 9, communicando que, tendo sido approvadas por aquella corporaç<tn as 
emenrlas ofl'erecidas p~lo Scmado ás proposições n. 4, de 1895, elevando 11 numero 
de desembargadores da Relaç1í.o, n. 43 de 189,1, creando em Ouro Preto um Archivo 
Publico, e n. 6 ele 1895, tlxando a forc:a publica par·a o exereicio de 1896, foram 
ellas remettidas á sancção, sob ns. 5, 6 e 7. , . 

D0 egual data, envianio, sob n. 30, um projecto determinando que o serviço 
de estatística judiciaria seja feito pelo secretario do Tribunal da nelação. 

De 10, communicando ter sido rejeitado o projecto n. 59, do Senado, que auc-
toriza o governo a subvencionar companhias lyricas. 

De 1 t, enviando, sob n. 31, um projecto auctorisando o governo a abrir um 
credito de 200:000$~00 para construcção de estradas de rodagem em diversos mu-
nicípios do Norte do Estado. 

De egual data, comm.unica_ndo que, não tendo ~offrido. alterações o projecto n. 
63, do Senado, sobre mod1ficaçoes na Imprensa Offictal, fo1 elle remettido à sane• 
ção, sob n. 8. 

De 12, communicando ter sido rejeitado o projecto n. 64 do Senado sobre 
auxilio à Camara Municipal do Pir~nga, para o ser\·ir;o de canaÍis1lf.:ãO de agmt po· 
tavel da referida cidade, e commumcando, cgualmente, qne subirnn à sancção sob 
ns. 9 e 10, o primeiro sobre a E. F. de Uberaba ao Rio Grande, de n. 60, e o se-
gundo, de n. <1, de 1693, relativo à E. F. de 3ilveira Lobo à Fazenda do Tra-
vessão. 

De e6·ual data, enviando sob ns. 32, 33, 34 c 35, quatt·o projcctos, o P con-
cedendo subvenção ao Lyceu de Theophilo Ottoni e a diversos Externatos, o 2° con-
s. s.-3 
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cedendo auxilio para as obras do collegio Uberabense, 3" concedenrlo auxilio aos in~ 
stitutos municipae::; de Ouro Fino, Pouso Alto e Itapecerica, c aos Lyceos de AraS· 
suahy e Diamantina, e o 4" estabelecen<lo uma caixa economica do Estado. 

D.J 13, enviando, sob ns. 36 e 37, dois projectos, sobre navegação elo Rio Para· 
catú e legitimação d:3 terras, e communicando quo nãO tendo soffrido alterações o 
projecto n. 58 do Senado, de subvenção a um curso annexo it Escola de Minas. e 
tendo aquella corporação se conformado com a decisão do Senado sobre o pro-
jacto n. 13, referente ao ensino agrícola, foram elles remettidos à sancção, sob 
ns. 11 e 12. 

De 15, devolvendo o projccto n. 17, sobre teorganização da Secret:tria 
das Finanças e enviando, sob n. 38, um projecto auctorisando o governo a gara11tir 
aos municípios invadidos por molestias epidemicas o emprestimo da quantia neees-
saria aos respectivos saneamentos. • 

De egual data, communicando que, tendo aquella corporação se conformado 
com a decisão doSenado sobre o projecto n. 7, relativo á licença de funccionarios 
de justiça, e que não tendo soffrido alteração alguma o projecto n. 65 do Son!l.dO, 
sobre a E. F. de 'l'heophilo Ottoni ao Arassuahy, foram cs mesmos remmettidos á 
sancção, sob ns. 13 e 14. 

Da mesma data, enviando, sob n.· 30, um projecto auctorizando o governo a con~ 
ceder licença a diversos funccionarios de justiça. · 

De 16, devolvendo o proje~to n. ~n do 1802, sobre concessão de privilegias, 
visto terem stdo rejeitadas todas as emendas ao mesmo offl'recidas pelo Senado, e 
communicando que, não tenrlo soffrido alteração o projecto n. 56, desta Camara, 
sobre auxilio ao collegios s~lesianos da Cachoeira do Campo e da Ponte Nova, foi .re-
mett](lo à sancçãt', sob n. lo:>. · 

De egual data, communicando que para fazerem parte da commissão mixtaque 
tem de estudar as bases para o lançamento do imposto territorial, como succedaneo 
do ~e expo~tação, foram nomeados os srs. deputados JÔão Pio de Soum Reis, Haul 
Pemdo, Julio Bueno Brandão, 'Wenceslau Braz e Camillo Pratos. 

De egual data, devolvendo, acompanhado do emrmdas, o projecto n. üô, do Se-
nado, regulando o serviço sanitario do Estado. , 

Da mesma data, devolvendo o projccto do orçamento, visto ter sido rejeitc1.da 
a emenda n. 10 ao mesmo offerecida pelo Senado. · 

De 1 Y, communica~do que,_ não tendo soffrido alteração o projecto n. l t•. <-~n
cedendo hcença ao escrrvão do JUry da comarca. de S. Paulo do :Muriahe, fo1 o 
mesmo remettido à sancção, .sob n. 16. 

De egual data, enviando, sob ns. 40 e 41, dois projectos, aquello sobre amdlio 
para a reconstrucção de um predio no collegio das Ir•mães de Caridade, em Marianna, 
e este sobre escolas nocturnas em S. Jose de Além Parnhyba e outras locali-
dades. . · 

_Do 10, enviando, sob n. 42, um projecto, creando cadeiras de instrucção pl'i· 
marm em varias localidades. · 
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Officlo do sr. d•·· Secretario da Agricultura dir~gido ao 
Senado· 

Do 4 do julho, enviando, devidamente informado, o requerimento em que a 
Emproza Industrial de Melhoramentos do Brazil e o dr. José Alexandre de Moura 
Costa, socios no privilegio para a construcção da estrada de ferro do Barroso ao 
Pomba, oedem ao Congresso diversos favores. 

~ . 

Cfficios do sr. dr. Secretario dns Finanças dirigidos ao' 
Senado 

De In de junho, prestando as ".informaÇões que lhe foram solicitadas relativa-
mente ao projecto do contractar-se com as camaras municipaes a arrecadação dos 
impostos a cargo das collectorias. 

De 12 do julho, informando que o inspector de terrenos diamantinos continúa 
a fazer arrendamentos dos ditos terrenos, nos termos do decreto geral n.. 5.595, 
de 1875, arrendamentos estes quo são feitos annualmente ou bienna.lmen.te, e que 
até fevereiro ultimo o numero de lotes arrendados attingia a 804. . 

Officios do sr. dr. 8ecretario do !:nt.erior dirigidos ao 
Senado 

De 11 de agosto de 1894, enviando a informação prestad~ pelo juiz de direito da 
comarca de Uberabinha, ace'rca do estado em quo se acha o processo instaurado 
contra 'rhomaz Mendes dos Santos, pelo assassinato do escrivão de paz- Eduardo 
José Bernardes. 

De 11 de fevereiro de 1895, enviando uma mensagem em que o presidente da 
assembléa municipal de Itajubá, por parto desta, congratula-se com o Congresso 
Mineiro, pelos salutares effeitos da lei organica dos municípios. 

De 24 de abril, enviando, ·por copia, duas propostas da congregação de lentes 
da Escola de Pharmacia, uma, pedindo para serem revogados os arts. 65 e 68 do 
regulamento que baixou com o decreto n. 169, de 18 de janeiro de 1890 e outra 
para ser augmentado o numero de preparatorios para a matricula ua referida 
Escola. 

De egual data, agradecendo, em nome do exm. sr. dr. Presidente do Estado~ 
a communicação que se lhe fez da eleição da mesa do Senado. 

De 14 de inaio, commuuicando, em nome do dr. Presidente do Estado, que, 
por officio de 9 do mesmo mez, o exm. sr. dr. Preside~ te da Republica manifes-
ta-se agradecido e penhoratlo dos sentimentos patrioticos desta respeitavel corpo-
ração politica, pelas felicitações que a mesma lhe enviou, em face da decisão arbi-
tral do litigio das Missões. , 

De 4 de junho, enviando uma representação em que a camara municipal de 
Passos pede sejam restauradas as cadeiras de latim e francez na mesma cidade. · · 
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Oflicios de diversos dirigidos ao Senado 

Dois da junta apuradora da Capital, de 2G de novembro de 18U-1 e 15 de fe-
vereil·o de 1895, enviando por copia as actas da apuração da eleição a qne _se prr 
cedeu a 7 de setembro e a 15 de novembro daquelle anno, para o preench1men ° 
de vagas de Senador. 

Do sr. dr. Francisco Silviano de Almeida Brandão, de 8 de abril, enviando 0 
seu diploma de Senador. 

Do sr. dr. ,Francisco de Paula Rocha Lagôa, de lG, enviando egualmente · 
seu diploma ao Senado. , 

Do Hr. coronel Felippe de Mello, de 23, communicando ter sido promovido a 
coron:l. commandante da Brigada Policial, ter prestado juramento e entrado em 
exerC!ClO.j 

Do sr. dr. Bernardino Augusto de Lima, de 25, communicando acceitar ~ 
cargo de supplente de examinador o agradecendo esta prova de confiança P01 
parte do Senado. 

. Do sr. desembargador dr. João Braulio Moinhos de Vilhena, Presidente, d_o 
Tr1bunal da Relação, de 1 de maio, communicando que, por parte do mesmo .'lrl· 
bunal, foram eleitos: examinadores para o concurso de juizes de direito os ~esem· 
bargadores Caetano Augusto da Gama Cerqueira e Theophilo Pereira da Süva, e 
memb:os do Tribunal Especial os desembargadores Adolpho Augusto Olyntho, 
Antomo Luiz Ferreira Tinôco e João Emilio de Rezende Costa. 

Do presidente da camara municipal de Pouso Alto, de 20, pedindo u~ auxilio 
para a manutenção de um Externato que acaba de installar-se naquella c1dado. 

D~ camara municipal de Jaguáry, de 27. pedindo a decretação de uma le~ que 
auctor1ze a construcção de um rama! ferreo 3.e Pouso Alegre ao logar denommado 
- Custodio Manco. 

Da camara municipal do Parà, pedindo um auxilio de 2:000$ para conclusão 
das obras da casa que serve de hospital de caridade daquella cidade. 

Do .sr:- dr. Ernesto Antonio Lassance Cunha, convidando os srs. senadores 
para assistirem, no dia 14, á inauguração dos trabalhos de construcção do prolon· 
gamento do ramal de Ouro Preto a Marianna. 

Da mesa administrativa do Santíssimo Sacramento, do Ouro Preto, convidando 
aos srs · senadores para assistirem aos festejos de Corpus-Christi. 

Do Corpo Academico, desta Capital, convidando 0 Senado para assistir it sessão 
funebre em honra. ao Marechal Floriano Peixoto

1 
que se realizarà no salão da Ca-

mara dos srs. Deputados. . 
• Da camara mu~i~ipal da cidade do Bomfim, pedindo a creação de duas escolas 

I uraes naquelle mumclpio. 
Da redacção da «Revista da Faculdade Livre do Estado de Minas Geraes>), offe~ 

recendo a cada sr. senador um exemplar do 2.0 numero da referida publicação. 
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Representações dirigidas ao Senado 

Do sr. dr. José Cesario de Faria Alvim, sobre o saneamento da Matta. 
Do sr. dr. Francisco Alves Moreira da Rocha, de 8 de abril, pedindo providen-

cias no sentido de obviar-se as interpretações erroneas que têm sido dadas às leis 
ns. 2 e llO, na parte referente a posse e ao reconhecimento de poderes das camaras 
municipaes. 

De proprietarios de Ouro Preto, representados por uma commissão, pedindo 
para ser modificado o regulamento baixado com o decreto n. 803, no sentido de 
serem dados a cada proprietario tantos lotes quantos sejam os predios qne poss-..e, e 
ampliado por 4 annos o prazo para a construcção. 

De auctoHdades judiciarias da comarca do Mar d'Hespanha, pedindo a 
reversão, em seu beneficio, das custas que são cobradas pelo Estado. 

Do agente executivo da camara municipal de Palma- Adolpho Vieira de 
Rezende, narrando occurrencias que se deram na eleição municipal e pedindo pro-
videncias a respeito. 

De habitantes do logar denominado- Campo das Flores, de S. Gonçalo do 
Amarante, município de Ouro Preto, pedindo a creação de uma escola do sexo 
masculino. 

Do agente executivo da camara municipal 'do Turvo, narrando as graves oc-
currencias dadas alli e pedindo providencias no sentido de ser restabelecido, na-
quelle munici~;io, o imperio da lei. 

De habitantes do districto de Sant'Anna do Onça, município de Pitanguy, pe-
dindo um auxilio para completar a conclusão das obras de um templo que està-se 
construindo naquelle arraial. 

De habitantes da comarca do Pomba, pedindo a construcção de um ramal 
farreo que ligue aquella cidade a E. de Ferro do Rio Doce. 

De vereadores da camàra municipal de S. José d'Além Parahyba, pedindo 
providencias legislativas contra a resolução daquella camara que alterou ·com 
desegualdade o numero de vereadores e conselheiros districtaes que deve eleger 
cada um districto. 

De habitantes da povoação denominada- Rua Nova de Santo Antonio- ar-
rabalde de S. João do Morro Grande, município de Santa Barbara, pedindo a creação 
de uma cadeira mixta de instrucção primaria. · 

Da companhia E. de Ferro Muzambinho, pedindo a decretação de uma lei que 
auctorize o governo a modificar o accordo celebrado em 25 de abril de 1894, ecc-vi 
da lei n. 64, de 1893. 

Do conselho districtal de Santa Rita de Caldas, pedindo um auxilio de 2:000$ 
para a compra da mobilia indispensavel a um predio que ~caba de adquirir para 

· nelle celebrar suas sessões e funccionarem as escolas publicas. 
~ J?a mesa administrativa da Santa Casa de Misericordia do Pará, peàindo u~ 

aux1ho para conclusão das obras da casa que serve de hOSJ i tal daquella m-
dade. · 

Do agente executivo da camara municipal de Pitanguy, fazendo ~er qual o 
traçado que deve Rer adoptado para a E. de Ferro de Bello Horizonte a Oeste de 
Minas. 
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Do bacharel HermenegiJdo Rodrigues de Barros, juiz de direito da co.marca. 
do Carmo do Paranahyba, de 31 de maio, fazendo ~er o inconveniente ;de ser 
convertido em lei o projecto n. 83, do Senado, relativo á contagem de :tempo 
para a antiguidade dos juizes de direito. i. . . 

Do conselho districtal de Capella Nova do Betim, fazendo ver a convelllencm 
de passar por aquelle districto a estrada de ferro que se projecta entre Bello 
Horizonte e a Orste de l\Hnas. : 

Da congregação dos professores do Lyceu de Artes e Officios de Diamantin~, 
pedindo uma subvenção para o custeio das aulas e officinas daquelle estabeleci-
mento. ! 

Dos habitantes do Jogar denominado -Batata!- município da Diam~ntina, 
pedindo a creação de uma cadeira de instrucção primaria na referida localidade. 

Requel•imentos de diversos dirigidoo ao Senad~ 

Do cidadão Augusto Pantaleão, do 29 de 'abril, pedindo para tornar-lheiexten-
siva a disposição da lei n. 3406, de 27 de julho do. 1886. ' 

Do juiz de direito da comarca de Palmira, bacharel Antonio Arnaldo do ou .. 
veira, pedindo a decretação de uma lei que mande contar-lhe todo o seu te~1po de 
magistratura vitalícia. : 

Do bacharel Leopoldo Barbosa Ferreira AI vim, secretario da Escola de Phar~ 
macia, pedin.do para serem seus vencimentos equiparados aos dos chefes de! secção 
das secretarias de Estado. 1 

Do cidadão Francisco Julio Henrique Malard, propriotario da. Revista ele Jz~
risprudencia, propondo-se a fornecer os. exemplares· da dita Revista aos ju\zos de. 
direito, substitutos e promotores de justiça, mediante uma subvenção annual de 
5:000$000. . : 

Dos empregados da Imprensa do Estado, pedindo a decretação de uma ld con-
templt1ndo-os no numero dos funccionarios que têm direito a lotes na nova Capital. 

Do cidadão Manoel Pedro de Macedo, continuo da Escola de Pllarmacia; do f'! 
de maio, ped.indo augmento do vencimentos. : 

Dos cidadãos Candido Borges da Fonseca e Americo Augusto Fernandes Leão. 
advogad?s em Caratinga, pedindo para, ser interpretado o paragrapho unico ~o art.; 
6.0 da l01 n. 72, de 27 de JUlho de 1803. 1 

Do.s serventes da Escola de Pharmacia, pedindo para serem os seus v~n;imen
to~ equiparados aos dos empregados de egual categoria de outras reparttç~es pu-
blicas. · 

De A. l!ricste & Comp., residentes em S. Paulo, propondo-se a introduzirem no 
Estado de l\Imas, mediante certos favores, tres mil familias destinadas ao >erviço 
agrícola. ~ 

Do dr. Carlo~ Pereira de Sá Fortes, concessionario do pri vilerrio para 'a con-
strucção da estrada de forro que deve ligar a cidade do 'l'ur•ro á estação de :Uhóos 
pedindo a decretação de uma lei que auctoriw a innovaçilo do respectivo conb·acto' 
modificando-se o traçado da linha e prolongando-a até Lagoa Dourada. I " 
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, Do bacharel Pedro de Barros, cessionario da estrada de ferro. de Taubaté ao 
Amparo, pedindo garantia de juros de 6 "/. sobre 50:000$000 p•)l' küometro para o 
trecho da mesma estrada em territorio mineiro. 

Do cidadão Francisco Julio Henrique Malard, proprietario da Revista de Ju-
rispruclencza, propondo-se a fornecer exemplares da referida Revista aos jui~es de 
direito, substitutos e promotores de justiça, mediante a impressão de mil fasclCulos 
mensaes na Imprensa do Estado. 

Dos cidadão~ João Moreira Fortes e Garibaldino Machado Sant'Anna, pedindo 
privilegio e garantia do juros para a construcçilo de uma estrada de ferro que, par-
tindo da Oeste de Minas, và ter ás proximidades do Indaiá. 

Do coronel liarlos José Bernardes Sobrinho, cessionario do privilegio conce-
dido para a construcção da ponte sobre o rio S. Franciseo, no logar denominado 
Escorropicha, com direito á cobrança de pedagio, reclamando coritra o acto do go-
verno que aboliu a referida cobrança e pedindo a manutenção do privilegio durante 
o prazo do contracto ou a indemnisaç!i:o de sua propriedade. · 

Do mestre impressor da Imprensa Official do Estado, cidadão Curiaceo Bueno 
da Silva, pedindo que sejam os seus vencimentos equ11'"· ados aos do mestre enca· 
dernador da mesma Imprensa. 

Do cidadão Joaquim Leite Soares Pinto, escrivão do judicial e notas da co-
marca do Carmo do Rio Claro, pedindo dons annos de licença para tratar de sua 
saude onde lhe convier. 

Do engenheiro Paul Ferrand, pedindo isenção de direitos para o estabeleci-
mento de uma vidraria que pretende montar no territorio do Estado. 

Do cidadão Pedro Augusto Novaes, tabelli<ro da comarca de Lavras, pedindo 
dous annos de licença para tratar de saude. 

Dos cidadãos Antonio Soares de Azevedo Sobrinho e ooronel João Gualberto 
Martins da Costa, pedindo .um privilegio para a construcção de uma estrada de ferro 
que, partindo da cidade de Santa Barbara, và entroncar·se na do Espírito Santo e 
Minas. 

Do cidadão Theo[,hilo Luiz de Medeiros, negociante em Uberaba, pedindo pri-
vilegio, por tr•inta armos, para uso e goso da navegação do Rio das Velhas até 
sua foz, e desta ate a Cachoeira dos Dourados, no rio Parahyba. 

· Do professor da Pedra Branca, districto do Serro, Bernardino José de Queiroga, 
pedindo um anno de licença com o respectivo ordenado, para tratar de .sua sa~de. 

Tclegramma dh•igldo ao f!ienado 

Dos exms. srs. senador Ohristiano Ottoni e deputados Rodolpho de Abreu e 
Gonçalves Ramos, communicando que a commissão nomeada pelo Senado para 
representai-o nos funeraes do :Marechal Floriano Peixoto cumpl'iu a sua missãO, indo 
incorporados á casa da familia apresentar condolencias e acompanhando o prestito 
funebre do illustre Marechal. 

Secretaria do Senado do Estado de Minas Geraes, em Ouro Preto, 31 de 
dezembro de 1895. 

O sub-director, Antonio A~~gusto Pereira da Costa. 

r • 
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PARECERES DE COMMISSOES APPROV ADOS 
I 

Da eom.m.issão de .eonsUtuição e poderes 

Reconhecendo senadores do Estado (nas vagas do exm. sr. dr. Chrispim J acques 
Bias Fortes, que renunciou sua cadeirâ, e do exm. monsenhor Sergio Pinheiro Torres, 
eleito na vaga do finado dr. Antonio Carlos Ribeiro de Andrade, e que falleceu antes 

' de ser reconhecido)- os srs. coronel José Bento Nogueira e dr. Camillo Maria 
Ferreira da Fonseca. 

Reconhecendo' senadores do Estado para renovação de metade do Senado~ de 
· conformidade com a ultima parte do art. 27 da Constituição, os srs. dr. Francisco 

Silviano de Almeida Brandão, dr. Virgilio Martins de Mello Franco, dr. Joaquim 
Candido da Costa Sena, dr. Jose Pedro Drumond, João Nepomuceno Kubitschek, 
dr. Levindo Ferreira Lopes, dr. Necesio José Tavares, dr. Frederico Augusto 
Alvares da Silva, dr. JoaquimAntonioDutra,dr. Josino de Paula Brito, commenda-
dor Joaquim Antonio Gomes da Silva e dr. Francisco de Paula R:ocha Lagôa. 

· Da eom.missão. de jus,tiça e legislação 

Opinando que nada ha que deferir-se quanto a reclamação dos pr~prie.tarios 
dos predios situados em Ouro Preto, contra o decreto n. 803, de 11 de Janetro de 
1895. 
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Da commissão de Finan-:;as 

Opinando que seja indeferido o requerimento em que a Companhia de Lactici-
nios, representada pelo seu presidente dr. Alvaro de C. Graça, pede diversos favores 
para a introducção de animaes de raça no Estado. 

Da commissão de requerimentos de partes 

''f:, 

i' 

i 
Opinando que seja indeferido o requerimento em que o professor de instru~ção , 

primaria do districto de S. Pedro dos Ferros, município da Ponte Nova, Fra~~1sco 
Alve~ de Souza, pede a decretação de uma lei que a uctorize o governo a aux1hal.o: 
com a quantia necessaria para a mantença de duas de :.:.uas filhas em alguma da., i 
cidades do Estado, onde possam cursar escolas normaes, afim de habilitarem-si 1 

para o exercício do magisterio publico. · 

Secretaria do Senado do Estado de Minas Geraes, em Ouro Preto, 31 de , ' 
dezembro de 1895. 

O sub-director, Antonio A-ugusto Pereira da Costa. 
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REQUERIMENTOS APPROV ADOS 

Da commissão de requerimentos de partes, pedindo que 
o requerimento em que a Companhia de Lacticinios solicit~ diversos favores para 
a introducção de animaes de raça no Estado, seja submethdo à consideração da 

• !J Commissão de Finanças, para que, sendo favoravel seu parecer, possa a commis-
.\ ~ stto de requerimentos de partes redigir um projecto com as modificações que pa-
!i-~ :recerem-lhe necessarias para asu a viabilidade. . 
!~ Da Co:rn:rnissão ife Justiça e Legislação, pedindo que seja 
-.l archivada a representação do j.uiz de direito da comarca do .Carmo do Paranahyba 

contra o projecto de lei de antiguidade dos magistrados, v1sto jà ter sido o refe-.. ;; 
! 
i 
I 
! 

l'ido projecto convertido em lei jà publicada. . 
Do sr Camillo de Britto, pedindo que se lance na acta um voto 

de profundo pezar pelo infausto passamento do Marechal Floriano Peixoto e que 
se levante à sessão. 

Pedindo que sejam solicitadas do governo infCJrmações sobre arrendamentos dos 
terrenos diamantinos, si continua o inspector desses terreMs a fazel-os e qual o 
numero de lotes arrendados após a Constituição •. 

Da Commissão de Agricultura e Industrins, pedindo que 
o requer' .neuto em que o engenheiro Paul Ferrand solicita isenção de direitos para 
o materl(J.l d.estinado à emprezu projectada de vidros e crystal seja submettido á 
Oommissão de Finanças. · 

Da Com:rnissão de Ca:rnaras lllunicipaes, pedindo que o 
l:'ecurso e mais papeis do dr. Augusto Cesar da Cruz, reclamando contra a con-
atituicão e organisação da actual Camara Municipal de Abre Campo, sejam a ella 
enviados afim de sobre a sua materia informar de modo a provocar juizo definitivo 
do Senado. 

Secretaria do Senado do Estado de Minas Geraes em Ouro Preto, 31 de de-
-Zembro de 1895. 

O Sub-director, Antonio Augusto Pereira da Oosta. 
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INDICAÇOES APPROVADAS 

Do sr. Xavier da Veiga, indicando que ·o Senado, por intermedio 
da digna mesa, convide a Camara dos srs. Deputados afim de que as t'espectivas 
Commissões de Camaras Municipaes desta e daquella casa do Congresso Mineiro, 
reunidas, examinem as reclamações e questões apparecidas sobre a organização e 
legislação concernentes às municipalidades, elaborando com a possível urgencia um 
projecto de lei que resolva as duvidas e confiictos suscitados e harmonise as dispo~ 
sições legaes vigentes1 de accôrdo com as conveniencias. publicas e a Constituição 
do Estado. · 

Do sr. Costa ~ena, indicando que a mesa do Senado, por intermedio 
do sr. Presidente· do Estado, dirija ás. e:x. ... o sr. Presidente da Republica, dr. 
Prudente Jose de Moraes e Barros, as felicitações do Senado pela decisão arbitral 
que affirmou os direitos patrios no litígio secular sobre o territorio das Missões. 

Do sr .. Carlos A.lvea, indicando que seja nomeada uma commissão 
mixta das duas casas do Congresso para que, no intervallo da presente sessão, es-
tude as bases para o effeito de htitçamento do imposto territorial no Estado, como 
succedaneo do imposto de exportação, e uma conveniente revisão do regimen tribu-
tario. 

Do sr Deputado Delphim ltloreira da Costa Ribeiro~ 
indicando que a Camara dos Deputados, por intermedio da mesa, convide ao Senado, 
afim de que as respectivas commissões de Justiça Civil e Criminal, reunidas, ex-
aminem os relatorios dos juizes de direito das diversas comarcas do Estado, e, atten-
dendo ás duvidas e defficuldades nelles propostas e suscitadas sobre as leis do processo, 
elaborem um projecto de lei que resolva essas mesmas duvidas e preencha as lacu-
nas da lei. 

Secretaria do Senado do Estado de Minas Geraes em Ouro Preto, 31 de de-
zembro de 1895. 

O sub-director, Antonio Augusto Pereira da Gosta. 
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Projecto.s iniciados no Senado e pendentes cre andamento 

DATA 

21 de julho 

12 de agosto 

22 de agosto 

29 de março 

8 de maio 

lfl o c:: 
IJ;l ASSUl\IPTO OBSEllVAÇÕES ~ 
~ 
~ 

-
7 Declara que só depois de 

comparecer á sessão terá o Em 7 de agosto de 1891 foi offerecido como ad 
senador direito ao subsidio. 

. 

12 Crê:.! no Internato do Gym-
nasio 1\Iineiro uma cadeira 
de agronomia e outra de 

ditivo ao projecto n. 5, sendo nessa mesma 
data retirado da discussào, a requerimento d 
sr. Costa Heis, até que voltasse o seu autor, 
sr. senador Gama Cerqueira, que se achava au sente. 

o 
o 

' 
Em 21 de agosto de 1891, entrando em 2. • dis 

cussão, foi approvado um requerimento do sr 
senador A!Iouso Perma, no sentido de ser o 

I 
tachygraphia. Erojecto remettido á commissão mixta incum 

ida de propor a reforma da instrucção publica J para que a respectiva materia seja tomada e 
consideração. 

' m 

15 Concede favores á exElora-
ção do productos la ris e Em 19 de março de 1892, entrando em 2.· di S• cussão, foi approvado um .requerimento do s r. 

a 
a, 
U· 
na 
do 
Vi• 

2G 

manufactureiros •. senador Xavrer da Veiga, no sentido de ser 
. projecto enviado á com missão de finanças par 

opportunamente, na confecção da lei orçamo 
tal do novo exercício financeiro, tomar 
consideração que merecer a ma teria, o1Ierecen 
medidas adequadas para o etlicaz desenvol 
monto da industria no Estado. 

Declara que os juizes de di -'Em 28 de maio de 1802, entrando em 1. • disc relto em exercício no Es - são, o sr. X~ vier da ,Veiga reguer e é approva US· 
do 
es 
e r-

tatlo, ano Hcaram em dis. - que o pro]ecto SeJa remottido ás commissõ ponibi idade por não terem reunidas de constituiçã.o e legislação para int sido aproveitados na nova 
organlz:~ç!to judlciaria, es- porem parecer a respeito. 
tão comprehendidos na.dis 
poslç:to do art. 155 da le 
n. 18, de 28 de novembr i Em 20 ·a e junhó a commissão de legislação o 

o rece um parecer concluindo pela iuconstltuc !Te-
to· de 1891. na.lidade do proJecto. 

Nesta mesma data é o referido parecer remettid 
commissão de constituição para emlttir 
opinião a respeito. 

o á 
sua 

37 Cr~a na capital· do Estad 
uma. Faculdade de Medic o Em 1<1 do julho de 189! roi approva.do em 1' 

UC· na c de Pharmacia. I· discmsão e remettido á commissão de instr 
ção publir:a.. 
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DATA ASSUl\lPTO OBSERVAÇÕES 

l 
I 

I! 
I 
I 

. ! 

1893 8 de maio 38 Crêa na capital do Estado Em 4 de julho de 18G3 foi approvacto ~ 
, u_ma escola de Artes e Offi- discussã~ e rcrnettido á cornmiss::t0 de -~~ 

Cios. ção publica. · ~ i 
i 

o l 

1893 13 de junho 53 Auctoriza o governo a des- Em 16 de junho de 18()3 foi approvad -~ ~ 
pender pela verba- Obras discussão e remettido à COID!l:l.is~~ 0d ~ 
l'ubllcas -a quantia de publicas. ~ao 
10:000$ para reparos da \·:~~ 
estrada de rodagem entre 
as cidades do Serro e Dia-
mantina. 

18!l3 5 de julho 61 Crêa unia millcia cívica. Em 6 de maio de 1895, entrando ;;:·:, 
são, foi approvado um requerirn.~r:n_ :2.' ,·(, 
nadar Camillo de Brito para que ·v tl. to· Jcl ;;~. • 
jecto á com missão de !orça publ i.;? l ~--s~' '~ 

18)3 

18~5 

a~~·:··'·. 
'•:' .,,· 

10 de julho 64 Est~belcce regra~ na~ clci- ED} t de mal~ de 1894, entrando 
çue8 p:~ra prcenclnmento sao, a requenmento do sr. cami lftl':l.. .,.. d~ 
de vagas no Senado. remettido ã commissão de const.- o >rJ..,. -).~ 

res. .l. t \.:t i c_ l:r11 (;<i. c e I, 
I. 

28 de junho 96 Auctoriza o governo a garan· Em 3 _de julho d~ 1895 foi appro ~ t 
1 

ti r Juros ás Jcttras hyvo· cussao e remetttdo [t commissão' ~e_1 · 
thccarias cmittidas de con- cujo parecer ainda estâ pelldcnt~.l.~ <J Q:'th I 
formitlad~ com a Jegislaçã_o " , .l.llJ... [n( 
fe•lcral vtgente, para auxt- , 

dustrias do Estado. 1 
Jiar a lavoura c demais in- I i 

~ 
li 

Secretaria do Senado do 1\linas Geraes, em Ouro Preto, 31 de dezembro de 1895. 1 · 

O sub-dircctor, Antonio ,tugusto Pereira da Costa. I' I 
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Projectos remettidos á Camara do.s sr.s. Deputadoz e -pendentes de .solução 

DATA 

1891 21 de agosto 

1892 25 de abril 

1893 21 de junho 

1893 23 de junho 

1894 30 de maio 

1891 \ 25 de junho 

ASSU.l\lPTO OBSERVAÇÕES 

14 Altera a economia interna Em 9 de setembro de 1891 foi remettido á Ca-
e externa do Internato e mara dos sr~. Deputados sob n. 8, e não teve 
Externato do Gymnasio ainda solução. ' 
Mineiro. 

27 Regula o serviço sanitario Em 9 de julho de 1992 foi remettido, sob n. 21, 
do Estado. á Camara dos srs. Deputados e não teve ainda solução, 

56 Crêa cadeiras centraes em Em 8 de maio de 1391 foi rcmettido, sob n. ~2. 
diversas cidades do Estado. á Camara dos srs. Deputados e não teve ainda 

solução. 

58 Auctoriza o governo a des· Em 12 de julho de 1893 foi remcttido, sob n. 35 
pender a quantia de vinte á Camara dos srs. Deputados, que, a 10 de ju 
contos de réis como auxi- lho de 1891, o devolveu acompanhado de emen 
Iio ao Gymnasio do Norte. das. 

Em 17 deste mesmo mez, tendo as referidas 
emendas sido rejeitadas, foi novamente enviado 
á Camara dos S!S· Deputados, que ainda nada resolveu a respetto, 

69 'confer~ ~remios aos juizes Em 3 de julho de 1894 foi remettldo, sob n. 44, 
de d~rmto que escreverem á Camara dos srs, Deputados e não teve aind;~ os melhores relatorios ex- solução. 
pondo as duvidas encon-
tradas na execução das leis 
e regulamentos. 

7i neputa aptos para concorre- Em 20 de julho de 1894 foi remettido, sob n. 51, 
rem ás comarcas de 1.• en. à Camara dos srs, Deputados e não teve ainda 
trancia os bachareis e dou- solução, 
tores que provarem o exer. 
ciclo, em Estado da União, 
da advocacia ou dos cargos 
mencionados nos arts. 20 
da lei n. 18 e 1. • da de 
n. 72. 
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44 -
o 
~· DATA ASSUMPTO t>BSERVAÇÕES 

-- ----- --1--------- --------------~ 
1895 8 de maio 

1895 20 de maio 

1895 21 de maio 

1b95 21 de junho 

1895 2 de julho 

84 Crêa monte-pio para os em- Em 27 do junho do 1895 foi rcmettido, sob na.i;lá 
pregados publicos esta· á Camara dos srs. Deputados e não teve 
duaes. solução. 

86 Determina que o Externato Em 5 de junho de 1895 foi remettido, sob niiJá 
do Gymnasio Mineiro con- ã Camara dos srs. Deputados e não teve a 
tinuará a funccionar em solução. 
Ouro Preto. 

87 Crêa no Estado seis «Nucleos Em 19 de junho de 1895 foi remettido, sob n. &ió 
Coloniaes:t, á Camara dos srs. Deputados, de cuja soluÇ 

ainda está pendente. 

95 Faz diversas modificações nas Em 16 de julho de 189i foi remettido sob n. tJ!· 
leis ns, 2 e 110. . á Camara dos srs. Deputados de cuja so!UÇ•0 

· ainda está pendente. ' 

97 Auétoriza o governo a inno- Em 11 de julho de 1895 Ioi remetudo sob n. 67, 
var o contracto celebrado á Camara dos srs. Deputados de énja solUÇãO 
com a Companhia Estrada ainda está pendente. ' 
de !<'erro Muzambinho, 

Secretaria do Senado do Estado de fllinas Geraes. em Ouro Preto, 31 de dezembro de 1895. 
O sub-dlrector, Antonio Augusto Pereira da Costa. 

1!'·.'' 
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Frojectos iniciados no Senado e rejeitados pela Camara dos srs. Deputados 

rn 
o o c::: ~ DATA E: ASSU!IIPTO OBSERVAÇÕES ~ < ..., 

p 
~ 

--
1891 1 de junho 70 Auctoriza o governo a orga. llemeltido em lG de maio de 1895, sob 11, 52, á nizar annualmente cinco Camara dos srs. Deputados, foi pela mesma re-concursos regionaes agri- jeitado em 1. • discussão em 29 do mesmo mez colas. e anno. 

1894 23 de junho 81 A.uctoriza o governo a auxi- nemettido em 28 de junho de 1895, sob n. OI, á liar a camara municipal do l'amara dos srs. Deputados, !oi pela mesma re-Piranga com a quantia de jeitado em 1. · discussão em 11 de julho do 
28:000$ p:na conclusão das mesmo anno. 
obras de abastecimento 
d'agua potavel da mesma 
cidade. 

1895 11 de junho 93 Auctoriza o governo a sub- nemettido em 22 de junho de 1805, sob n. 59, á 
vencionar annualrnente Camara dps srs. Deputados, foi pela mesma re-
com a quantia de 10:000$ jeitado em 1. • discu~sào em 9 de julho do 
a qualquer empreza de mesmo anno. 
opera lyrica que se propu 
ze~se a dar espectaculos na 
capital do Estado· 

Secretaria do Senado do Estado· de 1\Iinas Geraes, em Ouro Preto, 31 de dezembro de 1895. 

O sub-director, A.ntonio Augusto Pereira da Costa. 
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ANNEXO H 

Projecto iniciado no Senado e ~elo mesmo rejeitado 
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Projecto iniciado :pelo Senado 'e :pelo mesmo rejeitado 

I 
o o z DATA 1:4 ASSUl\IPTO OBSERVAÇÃO z ~ < p 

z 

- -
1895 15 de julho 98 Auctoriza o governo a con- Em 18 de julho de 1895 foi rejeitado em 1. • dis-

ceder um auxilio de 2:000$ cussão. 
a cada um dos conselhos 
districtaes 11e Antonio Dias 
Abaixo e santa lUta de 
Caldas, para acquisiç!ío de 
casas em que runccionas· 
sem as respectivas escolas. 

Secretaria do Senado do Estado de 1\linas Geraes, em Ouro Preto, 31 de dezembro de 1895. 
O sub-director, ,tntonio Augusto Pereira da Cosl.4. 





ANNEXO I 
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1892 

1892 

1800 

1892 

1892 

55 

Projectos iniciados na Camara dos sr:J. !leputados e pendentes 
de solução do Senado 

Ul o ::::: 
DA 'E A ::l ASSUMPTO OllSEI\VAÇÕES 

~ 
::0 z 

-
5 de maio 3 Concede favores á empresa Em 29 de abril de 1803 foi approvado em 1· dis· que se propuzer a contra- cussão e remettido á commissiio de finanças· 

ctar a construcção de uma 
nova cidade para ~éde do 
municipio do l'eçanha. 

g de maio 9 Auctoriza o governo a con- Em 10 de maio de 18!)2 foi remettillo á commi 
ceder dlver~os favores aos ~1io de obras publicas. 
cidadãos Joaquim de OH-
veira e Henrique Edmundo 
Henanlt, para a construc-
çào de uma estrada de ferro 
entre a villa do Caracol e 
a llorda da :Malta. 

9 do maio 10 Auctoriza o governo a con· Em 10 de maio de 1892 foi remettido á commis 
ceder diversos favores ·a são de obras publicas. Francisco Soares Valente 
Gusmão e ~ José Luiz de 
Jorge, para a constrncção 
de uma estrada de ferro 
entre a estação de Tapirus-
sú ou de Cysneiros e Bom 
Jesus da Cachoeira Alegre. 

17 de maio 13 Franqueia ao transito publico Em 19 de maio de 1893 foi remettido ás commi o porto do llarreirinbo, no sões reunidas de legislação e finanças. llio Grande. 
S· 

19 de julho 34 ,\ uctoriza o governo a garan . Em 14 de junho de 189,1 foi approvado em 1 
ti r juros para a comtrucção discussrio e remettido á COllilllSSllO de Obr 
da estrada de ferro contra . publicas. 
cta1a com o engenheir o 
Theopbilo Benedicto Ottoni 

.· 
as 
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1893 18 de julho 

1893 25 de julho 

189·! 21 de junho 

189·1 13 de julho 

189l lG de julho 
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23 Auctorlza o governo a con· 
tractar com as camaras 
municipaes 11 arrecadação 
das rendas do Estado. 

28 Concede privilegio ao dr. A. 
nuchmüller e ao capitão 
.Manoel Junqueira, para a 
construcç:lo , de uma estra· 
da de ferro entre Poços de 
Caldas e S. José dos Do-
telhos. 

onszmvAçõES 

Em 25 de maio de 1804 entrando em 2. • discus· 
slio foi approvado uni. requerimento do sr •. s~· 
nador Antonio 1\lartins, adiando-a. por 8 ~~á 
sendo a respeito da materia do pro]ecto 0~cíon 
a Secretaria das Finanças, a quem se o 
na mesma data. 

Em 25 de junho de tso5 foi lido no expediem~i e 
o remettldo â commlss:lo de finanças um o 

do sr. dr. Secretario das Finanças, de 19, pres 
tando as informações solicitadas. 

Em 26 de lulho foi remettldo á commissão d obras pub icas. 
e 

29 Deroga a parle dos arts. 17 e Em 22 de junho de 189! Joi remetlido á co 30 da lei n. 77, de 19 de missão de lnstrucç!to publica. dezembro de 1803, aue es-
tabelece dl!Terença e ven 
cimentos para os professo 
res de desenho e musica 
das escolas normaes e Ex-
terna to do Gymnasio llli· 
neiro. 

37 Auctoriza a concessão de pri 
Yilegio para a construcçã · Em 21 de julho de 1891, entrando em 3. • disc 

o são, ficou ella encerrada e adiada a votação 
us· 
por de uma estrada de ferr o falta de número. due, P'lrtindo da estaç!t o o entroncamento do rama I da nova Capital, na Estra 

da de Ferro Central, vá a Santa llarbara, passand o por Caelhé. 

38 Crea segunda vara de liireit 
o E f~!- 23. de julho de 1891, entrando em 2. • tlis na comarca de Juiz d c sao, 1Icou,ella encerrada c adiada a votação Fóra. falta de numero. 

cus· 
por 
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1895 6 de maio 

1895 S de junho 

1895 27 llo junllo 

1895 !28 de junho 

1895 2 de julho 

1895 3 de julho 
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1 Anctoriza o governo a irmo- Em 7 de maio de 1895 !oi remetlido á commis-
var o contracto relativo á são de obras publicas. . 
estrada vicinal do Porto 
Novo do Cunha ao IUo 
Pardo. 

11 Crêa mais uma secção na Se- Em 2 de julho, entrando em 2.' discussão, foi 
cretaria do Interior. approvado um requerimento do sr. senador 

Levindo Lopes, no sentido de voltar o projecto 
ás com missões reunidas de legislação. e finan' 
ças, onde se acham outro; sobre assumpto 
idcntico, afim de os)re!undit de modo a que as 
secretarias tenham completa reorganisação em 
um só proj~>cto. 

Hi Anctoriza o governo a rcor- Em Hl de julho de 1895 eritrou em 2. • discussão, 
· ganizn a Secretaria d'Agri· que ficou encerrada e adi:lda a votação por falta 

cultura. de numero. 

18 Auctoriza o governo a abrir Em 1. • de julho de 189;) foi remettido á com-
cret.lito supplementar á ru- missão de fiNanças, que consignou e(!ual aucto-
brica do n. VIII, § 3.•, : rização no art. 12 da lei n. 147, de 23 domes-
art. 2.· da lei n. 107, de %6 mo mez. c anuo. 
de julho de 1894, até á 
quantia de 360$(XJO. 

19 Declara que o cxercicio si- Em 19 de julho de 1895 entrou em 2· discussão, 
multaneo de serviços pu· que ficou encerrada e alliada a votação por 
blicos federaes. estaduaes e falta de numero. 
municipaes não deve ser 
considerado como accumu-
lação no desempenho de 
runcções·de ordem profis-
sional, scitmti!lca ou tech-
nica. 

21 Estabelece que os autos que Em 4 de julho de 1895 foi rcmetlido á commis 
dentro do prazo de oo dias são de justiça e legislação. 
de sua entrada na Secreta-
ria da Helação não forem 
preparad~s, s~r~o devolvi-
dos á 1. • mstanc1a para os 
clleitos legaes. 

I' 
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3 de julho 22 A uctorlza o governo a sub- E m 4 de julho de 1895 foi remettido ã commi!· 

.. 
3 de julho 

4 de julho 

8 de julho 

~de julho 

8 de julho 

11 de julho 

12 de julho 

vencionar annualmente o são de finanças. 
Instituto I\luniclpal do 
l?ructal • 

23 Concede auxilio aos hospl- Em 4 de julho de 1895 foi remettldo à comnli 
taes de caridade de Ubera- sl!.o de finanças. 
ba e Itapecerlca. · 

24 Auxilio a Academia de Com· Em 6 de julho de 1895 foi remettido à comm 
mercio de Juiz de Fóra. sllo de finanças. 

27 Crêa o cargo de delegado au-
x!llar do chefe de l'ollcia. 

Em 9 de julho de 1895 foi remettido á com 
sl!.o de justiça e legislação • 

28 Faz diversas modiftcaçõe s Em 9 de julho de 1895 foi remettido á com 
nas leis de · lnstrucção pu . s:to de instrucçl!.o publica. 
blica. 

2!> Garante Juros à Estrada d e Em 15 de julho de 1895, entrando em 1. • 
Ferro o Sant' Anna do Sa - cussl!.o, licou ella adiada a requerimento d 

d[S· 
0 sr· se· 
ões a 

pucahy-mirim. KulJitschek, até que sejam prestadas pela 
cretaria da Agricultura diversas informaç 
respeito. 

31 Abre um credito de duzent os Em 12 de Jnlho de 1805 foi remcttido á cor contos de réis ~ara co n· são de ilnanças. strucç!ío de es tra as de r 0· 
dagem em diversos mm li· 
cipios do norte do Estad o. -

32 Subvenciona ao Lyceu de Em 18 de julho entrou em 3,• discuss::to Theophilo Ottoni e a outr os !lcou encerrada e adiada a votação por Ia estabelecimentos de instr UC· numero. · çilo. 
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1895 12 de julho 33 Concede um auxilio de8:000 $ Em 13 de julho foi remettido á commlssão de fi· 
ao Colle~io Uberabense par a nanças. 
conclusao das respectiva s 
obras. 

1895 12 de julho 34 Auxilia os institutos munici - Em 13 de julho de 1895 foi remettido á commis-
paes de Ouro Fino, Pous o são de tlnanças. 
Alto e Itapecerica. 

1 895 12 de julho 35 Crêa uma caixa economica Em 19 de julho de 1895, entrando em 3. • dis-
na capital do Estado. cussão, llcou esta encerrada e adiada a votação 

por falta de numero. 

895 13 de julho Em 19 de julho de 1895, entrando em 2. • discus· 36 Auctoriza o governo a man-
dar fazer administrativa· são, ficou ella encerrada e adiada a votação por 
mente ou por concurrGncia falta de numero. 
publica a desobstrucção do 
rio Paracatú. 

1 

95 13 de julho Em 20 de julho de 18!i5, entrando em 1. • di seus-37 Isenta de legitimação as ter-
ras que se acharem no do- são, llcon ella encerrada e adiada a votação por 
minio particular por titulo falta de numero. 

18 

legitimo. 

. 
5 15 de iulho Em 19 de julllo de 1895, entrando em 2. • dis· 

39 Concede licença a diversos 
Cunccionarios de justiça, cussão, ficou ella encerrada e adiada a votação 

por falta de numero. 
189 

i 

5 18 de julho 40 c oncéde auxilio para a recon· E 
m 19 de jull!O de 1895 foi remettido á coromis· 

strucção de um predio H? são de obras publicas. · 
Collegio das Irmãs de Can· 
dado, em Marianna. 

189 

18 de julho 41 c rêa escolas nocturnas em E m 19 de julho de 1895 foi remettido á commis· 
diversas localidades. são de instrucção publica• 

1895 



60 -
tn I 

o o 
~ DA'rA ~ ASSUMPTO OllSEHVAÇÔES z < ..., 

i::l z 

- '~. ~ 

1895 19 ue julho 42 Crêa cadeiras ile instrucção . ~ . ttld r. comnüs· Em 20 ue Julho ull 189<> !o1 reme o ,\ 
primaria em diversas loca- são ue instrncção publica. 
idades. 

'ta· 1895 20 de julho 43 Isenta de Impostos pelo prazo Em 21 de julh9 de 18% foi recehiuo pela ~~cr;;do 
ue einco annos, a exporta- ria, que o dmxou de apresentar par; s~~o ·de 
ção de aguas mineracs. no expediente por não haver mais cn 

dar-se-lhe o andamento neccssario. 
.-=;; 

Secretaria do Senado do Estauo de i\linas Geraes, em Ouro Preto, 31 do uezembro de lS:lf>. . 

O snb·llirector, .üttonio Augusto Pereira da Costa. 
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Projeotos iniciados na Camara dos srs. De-putados e rejeitados -pelo Senado 
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1892 23 de maio 16 Auctoriza a construcção de Em 16 de maio de 1895 foi rejeitado em 3.· dis-

uma estrada de ferro entre cussão. 
Piumhy e Catalão. 

' 

1894 23 de junho 33 Proroga até 30 de junho de Em 2~ de abril de 1895 foi rejeitado em 3. • dis-
1895 o prazo concedido cussao. 
pelas leis ns. 41 e 77 para 
os alumnos das escolas 
normaes poderem concluir 
o curso, de conformidade 
com as leis e regulamentos 
anteriores. 

1894 16 de julho 40 Auctoriza a despesa de Em 15 do maio de 1895 foi rejeitado em 2.· dis-
60:000$ como contribuição cussão. · 
para os cofres da União, 
afim de melhorar os servi· 

' ços de correios no norte do 
Estado. . 

1894 21 de julllO 44 Interpreta o art. 39 da lei n. 72, Em 8 de maio de 1895 foi rejeitado em 1. • dis-
de 27 de julho do 1893, so- cussào. · 
bre divisões e demarcações 
de terras. 

1895 25 de maio 5 Dispensa da exhibição de fo- Em 5 de junho de 1895 foi rejeitado em 1.' dis-
lha corrida os cidadãos que cussão. 
se acharem em exercício 
de quaesquer funcções pu-
blicas de ordem adminis· 
trativa ou judiciarla. 

1895 9 de julho 30 neorganiza a Secretaria do Em 1~ de julho de 1895 !oi rejeitado em 1. • dis-
Tribunal da Helação. cussao. · 

Secretaria do senado do Estado de 1\linas Geraes, em Ouro Preto, 31 de dezembro de 1895. 
o sub-director, Antonio A1tgusto Pe1·eira da Costa. 

' ,\:il ,, ' 

I . 
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ANNEXO K 

Projecto iniciado no Camara e a slla reenviado 
~elo .Senado com smendas 
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Projecto iniciádo na Camara dos srs. Deputados e a ella reenviado com 
emenda 
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1894 20 de junho 2(i Isenta de legitimação as ter· Em 20 de julho de 189·1 foi devolvido á Cama r a 

ras que se acharem por ti tu- dos srs. Deputados, acompanhado de uma emen-
lo legitimo no dominio da suppressiva do paragrapho unico do art. 
particular, 1.' 

Em 23, tendo a Carríara rejeitado a emenda, en-
viou novamente o projecto ao Senado •. 

Em 30 de abril de 1895 foi a emenda approvatla 
por dous terços pelo Senado e devolvida de 
novo com o proJecto á Camara dos srs. Depu-
tados, de cuja ecisão final ainda está pen· 
dente. 

Secretaria do Senado do Estado de 1\Iinas Geracs, em Ouro Preto, 31 de dezembro de 1895. 
o sub-director, Antonio Augusto Pereira da Costa. 
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ANNEXO L 

Proposições do Congre·sso convertidas em leis no 
· anno de 1895 . 
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Proposições do Congresso convertidas em leis no an.no de 1895 
U.El\mT'l'IDAS Á SANCÇliO PELO SENADO 

HEIIIESSA A s lfJ t;_j:f.l.....c DATA DAS 
--<~ ASSUMPTO 

SANCÇÃO ;:§~,.... LEIS 
~ 

--· --
!)8 22 de junho •... 121 2G de junllo .... Concede perdão do resto da pena imposta ao ex-juiz de 

direito ela comarca de l'hilhadelphia. 

59 1 de julho ...... 124 11 de julho ..... Marca o dia 15 de junho da cada a.nno para a abertura 
das sessões ordinarias do Congresso. 

68 1 de julho ...... 125 11 de julho ••••• ron.cede auxilio ás EscolasNormaes de Itajubá, Serro e 
Sete Lagoas. 

• 

61 11 de julho ..... 123 11 de julho .•••. crea mais uma vara de direito e uma segunda promoto-
ria de justiça na comarca de Juiz de Fór.a, 

62 ll_de julho ..... 133 17 de julho ..... contem disposições relativas aos docretos 582 e 585 de s 
e 15 de março de 1892. · 

63 12 de julho., ..• 1.39 20 de julho ..••. AnctClrisa a construcção de uma estrada de ferro que li· 
. gue a nova Capital á O e~ te qe !\li nas, 

' I 

64 17 de julho ..... 130 17 de julho ..... Faz extensiva aos professor'es e lentes estaduaes a dispo-
siçào do art. 4• da lei n. 100 de 23 de julho de 1891. 

I 

65 19 de julho ..... 147 23 de jlilho ..... Orça a receita e fixa a despesa do Estado para o exerci-
cio de 1896. 
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66 19 de julho ..... 142 23 de julho, •• ,. 

. o servi· • 
Heorganiza as secretarias de Estado e regu1ar1za , 

ço de nscallzaçlio das rendas. 

' 

67 19 de julho ....• 145 23 de julho ..... . rd des os enl: Auctoriza o governo a garantir âs mnniclpa I r· vos sanea· 
prestimos que contrahirem para os respec 1 

mentos. 

ter· 
68 19 de julho ..... 146 23 de julho .... . Heleva do pagamento do muitas os arrendatarios de 

, ronos diamantinos. 

69 20 de julho ..... 14 4 23 de julho .... . Organiza o serviço sanitario do Estado. 
• ~ 

-~ ' . 
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REMETTIDAS A SANCÇÃO PELA CAl\I.~RA DOS SRS. DEPUTADOS 

REMESSA A' 
SANCÇÃO 

------
1 5 de julho de 95 

2 6 de julho ...... 

3 10 de julho ..... 

4 12 do julho ..... 

5 n de julho ..... . 

G 9 ue julho ...... 

7 9 ue julho ...... 

8 10 ue julho .... ~ 
I I 

s. s.-to 

DATA DAS 
LEIS ASSUMPTO 

118 7 de junho de 95 ltevoga o art. ·1· da lei n. 45 e contém disposições re-
lativas ao concurso de comarcas de 1· entrancia. 

117 7 de junho,, •.• Modifica a lei n. 32 de 18 de junho de 1892 no seu art. 
l' lettra-A. 

119 11 de junho, ••• Especifica qual o tempo que deve ser computado na an-
tiguidade dos juizes de direito. 

120 18 de jmiho.,,. Auctoriza o governo a tomar todas as medidas necessa-
rias para regularizar os serviços de transportes na E 
1•'. Leopoldina. • 

' 122 11 de julho, .. , . Eleva a onze o numero de desembargadores da Relação, 
crêa o Jogar de sub·procurador geral e contém outras 
disposições. 

126 11 de julho •••. , Crêa na cidade de Ouro Preto uma repartição denomh;ada 
«Archivo l'ublico 1\Uneiro». 

127 1l de julho .•• , . Fixa a força publica do Estado para o exerci cio de 189G. 

1.98 12 de julho ..... Crea na Imprensa Officiat o ·1ogar de ajudante do dire-
~ 1 ctor-redactor e contém outras disposiç,ões. . 

'. 
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o 12 de julho ..... 

10 12 de julho ..... 

11 13 de julho ..... 

12 13 do julho ..... 

13 15 de julho ..... 

14 15 de julho ..... 

DATA DAS 
LEIS 
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_, ____ ------------
1 e ser con 135 20 de julho ..... Estabelece o maxim~ do capital sohre que ~gvda E. d 

tada a garantia deJuros para a construcç,t 
1•'. de UiJeraha ao !Uo Grande. 

137 20 de julho •.••• Concede privilegio para a construcç1loddt1d 1~j!~~~s~or reo da esta'iào Silveira Lobo ã. fazen a o 

129 17 do julho .•.•. Subvencwna com 20:000$000 o curso annex . •0 á Escol 1\lmas. 

110 20 de julho, .••. Hoforma o ensino agricola e zootochnico do Estado c crel tres feiras de gado. 

131 17 de julho .•..• Concede licença a diversos funccionarios. 

138 20 de julho ••••• Auctoriza a construcçã.o de uma estrada de Ferro entre 
as cidades de Thaopbl!o Ottoni e Arassuaby. 

15 
lG de !olho, .. •• 13<2o do !olho ..... Auciorim o governo aouxlllar " collc~I" dos saJcsir· 

nos em Cachoeira do Campo e Ponto Nova, 

lG 17 de inibo ..... 

l 

132 17 de inibo ..... Concede licenças ao cscrirão do iury da comarca d!oil: 
Pau lo do Muriahé e 11 diversos outros runccionar justiça. 
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17 19 de julho .•.•. 

-
141 20 de julho ..... Crêa colonias correccionaes agrícolas no Estado. 

18 19 de julho ..... 136 20 de JUlho •...• Auctoriza o governo a innovar o contracto com o Banco 
Iniciador de 1\lelhoramentos, ele"\<ando o capital garan-
tido á estrada de Ferro lU o Dooe de 30 a 45 contos por 
kllometro. 

1 9 22 de julho ••..• Contém ftisposiçõcs relativas ao Gymnasio Mineiro. 143 23 de julho ...•. 

o 2'l de julho ····· 148 26 de julho ..... llegula a concessão de privilegios. 
2 

~ 
Secretar· d la o Senado do Estado de l\linas Geraes, em Ouro Preto, 31 de dezembro de 1895. 

o sull-direclor, A.ntonío 111tgusto Pereira da Costa. 



• 

) 



ANNEXO M 

Commfssõe.s permanentes e mfxtas 
I 





COMMISSOES PERMANENTES 

Policia 

P~'esidentc - Dr. Francisco Silviano de Almeida Brandão. 
!\;e-Presidente - Commondador Antonio Martins Ferreira da Silva. 

2 
· Secretm·io - Dr. N ecesio Jose Ta vares. 

S · 0 Secretario - Dr. Joaqui~ Antonio Dut:a. . 
upplentes dos Secretarios - Coronel Jose Bento Noguetra e dr. JoaqUim Can-

dido da Costa Sena;-

Constituição e poderes 

E~·.· João Roquette Carneiro de Mendonça. 
João Gomes Rebêllo Horta. 

Dr. N eces:o José Tavares. 

Finanças 

D
Commenda:Ior Jose Pedro Xavier da Veiga. 

r· Jo . }) · aqutm Antonio Dutra. 
D r· Joaquim Candtdo da Costa Sena. 
C r· João Gomes RebPllo Horta, . 

ommenrlador Jcaquim Antonio Gomes da S1lva. 
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Justi«;a e legill!llação 

Dr. Levindo Ferreira Lopes. 
Dr. Frederico Augusto Alvares da Silva. 
Dr. Camillo Augusto Maria de Brito. 

Obras Publicas, Terras e Colonização, Corx•eios e 
rrelegraphos 

Dr. Joaquim Candido da Costa Sena. 
Dr. Francisco de Paula Rocha Lagôa. 
Coronel Francisco Ferreira Alves. 

Inetx•uc«;ão publica 

Dr. Virgilio Martins de Mello Franco. 
Dr. Carlos Ferreira Alves . 

. Dr. Jose Pedro Drumond. 

Camara~ municipaes 

Dr. Carlos Ferreira Alves. 
Dr. José Pedro Drumond. 
Commendador Joaquim Antonio Gomes da Silva. 

Força publica 

Commendador Manoel Ignacio Gomes Valladão. 
Dr. Camillo Augusto Maria de Brito. 
Commendador Joaquim Antonio Gomes da Silva. 

Agr•icultut•a, commercio, induotria, a1•tes, minas e 
floreata~U 

Dr. Frederico Augusto Alvares da Silva. 
Coronel José Bento Nogueira . 

. Dr. Camillo Augusto Maria·do Brito. 
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Saúde publica~ estatistien e catechese 

Dr. Carlos Ferreira Alves. 
Dr. Necesio Jose Tavares~ ("') 
Dr. Jose Pedro Drumond \ 

Requerimentos de parte8 

Dr. Francisco de Paula Rocha Lagôa. 
Dr. Joaquim Candido da Costa Sena. 
Coronel Francisco Ferreira Alves. 

Redac~iio 

Co~r:mendador Jose Pedro Xavier da Veiga. gr · L e vindo Ferreira Lopes. 
oronel José Bento Nogueira • 

4 

{*) Súbstituldos pelos srs. : 
Dr. Joaquim Antonio Dutra. 
Dr. Vlrgillo Martins de Mello Franco. 

S. 11-tt 





Senador 

> 
Deputado 

» 

COMMISSOES MIXTAS 

Julgamento 

- Frederico Augusto Alvares la Silva. 
- João Gomes Rebêllo Horta. 
- Virgilio Martins de Mello Franco. 
- Wenceslau Braz Pereira Gomes. 
- Camillo Soares de Moura Filho. 

nese:. b - Raul Penido. 
lll argador - Adolpho Augusto Olyntho. 

> - Antonio Luiz Ferreira TinDco. 
» - João Emílio de Rezende Costa. 

Examinadora 

Eresidbnte - Desembargad~r Jo!Io Braulio Moinhos de Vilhena. 
esem argador - Caetano Augusto da Gama Cerqueira. 

Ad » - Theophilo Pereira da Silva. 
· vogado - Senador Camillo Augusto.Maria de Brito. 
Su } - Dr. Adalberto Dias Ferraz da Luz. 

PP ente - Dr. Bernardino Augusto de Lima. 
» - Dr. Affonso Arinos de Mello Fran(fo. 



Senador 
» ,. ,. ,. 

Deputado 

- Carlos Ferreira Alves. 
- Virgílio Martins de Mello Franco. 
- Frederico Augusto Alvares da Silva. 
- João Gomes Rebêllo Horta. 
- Antonio Joaquim Gomes da Silva. 
- Padre João Pio de Souza Reis. 
- Raul Penido. 
- Julio Bueno Brandn:o. 
- Wenceslau Braz Pereira Gomes. 
- Camillo Philinto Prates. 
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Senadores· 





SENADORES 

~ ~r· Francisco Si! vi ano de Almeida Brandão .•.•.. 
:3 Dommendador Antonio Martins Ferreira da Silva .• 

r· Ne~esio Jos' T 4 D A • e a vares ................•..••• 
· 5 C r. ntonio Jo:1quim Dutt-a ................... . 

01' 0nel José Bent N · 6 D J . o ogue1ra ..........•.....••.. 
7 D r. oaqmm Candido da Costa Sena •.........••• 
8 D r· JVirgiiio Martins de Mello Franco •.........• 

r. osé Pedro D · d 9 Joa: N rumon ......•....•.......... 
lO D · 01 ~pomuceno Kubitschek ................. . 
11 C r· eVI!ldo Ferreira Lopes ................... . 
12 Donselhmro Frederico Augusto Alvares da Silva .• ~ 
13 C r. Josino de Paula Brito .................... .. 
14 Dommendador Joaquim Antonio Gomes da Silva ..• 
15 D r. Francis~o de Paula Rocha Lagôa .......••... 
16 D f.'· Cal'] os Ferreira Alves ....................•. 
17 cr. Jofi.o Gomes Rebêllo Horta .....•..........•. 
l Oronel Fr" . F . AI 8 D '4n Ciseo erre r r a ves ........••..•.•. 
19 C r. Camillo Augusto Maria de Brito .....•..••..• 
20 C omrnendador José Pedro Xavier da Veiga ..•••... 
21 D omrncnriador Manoel Ignacio Gomes Valladão .•..• 
22 C r. João Hoquette Carneiro de Mendonça ....... .. 
23 0 ommendador Joaquim Jo~é de Oliveira Penna· .•.•• 
24 D oronel ,Carlos de Oliveira Sá ................. . 
~ Cam1llo Maria Ferreira da Fonseca (") .•.•. 

(*'; A 
Inda llllo tomou assento. 

/ 

Pouso Alegre 
Ponte Nova. 
Mar de Hespanba. 
Leopoldiua. 
Minas Novas. 
Ouro Preto. 
Ouro Preto. 
Santa Barbara. 
Peçanha. 
Ouro Preto. 
Juiz de Fóra. 
Tres Pontas. 
Fructal. 
Ouro Preto. 
S. João Nepomuceno. 
Ouro Preto. · 
Ouro Preto. 
Ouro Preto. 
Ouro Preto. 
Campanha. 
Mar do He11panha. 
Uberaba. 
Theophilo Ottoni. 
Barbacena. 
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Frojectosl iniciados no Senado em 1895 

lfl o -< o 
2; E-< c:: z -< w ASSU!\IPTO ANDAMENTO OBSEAÔ RVES 
"< A ~ 

~ 
;,;o:; 

- 1-

1895 Abril, 25 82 Auctoriza o ~overno a cu - Em 25 de abril, depois de apoia - Do sr. Joaquim nu-
campar a r de mineira d a do, vae a imprimir-se para eu - tra. 
Estrada de Ferro Leopol - trar na ordem dos trabalhos 
dina. 

Em 29 é approvado sem debate 
em 1' discussão e remettido ás 
commissões reunidas de Obras 
Publicas e Finanças. 

Em 7 de maio é o!Terecido e vae 
a lmprlmir-se para ser sub-
mcttido á 2· discussão, acom· . 
pa.nhado do seguinte: 

Pal'ecer 

Foi presente ·á commissão de 
Finanças o projccto junto. do 
sr, senador Joaquim Antonio 
Dutra, concernente á encam-
pação da rede mineira. da es-

' trada de ferro Leopoldina, pro· 
videncia suggerida ao lllustrado 
iniciador da medida como o re· . cuso extremo e energico para 
o fim instantemente recla-
mado de restabelecer-se a or- \ 

dem e a regularidade nos ser-
viços daquella e~trada e assim 
attender-se a uma das mais im· 
gortantes necessidades da zona 

' a matta do Estado. 

Considerando que essa necessi-
dade' está ha muito demons-
trada e cresce todos os dias, 
collocando a lavoura, o com· 
mercio e, em geral, o povo da• 
quella zona em situação insup-
Eortavel porque della resultam-
he inralculaveis prejuízos, 

quotidianas contrariedades e 
graves embaraços n1to só para 
as transacções mercantis como 
para o desenvolvimento agri-
cola e social da vasta, rica e 
adiantada região; 

considerando que semelhantes ' 
;males,. complexos, perturb~do-
res de toda~ as relaçoes soCJaes 
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e dos quaes emanam immedia- D 
1895 Abril, 25 82 A uctoriza o governo a en· 

campar a rêde mineira da ta ou mediatamente muitos ou-Estrada de Ferro Leopol· tros, atrectam não só aos inte· ,dlna. resses peculiares ·e avultados 
da referida zona, mas tambcm 
ao Estado em ~era!, no cou-
juncto de sua s ructura econo-
mica e mais de perto ainda nos 
elementos de suas condições financeiras ; 

Considerando, finalmente, que I 
prover a respeuo do assumpto 
é dever inadlavel do Congresso 
Mineiro, afim de que o gover-
no do Estado, sem demora, fi. 
que armado dos meios legaes 
indispensavels ~ara, de vez, 
agir de mOdo e cazmente con· 
soante ao empenho já por elle 
manifestado esclarecida e rei-
teractamente em bem deste re· clamo publico ; 

E' a commissão de parecer que o 
referido projecto passe á 2· dis 
cussão, substituido o art. 1. • Pelo seguinte: 

Art. 1. • lrica o ~overno auctori· 
za<Io a tomar odas as medidas 
necessarias para regularizar os 
serviços dos transportes na es-
trada de ferro Lepoldina, ceie· 
brando para esse fim o accôr· 
do conveniente ou fazendo ac-
quislção das linhas da rede mi· · neira. I 

Art. 2. • Para esse fim fica egual· 
mente auctorizado a fazer as 
necessarias operações de credl· 
to, sendo revo~adas as dispo-
sições em con rario. , 

Sala das sessões, 7 de ·maio de 18!)5,-J, l', XAVIER DA. VIIG A, 
-llEDELLO IIOIITA.-C, SEN A, -GOVES DA SILVA, 

Em !l, entra crn 2. • di seus s:lo conjunctamcnte corn o sub sti-tutlvo oiTcrccldo peJa com mis· s~o. 

~ 

OBSERVAÇOES 

........ 

o sr, Jo~quim pu 
tra. \ 

i 
! 
! 
!, 

j' 
I 

I 
I 

I 
;! 
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~~------~- ----------1------------'- -------
1895 Abril, 25 82 Auctoriza o ~overno a en- Não havendo que!Jl peça a pala- Do sr. Joaquim Du-

campar a rêde mineira da vra, encerra-se a discussão e tra. 
Estrada de Ferro Leopol- são approvados os arti~os do 
dina. substitutivo, ficando prejudica-

do o projecto. 

Adoptado em 2. • para passar á 
3. • discussão, fica o substituti-
vo à vista de observações do 
sr. R. Horta, sobre a mesa para 
entrar na ordem dos trabalhos 
deoois de decorrido o intersti· 
ciõ. 

o Sr. G. Valladãopede paracon· 
signar-se na acta ter votado 

· não só C()lltra o projecto, como 
tambem contra o substitutivo, 
por consignarem ambos aucto· 
rização ao governo para en· 
campar a rede mineira da E. F. 
Lcopoldina. 

Em 11, entrando em 3. • discus-
são são o!Ierecidas as seguin· . 
te!' 

Emendas 

N. 1. 

Ao art. v Depois das palavras 
-auctorizado a tomar-accres· 
cente-se a palavra-desde já~ 

N. 2. 

Ao mesmo art. Depois da pala· 
vra-fazendo- accrescente-se-
encaropação ou-e, no final ~o 
art., as palavras-sobre . cu]a 
adminstração providenciará; 
podendo assumll·a, ou transfc 
rir ou arrendar as mesmas li· 
nhas. 

Sala das sessõe5, 11 de maio de 
189tí. -JOSJNO D}~ DRJTO. -C. 
SENA· 
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OBSEHVAÇÕES 
ASSUMPTO ANDAMENTO 

l:tl 
§ 
~ 

-s2 A uctoriza o governo a en· Ap oiadas e postas conjunctamcn· Do sr. Joaquim Du· campar a rMe mineira da te em dlscussl'lo, é esta encer· tra. Estmda de Ferro Leopol- rada depois de algum debate d!na. 
e sl'lo approvatlas as emendas, 
sendo o projecto, depois de 
adoptado em 3.• discussão, re-
mettido á commtss5o dê re-dacção, 

Em UéJoiierecida e vae a impri· 
mir-se a redac~!o nnal. 

Em 16 é approvada, sem debate 
a redacção final, sendo nes~a 
mesma tlata remettldo o proje 
cto á Camara dos srs. Deputa-dos, solt n. 53. 

Em 12 lle junho, tendo sido ap. 
provado pela Camara, sem ai-
terações, é rernetttdo á sane- · çào, sob n, 4 

Sancctonado 

Lei n, 120 de 18 de jtmho de 
1895. 

83 R~g~Ia a anti~uidade 
dos Em 6 de maio vai a imprimi r- Dacommissão 

JUizes de dire to. 
se gara entrar na ordem d os tlça e legisla tra alhos. 

de juS· 
ção. 

Em 8, é approvado sem deh ate em 1. • discussão e remettldo á commtss5o respectiva, 

Em 10 é orrerecido e vae a lm. Prlmir·se para ser submett ido á 2· discussno. 

Em U entra em 2,· dlscus por artigos. s~o. 

Ao art. 1.· é otrereclda asegu In te 

l 
i 
! 
i 

l 
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1895 Maio, 6 83 ne.gl!la a antiguidade dos Emenda Da com missão de jus· 

JUIZes de direito. 
tiça e legislação • 

. 
Accrescente-se : 

l 
Artigo. A antiguidade dos dosem 

bargadores contar-so'ha do di ~ 
do primeiro exercício em a 1\e 
laçao. antes ou depois da org a-
nlzação judiciaria do Estado. 

Paragrapllo unico. Sendo efbual 3 
antiguidadll, attender-se· a ao 
V··mpo de exercício no cargo 
de juizes de. direito.-S. H. 

Sala das sessões, 14 de maio de 
1895.-LIVINDO LOPES. 

Encerrada a discussão, sem mais 
debate, é approvado o artigo 
com a emenda. 

o art. 2.· é approvado sem de· 
bate. 

Adoptado em 2.· para passar á 
3. • dlscuss:!.O, vae o projecto 

' 
com aemendaafcprovada, á com· 
missão de just ça e legislação. 

Em 15 é olferecido e vae a im-
primir-se para ser submettldo 
á 3. • discussão. 

. 

Em 17, entrando em a.· diicus· 
são, é o!Icrecida a seguinte 

Emenda 

Ao art. 1. • Depois da palavra-
concurso-accrescente·se : sem 
o!Iensa de direitos adquiridos. 

Ao art. 2.' Substitua-se pelo 1e· 
guinte: 

' 
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- , __________________ , _____________________ , __ 

lo!· missão de 83 Regula a antiguidade des ju. A precedencia de que trata o art. D~.co~ legislaçãO· zes de direito. 61 do Regulumento de 15 de .Iça 
março ~e 1892, será re~ulada 
pela priOridade do primeuo ex· 
ercicw, preferindo o desembar-
gador mais velho, no caso de 
contemporan'!idade do mesmo exercicw. 

Ao art. 3. • Substltua-se.-Na fal· 
ta de algum desembargador, 
ser~ chamado para completar 
o numero dos membros do 
Tribunal o juiz de direito da 
comarca de mais tacll commu-
nicação com a Capital, sem que 
entretanto deixe de funcclonar 
o mesmo tribunal, havendo maioria. 

Ao art. 4, • Substitua-se pela dis-
posição do art. 3. •. 

S. lt. Sala das se!~ões, 17 de 
maio de 1895.-V, 111. DE 111EL-
LO PRANCO, 

Apoiada e posta conjunctamente 
em discussão o mesmo sr. 
lllello Pranco otlerece o seguin· te 

Requerime~tto 

Hequeiro impress:Io e dlstri· 
buição das emendas apresen-
tadas e Mlamento por 21 horas 
-111. .'RAftCO, 

Apoiado e em discussão, é appro· 
vado, sem debate, ficando adia· da a discussão. 

Ern 18, continuando a 3,• dls· 
cussão, é o!Icrecida, apoiada e 
Posta conjunctamente em diS· cus são a seguiu te 

I 

l 
I 
I 
I 
l 
' I 
' i 
r 
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18~5 Maio, 6 S:! H~gula a antiguHlade dos Sub-emenda ao art. 5.' Da _commisslio de jus. 
Juizes de direito. 

ttça e legislação. 

D~ois das palavras-juizes de 
ireito da comarca-diga-se:-

da Capital e os das .... o mais 
como no artigo. 

Sala das sessões, 18 de maio de 
1895.-V, I\ I. 1\l, . FRANCO, 

Encerrada a discussão, depois de 
longo debate, são rejeitadas as 
emendas c prejudicada a sub· 
emenda. 

Adoptado o protecto em 3. • dis-
cus são, vae á com missão de re-
dacção. 

Em 20 é offerecida a redacção 
final, a qual, a requerimento 
do sr. Xavier da Veiga, fica so· 
bre a mesa para entrar na or-
dem dos trabalhos, dispensado 
para esse tlm a sua impressão. 

Em 21 é approvada,. sem deba· 
te, a redacç:io final e r<Jmettido 
o projecto á C amara dos srs. 
Deputados, sob n. 54. 

'' 

Em 10 de junho, tendo sido ap-
provado pela camara, sem mo· 
diflcações, é remettido á sane-
ção sob n. 3. ' 

Sancclonado 

Lei n. 119 de lf de jnnho' de 
1895. 

Maio, 8 84 Cr ~a monte-pio yara os em- E 
m 8 de maio, depois de apola- Do Camillo sr. de 

1 >regados pub icos esta· d 
o vac a imprimir-se para en- n rito. 

duaes. t 
rar na ordem do dia. . I 

s 
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1895 1\l~io, 8 84 Crea monte-pio para os em- Em 11, depois de algum debate, I )o sr. Camillo de p~cgados publicos esta· e approvado em 1. · discussão Brito. duaes. e v_ae !t commissão tle justiça c legislação. 

Em.~.') é o!lerccido e vao a im-
11nn'6r-s_e para ser submettido 
•l 2. · q1scussào acompanhado do segumte ' 

Parecer 

A commiss~o de Justica e 10,.
8 laçlío olle!ece para 2.· disé'1·: 

s:lo o pro]ecto n. 84, 110 cr~~: ção de monte-pio dos funccio-
nar10s PUblicas e l>ens 
póde ser adaptado com a q~1c gulntes as ~e-

l:'menclas 

1.• 

Accrescen te-se ao art. l .• : 

§ Não se c~mprehencle 
-funcc1onarios l>UI ~,na classe 
os tlns lieste artigo> cos-11ara 
gad.os nas estações olYe cmprc 
dação. os que scrv arrcca. 
t~mcnte, os nomea 1 em Bratui-
VIr por tempo dett os _llara. ser-
em commiss:J.o crmma,Jo 011 prct. e as Praças de 

<). 
N, 

Ao art. 2.• n. 2· 

Accrcscent0.80 "ln-fin 
vos ao mollte·pio. e, respecu . 

. 
3.· 

Ao art. 2.• n. S: 

Supprimam.80 feitas Pelos Pasl Palavras. 
OI eres Plib!: ou leos. 
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pregados publlcos esta~ 
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ANDAMENTO 

4.• 

Ao art. 2.· n. 7. 

Accrescente-se em seguida : 

8 Taxas de inscripção e mulhs. 

5," 

Ao art. 4.•. 

Suhstitua·~:e pelo 11eguintc : 

A taxa de inscripção e coutri· 
hnlçãtJ dos serveutuarios de 
officios de justiça serão calcu-
1 adas, reputando-se ordenado a 
imvortancia equivalente a dois 
terço! da lotação de oUicios. 

G.• 

Accrescente-se onde convier: 

Art. A taxa da inscripção será 
equivalente ao ordenado de um 
rnez c paga no acto da inseri· 
pção ou dentro de um anuo 
em doze prestações cguacs. 

7.• 

Ao art. s.·. 

Substitua-se pelo seguinte: 

Eliminar sc-ha do rol dos contri-
hninteso lunccionario que per· 
der o emprego em virtude de 
scntenç.a, ou for dernittido a 
pedido ou por acto espontaneo 
do governo. 

§ Salvo o caso de demissão a pe-
dido, restituir-se-Ita a somrna 
com que houver contrilmldo. 

ODSEUVAÇÕE~ 

Do ·sr. Ca.mllto de 
13rito. 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

I 
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189r> Maio, 8 84 Crêa monte-pio para os em- 8.· Do sr. camillo de pregados publicas esta. 

J.lrito. duaes. 
Ao art. s.•,§§ 1 e 4. 

Substituam.se pelo seguinte: 

§ o funccionario que interrom. 
' per o exerciclo por molestla 

ou licenJa ou for suspenso em 
virtude e pronuncia pagarã 
a contribuição na data em 1ue 
receberia o ordenado, si he tosse devido. 

9.· 

Ao art. 8.•, §§ 2 e 3. 
,, 

Substituam-se pelo ~eguinte: 

Permittir-se-ha à famma btnen. 
clada o paffamento do debito 
com que fa lecer o contribuinte 
em prestações de 50 ·;, que 
<lescontar-sv-hão da pensão, 

10 

Aos arts. 9 e 10. 

Supprimam.se, 

11 
I 

Ao art. 15. 

A.ccrescen te-se: I 

I 

§ Si a renda arrecadada for lns ur. ficlente para o pagamento nos termos !leste arti~o. far-se·h a a r<'ducç1Io proporciOnai em c a da pens1Io, 
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1895 Alaio, 8 81 Crê . a montc-pw para os e rn· § A disposição do artigo é appli - Do sr. Carnillo de 

sregados publicas es 
uaes. 

ta· cavei ao funccionario que se Brito. 
achar nas condições do art. 6 
e enlouquecer, for victima de 
desastre ou de enfermidade que 
o inbabilite para qualquer occu· 
paçào. 

12 

Accrescente-se onde convier: 

Art. A demora do pagamento da 
contribuiçílo por mais de tres 
mezes sujeita o contribuinte á 
multa de 25 ·; •• 

Art. v direito á pensílo não re· 
clamada no prazo de 5 annos 
reputar-sc-ha extincto. 

I 

I 
Art. O pagamento das taxas da 

inscripçâo, contrilmiçã.o, mui-
tas c pensões veri!lcaNe-ha no 
Jogar onde for recebido o or-
denado ou residir o contri· 

... buinte, ou pensionista, havendo 
cstaçílo nscal. 

Art. A renda do monte-pio reco-
lhida aos corres do Estado é 
equiparada ao cmprestimo do 
cofre de orphams, vencendo ju, . 
r os cguaes, que serão capitali-
zados semestralmente. 

Sala das commissõcs, 25 de maio 
de 1895.- LEVINDO LOPE!.-
FIH'DERICO AUGUSTO. 

E m 29, entrando em discussão 
I 10r artigos, o sr Levindo Lopes 
d iz que, sendo notorio achar-se 
e nferrno s. ex. o sr. camillo 
d c Brito, autor do projecto, 
c nrto convindo discutil-o sem 
audiencia do mesmo, aprc~cn-
ta o seguinte 
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1805 Maio, s 

102. 

ASSUlllPTO 
ANDA~lENTO 

Si Crêa monte-pio para os em· Reqnerimento 
pregados publicos esta· . . doaes. Heqneiro o a!ltamento ela dtscus-srw do pro]ecto n. 8-1, por 8 

dias. 

Sala das sesBões, 20 de maio de 
1805.-LEVINDO LOPES. 

Apoiado e em discuss1ío, é esta 
encerrada sem debate e appro-
v:ulo o requerimento, ficando 
adiada a discussão, nos termos 
do mesmo. 

Em 10 de junho continua a 2. • 
discu5sào por artigos, conjun-
ctamente com as emendas oiTe-
recidas pela commlssão. 

Ao art. 1.• é offerecida a seguiu· 
te 

Sub-emenda 

A' emenda 1' accresccntc-w:-e 
os em~regados que j:l tiverem 
garanttdo o futuro de suas fa· 
mll.ias_rJOr meio de al~uma as-
soctaçao ou companlna de se-
guros. 

Sala das sessões, 10 de junho de 
1895.-1'. DnUl!OND. 

Apoiada c posta coojunctamente 
em discussão, é esta encerrada 
e é approvado o art. 1. • com a 
emenda da commissão e com a 
sub-emenda. 

Os arts. 2•, 3', 4', 5•, G· e 7' são 
successlvamente approvados 
com ns respectivas emendas or. 
ferecidas pela commlss1ío. 

O art. s· llca prejudicado com a 
npprovaç:to de todas as emen-
das substitutivas ao rnesino of-
fcrccidas pela commlss1ío. 

OBSEllVAÇÕES 

Do sr. Camlllo 
Brito. 

'Í ., 

I 



103 
• c,~ 

rfl 
o -"! o 

ASSUl.IIPTO A!\DilllENTO OllSEHVAÇÕES % .... ê ... % :...: 
·~ Q .., 

:::> ;.::; 

:· - --
1SG5 Crêa monte-pio bara os em· Os arts. G· c 11\ !'tio <;upprimidos Do sr. Camillo d Maio, 8 81 p~egados pu licos esta- com a appronção da emenda Rrito. suppressiva aos mesmo~, o !tere-dnaes. cida pela commlssão. 

e 

o art. 11 é rejeitado depois de . , al,Tnmas ohservaçOes do sr • 
Levindo Lopes. 

., Os arts. 12, 13 e 14 são successi-
vamente approvados sem della-
te . 

. ' 

o art. 15 é approva!IO, conjuncta-
mPnte com as emen1.las a elle 
otTereciuas pela rommissão. 

Ao art. 10 é olterecida, apoiada c 
posta conjunctamente em uis-
cus são a seguinte 

L'menda snbstitntiva ao art. 16 

Quando o contribuinte não tiver 
!amilia nos graus dos arts. 12 
c 13. poderá legar a importan-
cia de snas contribuições, e, si 
não o 1lzer, rcverter:i para o 
mont'J·pio. 

S. n. 

Sala das sessi'ics, 10 de junho de 
1895.-Fl\.\NCISCO F}:Ul\EIRAAL-
VES. 

Encerrada a discussão, sem debate, 
é approvada a emenda, tlcan· 
do prejullicado o art. 16. 

, .. Os arts. 17, 18 e 10 s~o successi-.. vamente approvados sem deba: ! . 

te, agsim como as emendas ad. 
dttivas o!Terecidas 
missno. 

IJeln. com-

'' 
Adopta1lo em 2· para p~ssar á 3' 

discus~ão, vae o projecto, com . 
as emenuas, á commlssão de 
justi1;a e legisla~ão, 
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1895 Maio, 8 84 c r~a monte-pio para os em-. E tn 11 é offerechlo e vae a im- D o sr. Camillo d Eregados publicos esta- primir-se para ser submettida à llrito. uaes. a· discussao. 

o 

Em 18, entrando em 3'discuss1!o, 
são otrerecldas, apoiadas e pos-
tas conjunctamente em discus-s1to as seguinte~ 

Emendas 

N. 1 

Aos arts. 1• 
3.· paragrapho unico e 

Supprlmam-se as palavras da-quelle art., ~aragrapho uni co 
·-«e os que ttverem garantido 
o futuro1> até o fim do pua-
grapho-; e accrescente-~e ao 
a_rt. 3. '« excepto aquelles que 
hverem 1arantldo o futuro de 
suas f~rni las por meio de alguma 
assoctacllo ou companhia de 
seguros de Tida, para os quacs 
o monte-pio é facultativo.» 

N. 2 

Ao art. 8: 

Accre~cente-~e in-ftne: - obser-
vando-se em todo o caso o dis-
posto no art. 14, § 2. •. 

Sala das sessões 18 de junho de 
1895.-LEVll'm'o LOPES .-J. P, 
XAVIER DA VEit:lA .-CAII:ILLO DE 
llRITO, . 

N. 3 

Ao art 3. • accrescente-so dep ois da emenda n. 2:- ó tamh em facultativa a inscripção d os funccionarios de que trata o art. 6.·. 
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Maio, 8 8,1 Crêa monte-pio pnra os em 
pregados pulJlicos esta 
duaes • 

10~ 

ANDAMENTO ODSEHVAÇOES 

- Sala das sessões, 18 de junho d e Do sr. Camillo de 
- 1895.- C,UULLO DE lliHTO. Brito. 

N. 4 

Artigo addit!Yo. 

Verificar-sc-ha a extincção do di· 
reito á pensão nos casos do 
art. 13, ns. li e III e § 1. ·, attin-
gindo os menores á maioridade, 
realizando se o casamento e 
cessando a interdicção. 

S. H. 
Sala das sessões, 18 de junho de 

1895 .-LEVINDO l.OPES. 

N. 5 

Em vez de-monte-pio-diga-se 
-peculio legal-em todos os 
artigos do projccto n. 84. 

Sala das sessões, 18 de junho de 
1895. A. 1\IAIITINS. 

N. 6 

Ao paragrapho unico i1J- fine, 
onde d1z:- e os que tiverem ' 
garantido, ctc.-diga;se :. sendo 
facultativo aos que Já tiverem 
garantido, etc. 

sala das sessões, 18 de junho de 
1895.-P. DRU~IOND. 

Encerrada a discussão, são ap-
provadas todas as emendas, com 
cxcepção da de n. 6, ~ue é 
retirada, a requerimento e seu 
auctor. 

Adoptado o projecto em 3" dis-
cus são, é remettido com~ todas 
as emendas á comm1ssao .de 
redacção. 
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Camillo de 84 Crê a monte-pio para os em· !~m 25, e oiTerecida e vae a im- Do .sr. 
pregadós publicas esta- primir-se a redacção llnal. finto. duaes. 

Em 27. á vista de urgencia re· 
querida pelo sr. C. de Brito, 
entra em discussão e é appro-
Yada sem debate a rcdacção H-
na!, a qual, depois de copiada, 
é rcrnettida á Camara dos ~rs. 
Deputados, sob n. G2, 

Pende de solução da Camam 
dos 81'S, DC]n~tados. 

85 Auctoriza a construcção de Em 11 do maio, depois de apoia- Do sr. Necesio 
-qma estrada de !~rro qu~ do, vac a imprimir.se para en- rcs. 
ligue o lle)lo Uomonte a trar na ordem dos traballws. Oeste de 111m as. 

Em 15, é approvado sem dellatc 
em l. • discussão c remettido á 
commissão de Obras I•ublicas. 

Em 30, é offerecido e vaca im-
priinir-sc para ser suhmettido 
à 2.· discuss:io, acompanhado 
do seguinte parecer: 

A commissão de Ohras Publicas á 
que foi presente o projcclo 
n. 85, do Senado, relativo á 
cstraila de ferro que, partindo 
de Helio Horizonte, vá á esta. 
ção Gonçalves Ferreira, na Es-
trada de Ferro Oeste rle l\linas, 
é de par;:,cer quo seja dado para 
2. • discussão com um substi-
tutivo que tem a honra de suh-
mctter á consideração do Sc-nadJ, 

Sala das com missões, 30 de maio 
de l8~5.- t.:. SENA.- l•'Elllli~IRA 
ALVl:s.- H. l..wôA. 

rava· 

! .. 

t 
"' '' 

'' •' j 



...._,, ____ _ 
18~5 Maio, n 

j 

107 

ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

85 Anctoriza a con~trucção de Sltbstitutivo Do sr. Necesio Tava-
uma estrada de ferro que res. 
ligue o Uello Horizonte á 
Oeste de !~Unas. o Congresso uo Estado de l\linas 

Geraes decreta : 

Art. 1. • Fica o Presidente doEs-
tado auctorizado a contractar 
com quem meUJores condições 
oiTerecer a construcção de uma 
via-!errea de bitola de um me 
tro. que ligue a nova Capital á 
Estrada de Ferro Oeste de Mi· 
nas, na estação Gonçalves Fer-
reira ou em outro ponto mais 
convenientCJ. mediante a~ se-
guintes condições: 

Garantia de juros de 6 '/,ao anuo, 
durante 30 annos, sobre o ca· 
pita! nece~sario, não excedendo 
de 50 contos o custo k!lome-
trico; 

Privilegio será por 40 annos. 

A zona privilegiada serft de ~o 
kllometros para cada lado do 
eixo da llnlla. 

Art. ~ .' Fica o Presl<lent~ uo 
Estado egualmente auctonzado 
a ·mandar proceder, si assim 
jul"ar necessarlo, aos estudos 
da1·ereri!la linha •. 

Art. 3: os contractantes abri· 
"ar-s~-h1ío a prestar a fiança 
Üecessaria para !'arantia da 
execução do contracto e 1ís 
mais clausulas esta!Jelecidas 
em contractos congencres. 

Art. 4.' n.evognm-~e as disposi· 
ções em contrario. 

Sala das sessões, 30 de maio de 
1805.-C. SEN.~· -FFI\1\Ell\A AI.· 
VJlS.-It. LA.GUA· 
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1895 l'llaio, 11 -- ---·-·---------1--------·---1------
85 Auctonza a construcçao I! e Em 3 de JUnho, entrando em 2. • Do sr. ec . • . N esio TaVtl 

uma estrada de ferro que discussão, por artigos, conjun- res. 
ligue o llello Horizonte á ctamente com o substitutivo 
Oeste de !Uinas. otTerecido pela commissão, de-

pois de algum debate, o sr. 
Gomes da Silva diz que, achan-
do-se ausente o sr. dr. Necesio 
Tavares, auctor do projecto, o 
qual poderia esclarecer o Se-
nado sobre as vantagens da es-
trada, envia á mesa o se-guinte 

Requerimento 

Hequeiro o adiamento da discus-
são do projecto n. 85 por oito dias. ' 

Sala das sessões, 3 de junho de 
18!)5,- GOl!ES DA SILV.4.. 

Apoiado (e em discussão, é esta 
encerrada sem debate e appro-
vado o requerimento ficando 
pois, adiad:t a discussdo do pro: Jecto. 

Em 19 continüa a 2.• discussão, 
por artigos, conjunctamente 
com o substitutivo olicrecido pela commissão. 

Ao art. 1. • do substitutivo são 
oJierecidas, apoiadas e postas 
conJunctamente em discussão as 

Emendas 

N. 1: 

Ao art. 1.•, primeira parte, sup. 
Primam-se as palavras: ou em 
outro ponto mais conveniente. 

Saia das. sessões, 19 de junho de 
1805, - Dn. NEc}:sw 'l'A.VA· 
IIES, 

I, 

\. 

I 
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______ , ______________________ ---------------------------------------, ___ _ 
1895 Maio, 11 

l 

85 A uctoriza a construcção de N. 2. 
uma estrado de ferro que 
ligue o Bello Horizonte a Oeste de l\linas. Fica o ~overno auctorizado a contractar a construcção de 

uma estrada do ferro pelo sys-
tema de Decouville entre a 
estação de Christiano Ottoni, 
da Estrada de Ferro Central, 
á cidade de Entre IUos, conce-
dendo a garantia de juros de 
6 •f, sobre o capital empregado, 
não excedendo de 30:000$ por 
kilometro, durante 30 annos. 

S. H.- CAMILLO DE BRITO.- Go-
m;s DA SILVA.- Fl\EDEJIICO AU· 
GUSTO. 

Encerrada a discussão, à appro-
vado o art. 1. do substitutivo, 
com as emendas, ficando pre-
judicado o art: 1.' do projecto. 

os arts. 2.', a.· e 4.' do substi· 
tutivo são successivamente ap-
provados sem debate, ficando 
prejudicados _todos os outros 
artigos do proJecto. 

Adaptado em 2.· para passar á 
3.· discussão, vae o substituttvo, 
com o projecto e emen 
das á commissão de obras pu-
blicas. 

Em 20, é o1Ierecido e vae a i_m-
primir-se para ser submettldo 
á 3. • discussão. 

Em 22 é approvado som debate 
em 3:- discussão e remettido á 
commissão de redacção que, ob· 
tendo urgencia, o offereco re-
digido anual. 

Nesta mesma data, a requeri-
mento do sr. Necesio, entra 
em discussão e é approvada 
sem debato a redacção Una!. 

Em 25 é remettido á Camara dos 
srs. Deputados, sob n. 61. 

Do sr. Necesio Tava-
res. 
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1895 Maio, 11 85 A uctoriza a construcção de E m 9 do julho é lido no expe- D o ~r. Neceslo Tava uma estrada de ferro que di ente um oa!cio do sr. l. • se· res. ligue o llello Horizonte á cretario da Camara, de 8, de-Oeste. de 1\linas, volvendo o projccto acompa· 

nhado das seguintes emendas, 
as quaes vão :í commtssão de 
Obras Publicas. 

Emendas ofTerecidas e approva-
das pela Camara ao projecto 
n. 61, do Senado. 

Accrcsccntc-se onde convier: 

N. 1, 

Arti~o. I<'ica o Presidente do 
Estado auctcrizado a contractar 
com quem mais vnntagom otie· 
rocer, a construcçn:o, uso e 
gozo do urn ramal, que, par-
lindo da cidade do Lavras, 
passando por S .. João Nepomu· 
ceno o cidade de Trcs Pontas, 
vá ter ao ponto mais come-
nicnte da E. F. Muzamblnho, 
entre a esta1~ão Fluvial c par-
tida do rainal do 1\Iachado, 
com os mesmos favores da lei 
n. G4, de 24 de julho do 1893 e 
contracto cclebrarlo a 25 de 
abril de 18~H com a companhia 
E. do F. Muzambinho, si esta 
companhia não der cumpri· 
monto :ls clausulas do referido contracto nos prazos nello os-tipuiados. 

N. 2. 

Art. A concessão para const ru-cção de uma linha fcrrea do Juiz de Fóra á Jacutin~a. SO· gundo a lei n. 88, de 20 de ja-nho de 189·1, se fará de c OU· formidade com o seguinte t ra-çado sob as condições deter mi· nadas nos arts. 1. ·, 2.• o a.· desta lei. 
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1895 Maio, 11 85 Auctoriza a construcçrw !le Partirfl a linha de Juiz de Fõra, Do sr. Nccesio 'l'ava· 

uma estrad:1. de ferro que approximando-se quanto possi· rcs. 
ligue o Helio Horizonte á vel elo districto de S. Francisco 
Oeste de Minas. de Paula, c, seguindo o valle do lUO do Peixe, tocará na ci-

dade de Lima Duarte, no dis-
tricto da Olaria, município do 
Hio Preto, Indo entroncar-se 
com a Sapucahy en1 Ilom Jar· 
dim, no município do Turvo. 

N. 3 

No art. 4. • Depois das palavras 
-Chrístiano Ottoni-accrescen· 
te-se-ou La!ayette. 

paço da Camara dos Deputados 
do Estado de Minas Geracs, aos 
8 de julllO de 1805.- O presi-
dente. F. MENDES l'uiENTEt.- o 
secretario, DR. llENRIQUI\ DUAH· 
TE DA 1/0NSEC,L- 1\lANOEL JosE' 
DA SILVA. 

Nesta mesma data são oticrecitlas 
e vão a imprimir-se para en· 
trarem na ordem dos trabalhos. 

Em 11, são todas approvadas, 
depois de algum d~bate, e re- · 
melttdas corn o p_roJecto á com· 
missão de redacçao. 

Em 12 é oiTerecida e approvada 
a redacção final, á vista de 
urgencia para ess~ fim reque-
l'ida pelo sr. Ferretra Alves. 

Nesta mesma data é remettido á 
saucçrio, sob n: 63. 

Sancclonado 

Lei n. 159, de 20' de julhó de 
1895. 
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H b 'li O Horta. 86 Determina que o Externato Em 20 de maio, depois de apoia- Do sr. e ~ 
do Gvmnasio l\Iineiro con- do, vac a imprimir-se para en-
tlnuará a funccionar em trar na ordem dos trabalhos. Ouro Preto. 

Em 22, depois de algum debate 
é approvado em 1. • discussão 
c vae á commissão de justiça e legislação. 

Em 24, é ofl'erecido e vac a im-
primir-se para ser submettido 
á 2. ·discussão. 

Em 27, é approvado sem debate 
em 2. • discussão e fica sobre 
a mesa para entrar na ordem 
dos trabalhos depois do findo 
o intersticio, visto não ter 
sofl'rllo alterações. 

Em 31, é approvado sem debate, 
em 3. • discussão o vae á com-
missão de redacção. 

Em 3 de junho, é oilerccida e 
vac a imprimir-se a rcdacção final. 

Em 5 do junho, é approvada 
sem debate a redacção flnal e 
remettido o projecto á Camara 
dos srs. Deputados, sob n. 55. 

Pende de soluçrioda Camara dos 
srs. Dep!Hados. _ 

1895 !\I aio, 21 87 crg~lgoi E~ lado seis Nuclcos Em 21 de maio, depois •lo apoia- Do sr. Xavier da 
n aes. do, vae a lmprimtr-se para cn- Veiga. 

trar na ordem dos trabalhos. 

Em 2·1,' depois de algum debate, 
é approvaclo em 1. • discussão 
c vae á commissão de Obras 
PutJiicas e Colonização. 

I 
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87 Crêa no Estado seis Nucleos Em 1.' de junho, é offcrecido e Do sr. Xavier da 
Coloniacs. vae a imprimir-se para entrar Veiga. 

em 2. • discussão. 

Em 4, entra em 2.• discussão, 
por artigos. 

Ao art. t,o são ofierecidas, apoia-
das e postas conjunctamente 
em discussção as seguintes 

Emendas 

N. 1 

Emenda ao projecto n. 87. 

Ao art. 1. • Substitua-se desde as 
palavras - os tres primeiros, 
etc , até o fim do mesmo ar. 
ti"Ô - pelas seguintes: - os 
quatro· primeiros nas proxi-
rnid:u1es das estradas de !erro 
!l[uzambinho, ::lapucahy, Oeste 
de Minas e 1\logyana e, respe· 
ctivamente, nos suburbios das 
cidades da campanha, Pouso 
Alegre Lavras e Sacramqnto. 

Sala das sessões, 4 de junho de 
1895.- GOMES DA SILV4.. 

N. 2 

Ao art. 1. • Accrescente-se ;_- e 
Dahia e Minas - e depois da 
palavra - Lavras-accrescen-
te-sc : Theophilo Ottoni. 

Sala das sessões, 4 de junho de 
1895.- C. SENA. 

Depois de algum debate, é encer-
rada a discussão e approvado 
o art. 1.' com as emendas. 

Ao art. 2 • é ofierecida, apoiada 
e posta conjun,ctamente em 
dlscussilo a segumte 
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Do Xavier d 

!'.laio, 21 87 c rea no Estatlo seis Nucleos Emenda sr. 
18()5 

Coloniaes. a 
Veiga. 

Ao ~~rt. 2.· Depois da palavra -
NucJeos- ac..:rescente-se: .terá 
uma escola mlxta:o. 

Sala das sessões, 4 tle junho tle, 
1885- GOJ!ES DA SiLVA. 

Encerrada a discussão, scrn mais 
debate, é ap~rovado o artigo com a e meu a. 

O art. 3.• é approvatlo depois de algum tlebate. 

Os arts. 4.• a 8.· Slo succcssi v a. mente approvados sem tlelmte. 

Adoptaclo em 2. • para passar <\ 
3. • tliscussão, vae o projecto, 
com as emendas approvallas, á 
comrnlssão <!e Obras Publicas 
Terras c Colonização. ' 

Em 7, é offerccitlo e vao a lm· 
Jlrirnir-se para ser submettido 
i~ 3. • discussão. 

Em lO, entrando em 3.· discus-
são, são otrcrecillas, apoiadas 
e. postas conjunctamente em 
cltscussão as seguintes 

Emendas 

N. 1 
Art. 3.• Supprimam-sc as pala· 

vras: <<Podendo egualmente ser 
atlrnittldos nos nucleos~ ... até 
o Um do artigo, 

N. 2 

Art. 4.· Supprlmam-se as pa la· vras 11durante os (lrimeiros s eis mezes... attl aonde diz - < ( c \ 

mais», inclusive, 
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N. 3 

Mesmo artigo in-fine. Em vez de 
.:60$ - diga-se 120$000.» 

Sala das sessões, 10 de junho de 
1Sn5.- HEnELLO HonrA. 

N. 4 

Emenda ao projecto n. 87. 

Supprimam-se as palavra~ Bahia 
e Minas e Tlleopllilo Ottoni. 

Sala das sessões, 10 de junho de 
1895.- C. SENA. 

Encerr:tda a discussão, sem mais 
debate, sã.o approvadas todas 
as emendas e é approvado o 
projecto em s.· discussão, indo 
o mesmo com as referidas 
emendas á commissão de re-
dacção. 

Em 17, é o[erecida e vae a im-
priw.ir se a rcdacção Una!. 

Em 19, 6 approvada sem deba-
te a redacção final e rernettido 
o projecto á Camara doS srs, 
Deputados, sob n. 57. 

Pende de solnção da Camara 
dos srs. Deputados. 

OllSElWAÇÕES 

Do sr. Xa'lier da 
Veiga. 

88 Hc~ula 
0 

serviço sanitario do Em. 22 de maio, vae a impri- Da commissão de sau-
Estado mir-se para entrar na ordem de publica. 

• dos trabalhos. 

•· 
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88 He~ula o serviço sanitario do I~m 25, depois do algum debate, Da cornrn

1
!ssã.o de sau 

Estado. ' é approvodo em 1. • discussão de pub ICa. 
e remettido á commissão respe-ctiva 

Em 6 de junho, é of!erecido o 
vae a imprimir-se para ser 
submettido à 2. • discussão, 
acompanhado do seguinte pa-
recer e emendas : 

A commissão de s:mde publica, 
a que foi presente o projecto 
n. 88 do Senado em que se or-
ganiza o servi co sanitario do Es· 
tado de 1\linas Geraes, é de pare-
cer que o mesmo, já approvado 
em 1.· discussão, seja dado para 
2.· discussão com as seguintes 

Emendas 

1.• 

Em lo<la~ as partes <lrste proje-
cto OLH.it; se diz-Capital- ac-
crescente-se - do Estado. 

2.· 

O ~ 4. •;do art. G.· seja redigido 
do seguinte modo : 

As demais comarcas serão reuni-
das em quinze dlstrictos, dos 
quaes cada um terá um dele-
gado de hygiene de districto, 
que residirá na séde do mesmo. 

3.· 

No mesmo paragrapho (oitavo 
distrlcto) depois da palavra 
Esperança - accrcscentc-so Campanha. 
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18~5 lllaio, 22 88 Regula o servico saoitario 4.' Da com missão de sau· 

do Estado. 
de publica. 

No mesmo paragrapllo (decimo 
segundo districto) supprima-se 
a palavra - Viçosa - e ac-
crescente-se - Carangola. 

5.· 

No mesmo paragrapllo ~decimo 
quarto districto) in- me, ac· 
crescente-se «Vicosan. 

6.· 

No mesmo paragrapho (declmo 
quinto districto) depois da pa-
lavra - Lagôas - accrescen· 
te-se «Patos». ' 

7.· 

Ao art. 7. • § 7, •, onde lliZ- meu-
sal mente - diJa-s~ «semestral-
mente», e on e dtz - semes-
traJmcnte - diga-se «annual-
mente)), 

s.· 

Ao mesmo artigo, depois do pa· 
ragrapho antecedente, accre-
sccnte-se :- ~ 8. •. Os delega-
dos da Capità do Estado, bem 
como os de Além Parahy~a. 
serraria e Passa Quatro, farao 
as remessas dos boletins e re- . 
Jatorios do paragrapllo antecc-
dente, aque!les mensalmente c 
estes semestralmente. 

9.' 

Ao art. s. · § 1.' in·firte, accre-
scentc-sc - quando os gen~ros 
alimentícios falsificados t1ve-
rem sido falsificados pelos mes· 
mos. 

• 
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ANDAMENTO OllSEHVAÇÕES 

10.• Da com missão de sau· 
de publica. 

Accrescente-se : art. !l. • Em cada 
comarca, com excepçilo das 
que stto sédes de districtos hy-
gienicos, haverá um delegado 
de hmiene de comarca, cujos 
r! e veres são os do art. 7. • 
8§ 1. • a G. •. 

Paragrapho unico. Os delegados 
de hygiene das comarcas re-
metter<lo trimestralmente ao 
dele!lado do respectivo distri-
cto boletins relativos á salubri· 
darle das suas comarcas e an-
nuatmente relatorios sohre as 
condiçürls de hvgiene sobre a 
constituição medica 'reinante, 
S!Jllre as indicac;ões therapeu-
ttcas que melhores vantagens 
tenham fornecido, sobre a vac-
cinação c rcvaccinaçilo e sobro 
as medicas hygienicas necessa-rias. 

11.· 

Onde lê-se no projecto: :~rts. !l c 
10- diga-se 10 o 11. 

l C) • 
~. 

Substituam-se na tabella dos ven-
cimentos as palavras: H delo-
gac!os de hygiene nas comarcas 
c um dito de l'aracatú pelas 
seguintes: 15 delegados de hy-
gienc de districto a •.•.••.•...• · 
~:100$........... 3G:OOO$UOO 

l!l •• 

Accrcscentc-se na !abclla de ven-
cimentos: 

98 delegados de hy-
glcne tlecomarcas 
a 1:~00$, ••.••••• 117:600$000 
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1835 1\laio, 22 88 Hegnla o serviço sanitario do 1 ajudante do chefe 

E~tado. do la!Joratorio chi-mico .........••. 

1 ajudan to do chefe 
do instituto vac-
cinogenico •.•••.. 1:800$000. 

Sala das com missões, G de julho 
ele 1895-1'. DnmiOND-CARLOS 
ALVES. 

Em 8, entrando em 2. • discus-
são, por artigos, conjuncta-
mente com as emendas da com-
missão, o sr. J. Dulra funda-
menta e ofl,)rece o seguinte 
substitutivo, que é egualmente 
po~lo conjunctament~ em dis-
cussão, visto estar apoiado pelo 
numero de assignaturas : 

sz~bstitutivo 

O Congresso Legislativo do Es-
tado de 1\linas Geraes decreta : 

Art. 1. • O serviço_ sanitario, .an· 
nexo á Secretana do Intenor, 
será dirigido: 

§ 1.' ror uma junta de )iygiene 
encarrerrada da exccu~~ao do re-
gulamento sanitario e !luo terá 
ao seu dispor os .segumtes la· 
Loratorios - vaccmogenico,-
bactercoJocrico-e cte analyses 
·chillliCaS, e apparelhOS de dCS· 
infecção. 

§ 2.• A junta se:·á egualmente o 
orgam consultiVO do governo 
em todas as questões referen · 
tes à bygieno e salubridade. 

§ 3: A junta terá sua. séde na 
capital do Estad_o e se c_omporá 
do pessoal segumtc, cuJOS ven-
cimentos constam da tabella 
annex:a. 
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1895 l\laio, 2Z 88 Hegula o serviço sanitario do a) De um director. Estado. 

b) Do um secretario medico. 

c) De dois chefes de laborato-rios. 

d) De dois amanuenses. 

e) De Ires serventes e de um por 
teiro continuo. 

Art. 2.· Incumbe â junta do hy-
gieno o estudo de questões re-
lativas :l saude publica do Es· tado. 

§ 1. • ,~ adopção dos meios de pre-
vemr, combater ou attenuar 
molestias endemicas, epiderni-
cas e transmissivels. 

§ 2: A organização, dirccç1ío 
e distribuiçílo dos soccorros e 
assistcnc!a medica. 

§ 3.· A direcção e desenvolvi-
mento do serviço de vacc:na-
ção c revaccinação, provendo 
a ~espeito da distribulçrí.o gra-
lu!la da lympha vaccinica. 

§ 4. • A inspecção sanitaria das 
escolas publicas, olllcinas, hos-
Pitaes, quartcis, prisões, esta-
belecimentos de caridade e asy-los. 

§ 5.• A supcritendencia da !Isca· 
Iisaçào local concernente à ali 
mentação publica, fabrico, ven-
da c consumo dos gcneros ali-
menticios solidos os liqui-doR. 

§ 6. • A llscalizaç!lo do cxercicio 
das pronssões medicas, phar-
maceuticas, de dentistas e par-teims. 

Da com missão de sau 
de publica. 



~ 
"-

o 
~ ~ 

~ -< -< Q 

( 

-
1895 Maio, 22 

\ 

S S.-JG 

121 

ASSUl\lPTO ANDAMENTO 0BSERVAÇ0ES 

88 lle~ula o serviço sanitario do § 7.0 A superintendencia da po· Da com missão de sau-
Estado, licla sanitaria, sobre tudo que de publica. 

directa ou indirectamente possa 
intluir sobre a salubridade das 
cidades, vil! as e povoaçõ~s. 

§ s.· A organização da e~tatis· 
tica demographo-sanitaria, por 
municípios, segundo as bases 
fornecidas pelos delegados cs· 
taduaes de hygiene nelles re-
sidentes, pelas camaras respe-
ctivas, pelos commissarios de 
llygiene ou por clinicos locaes. 

§ 9. • Exercer rigorosa vigilancia 
no sentido de impedir a venda 
ou consumo de generos ali-
mentícios, solidos ou líquidos, 
uma vez reconlleeido que es· 
tejam deteriorados ou falsifi-
cados. , 

Art. 3.' Na execução do seryiço 
sanitario a junta de llygwne 
exercerá sua auctoridade por 
si pelos actuaes delegados de 
Jrygiene, que sã? ~antidos nos 
diversos municJPIOS, e pelos 
commissarios de hygicne, que, 
em quadras anormae~, forem 
contractados pelo governo. 

Disposições geraes 

Art. 4.' No regulamento que o 
governo expedir para execu· 
ção desta lei serão deterl!lina· 
dos os casos em que a JUnta 
de bygiene ou seus represen-
tantes poderão impor multas 
por infracções, cujos limit~s 
serão de dez a duzentos 1ml 
réis e o dobro nas reincidcn· 
elas. 

§ 1. • Das multas impqstas .Pelos 
delegados ou comm1ssanos da 
junta, para esta haverá recurso, 
sem eiieito suspensivo. 
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88 Hegnla o serviço sanitario do Art. 5.· A gratifieaç~o diaria dos Da commi_ssão de sau 

Estado. commissarios lle llygiene· crea· de publica. 
dos nas epocas anormaes não 
exceder;i nunca ao tripulo dos 
vencimentos lliarios do director 
da juncta. 

Paragrapho unico. Quando não 
seja pos~ivel ao governo con· 
tractar os cornmissarios nas 
condições desta lei, pocler<í pôr 
ú disposi~~ào tle qualquer mu· 
nicipalillade, em caso de cpi· 
demta, o auxilio correspon· 
dente ao llisposto neste artigo, 
para contratar um clinico 
lia lo.calidade ou suas immc-
diações e que de prompto 
preste seus soccorros. 

Art. 6. • A junta ministrar;\ á 'i 
municipalidacles, que as solici· 
!arem, bases e instrucções JJara 
a organização t:o respectivo 
serviço sanitario, em quadras 
normaes 0~1 anormaes, ele ac-
corcio com as coutl içõcs locacs 
por c !las indicatlas. 

<\rt. 7. • O govcmo poder;\ con-
traclar, quando julgar preciso, 
um engenheiro sanltario, cn· 
carregado do preparo c instai· 
!ação de hospilaes c da rnonta-
ge.n ele apparelhos de dcsin· 
fccção .. nos. pontos que julgar 
convcmcntes. 

Art. 8. • O governo nea auclüri· 
za~o a completar c modillcar 
os lahoratorios existentes na 
Escola elo Pltarmacia de Ouro 
Preto, de moclo a poderem se 
prestar não ~~í aos trabalhos 
ele analyses ehirnicas. como aos 
estudos hactereologicos. 

Art. 9.• Os acht3es clelegarlos ele 
· hygicne llcam soh a direcção 
<la junta. 

Art. 10. O secretario da junta 
suhstitnir;í o director em suas 
faltas ou impellimentos. 
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---1----------------------------------------l--------------
88 Hegula o serviço sanitario do Art. 11. Ao dircctor ela junta Da com missão de sau-

Estado. compete tamhem o serviço vac· de publica. 
cinogenico do Estado.· 

Art. 12. As commissõcs de levan· 
tamento da carta geographica e 
geologica do Estado, bem como 
as que se acham incumbidas 
ela medição e demarcação de 
terras, dos estudos dos limites 
inter-estaduaes, da construcc;ão 
ela nov:t Capital, enviarão tri-
mestralmente á junta de hy-
giene os resultados de suas ob· 
~crvações metereologicas, que 
servirão de tsboço a um traha-
Jho sobre as condições clima-
tericas do Estado. 

Art. 13. Da data da execução 
desta lei. ficam cxtinctas as 
actuaes repartiç.ões de bygiene 
e de vacciua do Estado. 

Art 14. rara occorrcr ás desrc-
sás com os serviços creados 
negta lei nca aberto ao governo 
o ucccss'ario credito. 

Art. 15. ncvogam:~e a? rlisposi-
çoes em contrano. (S. H.) 

Tabellados vencimentos annuaes: 
1 director de bygiene. S:000$000 

1 secrctaJio medico.. 5:000$000 

2 chefes dog labOra· 
torios de bactero~
Iogla e analyses cln· 
micas a G:uuu~ouu. 12:000$000 

3 amanucmes a reis 
2:4UO$UOU ... , • .. .. 7:200$000 

1 porteiro continuo •• , 1:500$000 

3 serventes a t:OOO$.. 3 :ooosooo ---·--:JG:7úü$0JO 

sala rias scssõcg, 8 de junho de 
1S()j, -Ju~QUill DUTIU.-IlOCIIA 
LAt;ôA.-G031ES DA SILV.I.-C. 
SENA· 
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1895 . Maio, ~2 88 Rc~ula o serviço sanitario do o sr. Hebêllo Horta, pela ord~m • Da commi.ssão de san· Estado. pergunta si se póde em 2· dis- de publica. 

cussão, que é feita arti~o por ar-
tigo,ollerecer substitutivo a todo o projecto. 

I 

O sr. presidente declara que o 
regimento estabelece que, em 
2. • discussão, podem otTerecer-
se quaesquer emendas, não ca-
bendo, portanto, à mesa a ra-
cnldade de não acceitar as que 
acabam de ser offerecidas, as 
quaes deverão ser votadas com os artigos co-relatos do pro-jecto. 

O sr. A. liTartins diz 1ue sendo 
a materia de que se raia com- , 
P!exa e importantissima e con-
VIpdo que seja impresso e dis-
tnbu!do o substitutivo, para 
que possa ser conveniente-
mente estudado e confrontado 
com o proj••c.to primtt!vo orrc-roce o SCtillintc ' 

Requerimento 

Hequeiro o adiamento da discus-.' 

sa~ d? projccto n. 88, até que 
se~a Impresso e distribuído o su Jstitutivo. 

Sala das sessões 8 do Junho de 1895.-A. !llAUTINs. 
' 

Posto em discussão, é esta encer-
rada sem dehate e a~ provado o 
requerimento, llcan o adiada a discussão. 

I~m 17, continúa a 2.· discussão, 
por artigos, conjunctamentc . com o substitutivo ollcrecido 
pelo sr. J. Dutra . 

o sr. Gomes da Silva fundamenta 
e ollerece o seguinte 
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1895 l\Iaio, 22 88 lleg-u\a o serviço sanitario do Requerimento Da commissão de san· 

Estado. 
de publica. 

nequeiro pre!erencia para a dis-
cussão e votação do substitu· 
tivo apresentado ao projecto 
n. 88. 

Sala das sessões, 17 de junho de 
1895.- GoMES DA SILVA. 

1 
I 

Apoiado e posto em discussão, o 
sr. presidente declara ~ue a 
mesa não podia deixar e ac-
ceitar o requerimento oilereci-
do pelo nobre senador o sr. 
Gomes da Si! v a, porque n1io h a 
no regimento dispcsição algn· 
ma prohibitiva a respeito; de· 
clara, outrosim, que os prece· 
dentes havidos na casa, assim 
como o regimento da antiga 
assembléa provincial, subsidia-
rio do do senado corroboram 
o procedimento da mesa accei-
tando e submettendo a apoia· 
mento e á discussão o reque-
rimento de que se trata. 

I 

Depois d8 orarem os srs. Rebêllo 
Horta, costa Sena e Ant~nio 
Jllartins, o sr. Gomes da Silva 
requer e a c1sa cons~nte na 
retirada de seu requwmento. 

continúa, portanto, a. discussão 
do art. 1. • do pro]ecto, con· 
ju;nctamente com as e~e'!das 
o!Ierec!das pela commtssao e 
com os arts. 1.', 7 .' e 12. • do 
substitutivo, cujas materias 
s1io co-relatas. 

\ 

O sr. P. Drumond fundamenta 
e ofierece a seguinte 

Emenda 

Ao art. 1. •. Supprimam-se as 
palavras-fica sob~ direcção Li o 
secretario do In tenor. 
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1805 1\Iaio, 22 88 I tegnla o serviço sanitar!o uo s ala das sessões, 17 ue junho de Da commiss:J.o de sau Estado, 

1805.- P. Dnuuo:m • ue publica. . 
Encerraua a discussão. sem mais 

uehate, é approvado o ~ubsti-
tnUvo na parte referente aos 
arts. 1.•, 7.• e 12.·, com a 1.' 
emenda 1la commiss:J.o, Ucando 
prejndlcad•>s o art. 1. • do p~o· 
]ecto e a emenda o!Ierectda 
pelo sr. P. Drumond. 

O art. 2. • do projecto é rejeitado 
sem ucbatc. 

Ao art. 3. • uo projecto c ;\s ma-
terias co-relatas do substitutivo, 
comprehendldas nos arts. 2. • 
e 11, são o!Terecldas, apoiadas 
e postas conjunctarncutc em 
discussão as seguintes 

' 

Emendas 

N. 1 

Ao art. 3.• Jettra - d- do ~ 1. 
do n. 11, em vez de- director 
de hnnene, diga-se: Presidente 
do Estado; accrescentem·SO do-
pois da palavra urnedico»- as 
seguintes : ou pharmaceutico. 

Sala das sessões 17 de junho de 
1895.- JOAQUIM DUTRA. 

N <> . ~ 
Ao substilutit•o 

Em Jogar de -delegados - diga· 
se:- delel(acias-cm vez de-
mantidos- diga-se; mantidas. 

~ala 1las SGs~iics 17 de junho de 
1895,- JOAQUÍM DUTRA. 
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lW5 Maio, 2:! ss Hegula o serviço sanitario do Encerrada a discussão, o sr. LI?- Da commissão de sau-

Estado. vindo Lopes requer que a vota· de publica. 
ção se faça por partes. 

Procedendo-se :í. votação, é ap-
provado o substitutivo, na parte 
referente aos arts. 2. • e 1 1 • • 
com os §§ 1. • a 6. • do art. 3. • 
do projccto e com as emendas 
ofTerecidas pelo sr. J. Dutra, 1 
ficando prejUilicadas as outras 
partes do referido art. 3. •. 

Os arts. 3.•, 9.• e·lO.' do sub-
stitutivo são approvados sem 
debate, ficando prejudicado o 
art. 4.' do projecto. 

Os arts. 5. • e G. • do projecto são 
successivameute rejeitados sem 
debate ficando preludccadas as 
ememlas a este u t1mo oll'crc· 
cidas pela commissão. 

Ao art. 7. • do projccto e ás ma-
terias co-relatas do substitu-
tivo comprehenclidas nos arts. 
4,•, '5. • e 6. ·, são otier_ecidas, 
apoiadas e . posta~ con]unc~a
mente em d1scussao as scgum-
tes 

Emendas 

N.l 

Accresccntc-se-na fórma g? re-
gulamento n. !37, de No _de 
novembro de lSoO-em sc~u!da 
ás palavras - perante o JUIZO 
competente. 

s. n.- sala das sessões, 17 de 
junhO de 1SD5.-LEVJNDO Loi'BS. 

N. ;z 

\o mesmo artigo§ 2.·-(1.' § 1.' 
' do substitutivo). 
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----------- ------------ -
· ão de san 88 Uegula o serviço sanitario do Supprimam-se as palavras:-scm Da com~lfga 

Estado. eu·eito suspensivo. de pu · 

Era Wpra.-LEVINDO LOPES. 

Encerrada a discussão, sem mais 
debate, é approvado o substi· 
tutivo, na parte referente aos 
arts. 4. •• 5. • e G. •• com as 
emendas ollerecidas pelo sr. 
Levindo Lopes, ficando preju-
dicados o art. 7.· do pro)ccto c 
as emen<las on:erccidas pela 

· comm!ssão ao mesmo artigo. 

O art. 8. • do projecto j'í rejeitado 
· sem achate, ficando preJudica· 

da a emenda que ao mesmo 
havia sirlo o!Terecida pela com· missão. 

Ao a~t. 9.• do projecto e ás ma· 
ter1as co-relatas do substitu-
tivo, comprehendi<Ias nos arts. 
8 ·, 13.• e 14. •• são ollerecidas 
apoiadas e postas conjuncta-
mente em discussão as sc"uin· tes " 

Emendas 

N. 1 

Para asdisposições geraes. 

Accrescente-sc onde convier o se· guinte: 

Artigo:-Todos os runccionarios 
de hygtene serão de livre no· 
meacào do governo. 

Saia das sessões, 17 de junho de 
1895.-JOAQUUI DUTRA, 

N. 2 

Para as disposições transitorias, 
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8~5 Maio, 'l2 88 Her:ula o serviço sanitario do Art. 16. Fica o governo auct o- Da com missão de sau-

Estado. rizado, de accordo com a 1 e- de publica. · 
gislação em vigor, a fazer as 
necessarias operações de cr e-
dito, até dez mil contos d e 
réis, para o saneamento dazon a 
da matta e de outras localid a-
des tlagelladas por epidemias. 

1 

§ 1.• Para tal fim, poderá auxi-
liar ou lazer emprestimos ás 
camaras municipaes, depois de 
approvado o plano de sanea-
meuto pelas mesmas feito, ou 
manuar razer o serviço por 
conta do Estado. 

§ 2.' A necessiuade e urgencia 
de taes serviços ficam a juizo 
do governo, bem como a dos 
auxilios ou emprestimos que 
tiver de razer as municipali· 
daues . 

• 
Art. 17. Ficam Isentos de im{lOS· 

tos de importação os matenaes 
que !orem importados pelas 
camaras municipaes, a juizo do 
aoverno, para o saneamento 

os respectivos municípios. 

(S H. )-Sala das se~sões do Se-
nado, 17 de junho de 1895.-
JoAQUI!I DUTRA.-HOCJIA LAGÔA. 
-ANTONIO 1\IARTINS. 

\ 
Afrequerimento do sr. Necesio 

Tavares, ê prorogada a hora, 
até se concluir a votação do 
projecto. 

Encerrada a discussão, sem ma~s 
debate, é approvado o substl· 
tutivo, na parte referente aos 
arts. s.•, 13 e 14, co~ a emen-
da n. 1, do sr. JoaqmmDutra, 
sendo rejeitada a de n. 2 e 
ficando prejudicados o art. !J• 
do projecto e todas as emendas . 
otrerectdas ao mesmo pela com-
missão. 

S. S.-17 
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•• c 0 de sau 1895 l\Iaio, 2'2 ss 1 \e).'(u!a o serviço sanitario do O art. 15 do substitutivo é appro- D a CO!llllll~S.l Estado. 

'ado sem debate, licando pre- de publica. 
judica·1o o art. lU do projecto 
o a emenda offerecida ao mesmo 
pela commiss;1o. 

Em seguida, é lambem ap!lrova· 
da a lahcJia do substitutivo, fi. 
canilo prejntlica~as a do ~lrO· 
jecto e as emendas otl'erec:das 
<\mesma pela commiss:1o. 

Atloptatlo em sr.guntla. para pas-
sar á terceira uiscuss:1o, vae o 
projecto com o substitutivo e 
emendas approvaclas :i com-
mis~ão tlc saa\lo publica. 

Em 25 c5 oiTerecido e fica sohrc a i mesa para SL'r submettido <i 3.' 
discussão, visto j:í estar im-
presso c distrihuido. 

Em 21i,e n tranclo em 3. ·c li scussão, 
depois de orar o sr. 1'. Drurn· 
monl], é offerccido o seguinte 

JICIJltCI'iii!Cl![O 
I 

ltequeiro o a1liamento da discus· 
são do projecto por ,!H horas. 

~ala elas scs~lies, 26 de junho de 
18!)5.-J. I>unu. 

Apoiaclo c em cliscus>ão, é es ta encerrada sem !lehate c app ro· vado o requerimento !lcan rlo adiada, a discmsão do' projec to. 

Em 2 de JUlho, continuancl o n 3• discuss:io, ~ão oJTerccidas as seguintes 



-

- ----
1895 Maio, 22 

1St 

ASSUMPTO ANDAJ\lE:'iTO OBSERVAÇÕES 
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88 Hcgul1 o serviço sanitario 

do Estado. 

I 

Em melas 

N.l 

Ao art •. t.· Seja assim rcdi~ido: 
-0 serviço sanWtrio do Esta-
do, subordinado á secretaria do 
Interior, ser à dirigido: 

I Por um conselho de sauclc pu· 
blica, que será o orgam cem· 
~ulttvo do governo nas ques· 
tões referentes á hygiene c á 
salubridade. 

n Por nma dircctoria de !Jygiene 
encarregada da exPcução do 
rerrulameuto sanltario e que 
cll~porá de um instituto vacci-
nogenlco, de um Ja!Joratot·io 
para estudos bacteriologicos e 
]Jara analyses ctlimicas e de 
apparelhos de desinkcção. 

III Por d~lrJ!acins de !lygic~r: ~ de 
vaccinaçào nos :rnttrHC!p!Os, 
~u!Jordinados á dtrectoqa de 
llygiene. 

IV Por enrrenheiros, commissa· 
rios de Jfygiene e desinfecta-
dores coutractados pelo go· 
verno. 

§ 1. • A directoria d~ hygicne se 
comporá uo segumtc pessoal: 

a) De um director; 

b) nc um sn!J-director; 

c) De um chefe de Jaboratorio; 

d) Do um secretario ; 

e) De um auxiliar ~ecllnico do 
cllcfe de lahoratorw; 

Da com missão de san· 
de publica. 
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g) De um porteiro, que lambem 
exercerá as funcções de con-
tinuo, e de tres serventes. 

Deverão ser medicos o director e 
o xuiHiirector; o chefe de la-
boratorio deverá ser pro~sslo· 
nal de provada competencia. 

§ 2.•o serviçovaccinogenico ficará 
a cargo do sub-director de hy-
giene e continuará a ser ex: 
ecutado de accôrdo com a Im 
n. 12. de 13 de novembro de 
18!ll, c seu regulamento, obser-
vadas as alterações feitas na 
Presente lei. 

§ 3.· Em cada município haverá 
um delegaclo de hygienc e um 
delegado vac:r:inador, devendo 
as resprrtlva~ f\mcçocs ser ~c
cumuladas desde que o funcCIO· 
nario seja medico. As nomea-
çOes do delegados de hyglen.e 
só poderão recahir em medi· 
cos, o as do delegados vacclna-
dores poderão recahlr em quaes-
qucr cidarhios idoneos. 

§ 4, • Em suas faltas ou impedi-
mentos serão substltuidos: -o 
dircctor de hygiene pelo sub-
dircctor e este pelo secretario. 

§ 5. • Todos os fnnccionarlos da 
directorla do hyglono e suas 
dcpendencias serão de livre no-
meação do governo. 

§ 6.• O conselho do saude publi-
ca será presidido pelo Secreta-
rio do Interior e se comporá: 
-do dircctor c do sub-director 
de hygienc, do chefe de Iabo· 
ratorio, do dircctor lia Escola 

· de Pharrnacia e do consultor 
lcchnico da Secretaria da Agri· cultura. 

. • de sau· na comrm~5"0 de publica. 
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1895 1\laio, 22 88 negula o serviço sanitario do § 7. • O conselho de saude pub li- Da commissão de sau-

Estado. 
ca terá um regimento intern o, de publica. 
approvado pelo governo e e m 
suas sessões servirá de secr e-
tario o da directoria de hygien e. 

N.2 

Ao art. 2.' Seja assim redigido: 
-«<ncumbe á directoria de hy-
glene: 

§ 1. • O estudo das questões re-
!ativas á saude publica do Es· 
tado. 

§ 2.' O saneamento das local i· 
dactes e habitações e a indi· 
cação de meios para melhorar 
as condiçõoo sanitarias das 
populações iudustria~JS e agri· 
colas. 

Seja assim redigido o §. 4. • do 
referido art. 2:: -«A mspec-
ção sanitaria . das escola~. fa-
bricas e officmas, hosp1tae~, 
hospícios prisões, e~tabeleci· 
mentos de caridade e benefi· 
cencia quarteis, asylos, mater-
nidadé e quaesqt;er habitaçõe_s 
collectivas publicas ou parti· 
cu! ares». 

Seja assim redigido o § ~-· do 
mesmo artigo:. «A fis_callzaçã_o 
riaorosa da al!mentaçao puh!J-cá' da fabricação de bebidas 
n;clonacs e extran&eiras, natu-
raes e arti!lciaeli! o coJl!mer-
cio de aguas mmeraes, 1mpe-
d!ndo a venda e consumo de 
gcneros solidos ou liquidos, 
aesde que estejam deteriorados 
ou falsificados.:. 

seja assim substituído o § _9.' ~o 
mesmo artigo : ((A fisca!Jzaçao 
sanitaria de todos os grandes 
trabalhos de utilidade publica, 
dos cemiterios e de todas as 
construcções e obras que pos· 
sam comprometter os Jnteres-
ses da saúde publica•. 

'>J. 
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813 Ue:wla o serviço sanitario do Depois rio ~ n. •, açcrcscentc-se: D~~opulllica. E~tado. - « § 10. Ao d1rector de lly-
gienc' incumiJe. além de outros 
deveres, a elahoraç:1o de um 
minucioso relatorio annual so-
bre o movimento dos trabalhos 
da repartlçiio a seu cargo, com 
indicação das medirias que lhe 
pareçam reclamarias pela hy· 
gicne e saluiJridade puhllcasll, 

Conservem-se os demais paragra-
phos do mesmo artigo, alteran-
rlo-se, porrlm, a numeração, de 
accordo com as emendas. 

N. 3 

Ao art. B. • Seja redigido do 
modo seguinte: 

rr Na execuçlio do serviço sani-
tario, 11ca o governo anctori-
zado a contractar tempor~ria· 
mente um ou IlJals cngcnhe~ros 
que se encarreguem do preparo 
e installaç<io de hospJ!aes de 
Isolamento c da montagem de 
apparelhos rle desinfccçilo, nos 
Pontos que forem convenientes 
c, em quadras epldemlcas, os 
cornmlssarios de hygiene c 
deslnfectadores que forem ne-
cessarios devendo haver accor· 
do prevto quanto á lmportancia 
pecnniaria dos serviços :.> prc· st:lrem-se:o. 

N. 4 

Ao art. 4, • 3eja assim redigido: 
- ~No regulamento, que o go· 
verno expedir para a cxccuçlío 
desta lei, scrâo definidas as 
attrihuições e obrigações dos 
runcclonal·ios da directorla de 
hygtene e suas dcpcndencias; 
ser:lo determinados os casos e 
definida a competencla das au-
ctorirlarJes sanitarlas para a 
lmposlç:to de multas, devendo 
os limites destas ser de dez a 
duzentos mil ras c o dobro nas 
rei nclrlenclas, observando-se, 
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18'J5 l\Iaio, 22 88 ne:::nla o servi~.o sanitarlo <lo qu~nto :í forma da acção ex e- Da comrníssão de sau-

Estado. 
cutmt para a cobrança, o dis- de publica. 
posto no re::!ulamento u. 737, 
ele 25 de novembro de 1850;. 
será regulada a policia sarú ta-
ria e hem assim o exerci cio 

i 

de medicina, pharmacia, ohs L c-

t 

tricia, arte ilentaria e o co m· 
mercio de drogas e de instru-
rnentos cirurgicos». 

N. 5 

Aos arts. 5.', 7.', V.', 10, 1:, 14 
e 15.~ supprirnam-se. 

N. 6 

Ao nrt. S.' Seja assim redigido: 
-(<Emquanlo não for montado 
o htuoratorio da. directoria de 
hyrriene, serviní para as analy-
ses" cllimicas e estudos ba~tc· 
rioJorricos um dos lahoratonos 
da Escola de Ph~rmacia, que 
receberá os convcrllentes accres-
cimo,, não sà tjuanto á capnci; 
datle, mas tam!Jem quanto a 
quantidade do droga~ o appare· 
111os do modo que nao se pre-
judiquc o ensino dado aosalnm· 

I 

nos. 

N. 7 

I 

Ao art. 13, §·4:.- Seja nssi!p 
redigido:- ((A !lccnça concedi-
da ao pratico poderá ser proro-
gada, desde que na l~calirtade 
não se tenha esta!JelecHIO pilar-
maceulico, não devendo excc-
der de cinco annos o prazo de 
cada pror~gação, o poder _ser 
transferida para outra Ioca!HI8· 
de desde que sejam provadas 
as' condições constantes. das 
Jcttras a c c do presente art1go». 

X 

seja assim redigido o § 5. • Jo 
mesmo artigo:- «Ficam rpan- '• 

tidas as , licenças a pratJC~S, 
concedidas em épocas ante1:10-
res ao vigor· da presente lei, e 
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---salvos os casos de alienação da D 
pharmacia ou de ausencia ou 

aCOI ·ssa~ o de sau· mm 
de P ublica. 

mudança da localidade, de que trata o§ 3, •. 

N. 8 

Em todos os arts. do projecto, 
onde se dlz:-lnspector, diga-
se :-dlrector e onde se diz -
junta- diga-se :- direc toria. 

Altere-se a numeração dos artijos, 
de accordo com as emen as. 
Supprimam-se as palavras:-

. Disposições geraes. 

N. 9 

Artigo (para ser collocado onde 
convieq:- Para o serviço do 
expediente de cada delegacia 
do hygione e vaccinaç:Io será 
dlstnbuida uma quota annual 
de 500$,que será entregue, por 
parcellas e semestralmente, aos 
del~ados de llygleno e do vacci-
naç o. o governo determinará 
em janeiro de cada anno qual 
a quota d~sliaua a cada mu-
nlcipio~. 

N. 10 

Artigo 1onue convier): - «Tod os os rncdicos, pharmaceutico s, Ilraticos, parteiras e dentista s, Para exercerem suas prollsso es no Estado, serão obrigados a apresentar os seus titulas na directoria de hygieno, aurn de serem COnferidos o registrad os e terem o -visto- do dlrec to r de hyg!enc. 

N. 11 

Artigo ronde convier>:- «As au-c~oridadcs policlaes e judi ela· nas do Estado prestarão às 
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1895 lllaio, 22 88 Regula o serviço sanitario do sanitarias o auxilio do que es- Da com missão de sau-Estado. tas tiverem necessidade para o de publica. 

desempenho dos seus deveres, 

s. s.-ls 

na execução desta lei>>. 

N. 12 

Artigo !onde convier): - Serão 
multadas na quantia de cem 
a duzentos mil réis, veios juizes 
d : direito nas comarcas, as au-
ctoridades sanita rias : 

I. Que violarem o livre gozo e 
exercício dos direitos indivi-
duaes. 

u. Que, por odio, affeição, con-
templação ou para promoverem 
Interesse pessoal, seu ou de 
outrem, procederem com abuso 
de poder, a pretexto. de exer-
cício de suas tuncções. 

raragrapllO unico. Es_tas pen~s 
serão impostas, mediante quei-
xa ou denuncia da par!~ Ies~da 
ou de qualquer ctdadao, _ m-
struidas com provas sufficien-
tes e sem prejl}izo da a~ção 
criminal pelos crupes defi,mdo,s 
no Codigo renal, titulos4. e5 .• 

N. 13 

Artigo 1onde convier>: - Ficam 
, approvadas as tabella~ sob ns. 1 

e 2 annexas a esta 1e1, refer~n
tes a vencimentos de funcciO-
narios de hygiene e a emolu-
mentos que deverão ser cobra· 
dos. 

N. 14 

s~ja a tabella assim substituída: 
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Dircctor de hygienc. 8:000$000 

Suh-!lircctor tio hy-
~icne............ 6:000$000 

Chefe do laboratorio G:000$000 

Auxiliar technicodo 
chefe............ 4:000$000 

Secretario.. . . • • • . . • 4:000$000 

Amanuensesa2:100$ 
\doisl............ 4:800$000 

Porteiro-continuo.. 1 :~00$000 

Servcn tes a 1:000$ 
\Ires! . . . • • . • • • • • . 3: o00$000 

37::300$000 

N. 15 

N. 2- Tabclltt dos cmolnmentos 

Licenç.a para abertura 
de Pharmacia....... 2.1$000 

Licença para abertura 
tio llrogarla......... 50$000 

Licença para ahertura 
de maternidade, casa 
de saüdc, etc....... 100$000 

L!ccuça elo habilitação 
Para pratico dirigir 
Pharmacia.... . . • • . • 50SOOO 

Licença para dentista.. 30$000 
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885 Maio, 22 88 llegula o serviço sanitario do Uegistro de diploma de Da commissãode sau-

Estado. rnedtco, de pharma- de publica. 
ceutico. de dentista, 
de parteira e de li-
cença concedida a 
pratico para dirigir 5$000 pllarmacia ........•• 

1 

Vigto em carta de me-
dico ou de pharma-
ccutico rtaxa de ex- 1$000 

' pcdiente! ........... 

Huhrica de livro (cada 5$000 Jivrol ............... 

Exames chimicose ~na-
lyticos tpor quantlda- 15$000 de) .................. 

Exames cb im icos e ~na-
Jyticos 1por quallda- 15$000 del .....••.••.••. •· • 

Exames chimlcos e a na-
Jyticos por gt~hstan- 100$000 cias desconhwdasl. • 

' Sala das commis~ões, 2 de julho 
i!e lS!J5.- .loAQUilt DUTl\A.-
JOSINO DE BRITO. 

Postas conjnnctamr,nte e~ ~~d 
cms~o. o sr. I . Dtum 
fundamenta e otTerece o se-
gulnte 

\l Requerimento 

l'eqneiro que seja adiada pQr 24 
' Jwras a tercira dlscussao do 

projecto 11 : S?, qu~ regula o 
stlrviço samtano do Estado. 

~ala nas ses~oes, 2 de julho de 
~ 18()5.-P. DRUMOND. 
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. ssão de sau· 88 Hegula o serviço sanitario do Apoiado e em discussão, é esta Dad~opn~~Aca. 

Estado, encerrada sem debate e appro-
vado o requerimento, ficando 
adiada a discussão do proje-cto. 

I 

Em 3 comtinuando a 3.· discus-
são,' são otTerecidas e postas 
conjunctamente em discussão as seguintes 

Sub-eme>tdas 

N. 1 

Ao§ G· do art. 1• depois das pa-
lavias-secretaria da A(:(ricul-
tura, au~rnente-se:-ou de um 
cngcnheuo do Estado designa-do pelo governo. 

Sala das scssõeg 3 de julho dtl 
18!15.-JostNo 'nE llmro.-CA-
llltto DR llnno. 

N. 2 

Ao art. 3,• Depois das palavras 
-que forem convententes-
dlga-se:-ou para execuç<Io do 
qualquer obra de saneamento 
-o mats como está no artigo. 

N. 3 

Ao n, G. Artigo. Depois dc-an· 
nu~I de - lliga-se:-300$ á-o 
mats cc,mo está no artigo. 

N. 4 

A' tahella n. 2. Onde diz-exames 
cbtmlcos c analyticos por qua-
lldacle, em vez de 15$-dlga-sc -30$, 
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1895 lllaio, 22 88 Regula o serviço sanitari o do N. 5 Da commissão de sau· 
de publica. 

Estado. 
A,o art. 1. • § 2. •. in-fine-acc res-

cente-se:-Além das demais at-
trilmições e obrigações ~ue lhe 
couber pela disposição o a rt. 
4.'. 

N. 6 

A' tabella 11. 2-n .15. Suppri· 
roam-se a 1. • e 4.' rubricas. 

S. R.-Sala das sessões, 3 de 
julhO de 1895.-JOSINO DE BRITO 
-CAMILLO DE BIIITO. 

Encerrada a discussão, são at· 
provadas todas as emendas e su · 
emendas as quaes vão com o 
projecto, depois de adoptado 
em 3. • discussão, á commissão 
de redar-~ão. 

Em 6, é o!Terecida e approvada 
a redacção final, concedida para 
esse fim urgencia a requeri· 
mento do sr. Gomes da snva. 

\ 
Em 8, é remettido á Camara dos 

srs. Deputados sob n. 66. 

Em 17, é devolvido pela camara 
dos srs. Deputados, acompa· 
nhado das seguintes emendas, 
as quaes vão, com o pro~ecto, 
á commissão de saude pu Jica. 

Em endas o/[crecidas e approva· 
d as pela Camara dos i/'S. De· 

~ 
utados ao projecto n. 66 do 
enado. 

N. 1 r 

Ao a rt. 3.' Em Jogar de-tempo· 
r a riamente diga-se-temporaria 
ou permanentemente. 

I 

f} 
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Ao art. 11, n. IIl e paragrapho 
unico-suprimam-se. 

N. 3 

Artigo additivo. Fica 0 governo 
auctorlzado desde já a fazer 
operações de credito para oc· 
correr ás despesas com a ex-
ecução da preset~te lei. 

N. 4 

ColloCJue-se onde convier. 

CAPITULO 

Serviço geral de propltyla:ria 

Artigo, A este serviço lnr.umbem 
os trabalhos de desirtfecção na 
Capital e nos municipios, a re-
moção de doentes e cadavcres 
de molc~tias contagiosas e o 
Isolamento de doentes removi-dos. 

Artigo. l'ara o desempenho des· 
tas runcções constará o serviço 
geral de prophylaxla de: 

a) uma estação central de desln· 
recça.o na Capital do Estado. 

bl tres estações sanltarias collo-
Cadas, uma em Porto Novo, 
uma em Serraria e outra no 
Ponto CJUe, a jnlzo 1lo governo, 
for julgado mais conveniente 
na comarca do Pouso Alto, an· 
nexas á estação central. 

cl po~tos sanltarios nas hospe-
darias de lmmigrantes. 

dl hospitaes de Isolamento. 
I 

. •ãode sau· Da com nus,, 
de publica. 
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1805 Maio, 22 88 Heguia o serYiço sanitario do Artigo. A estação central de des· Da rommis~ão d·~ sau-
Estado. infecç~o terá a inst.11Iação que de publica. 

lhe permitia attenrler a todas 
exigencias do serviço: terá pes-
soal idoneo e disciplinado, ma· 
teria! fixo e movei sufllcientes 
para todos os trabalhos ele 
desinfecção, não só na Capital, 
como nos municípios oue os 
requisitarem, e material de 
transporte para o isoli\lllCUto 
ele doentes e remoção de cada-
veres de molestias contagiosas. 

Artigo. As estações sanitarias 
destinam-se principalmente á 
defesa sauitaria do Estado con· 
tra a imporlaçfio e dissemina· 
ç<io de molestias epidemicas, 
comprehendendo trcs secções, 
uma de desin!ccção. uma de 
observação de doentes c outra 
de isolamento. 

§ Estas estações sanitaria.s terão 
a· installaçao e o ma tcnal suf· 
licientes para o fim a que se 
de•t.inam. sempre promptas a 
funccionar. 

§ O seu pessoal permanente será 
- de um aJmoxarile respon-
~avel pelo mat~rial e dos ser-
ventes necessarws á conserva· 
çao deste. 

§ Quando tiverem de funccionar 
t~Jrão estas estaçõ>s o pessoal 
necessario destacado da esta· 
ção central ou contratado para 
esse um. 

Artigo, os postos sani.tal'ios 
das hospedarias de imrmgran-
tes têm por tlm proceder á 
desinfecção systeruatica das 
bagagens dos immigrant.e~. e 
quando ror necessarw execu · 
tar as medidas sanltarias com· 
pleJDen lares. 

§ Terão estes postos uma secç~o 
, de desinfecção e uma secçao 

de isolamento de doentes. I 



I 
~ o z z ~ 

~ A 

1895 lllaio, 22 

144 -
U) o 
c:: 

ASSUliiPTO l:rl 
::E 
i::) ANDAMENTO OllSEH VAÇLíES 
z 

- -
·ssão de sau 88. Hegula o serviço sanita rio do § o pessoal destes postos constará Da com~fica 

I 
Estado, de um director que poderá tam- de pu · 

bem ser medico da hospedaria, 
um machinista e um servente. 

§ Em quadras anormaes poderá 
ser augmentado o pessoal con· 
forme necessario for. 

§ Estes postos só dizem respeito 
ás hospedarias destinadas aos 
immigrantes que vêm dlrecta-
mente de fóra do Estado. 

Artigo. Haverã na Capital um 
hospital!}e isolamento edifica-
do com · todos os aperfeiçoa-mentos modernos. 

§ Como pessoal permanente terá 
este hospital um almoxarife e 
os serventes nece,.sarioJ á con-
servação e asseio do estabeleci-mento. 

§Quando lunccionar esse hospl-1 
tal contractarà o governo o 
pessoal clinico e administrati-vo necessarlos. 

Artigo. Terá o serviço de pro· 
phylaxia o pessoal que o go 
verno Jul~ar conveniente e 11ca 
auctorizauo a contratar. 

N. !l. 

A' respectiva tabella de venci-
mentos accrescente-se: 

Almoxar!Ce,.:...... 2:4.00$000 

Servente............ 1:000$000 

Dircctor do posto sa-
nltario........... G:000$000 

Machlnistas. . • • . • • • • 1:800$000 
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1895 Maio, 22 88 Hegula o serviço sanitario do 

Estado, 

J 

N. 6 

Ao art. 1. • lettra g. Depois da 
palavra -sub-director- accre· 
scento-se:- e o secretario. 

N. 7 

Ao art. 8.•-Jettra a-accrescen-
te-se in-fine: e pelo delegado 
do hygíene. 

Supprima-se a Iettra cl do mesmo 
artigo. . 

N. 8 

Ao n. 1 da tabella dos venci· 
mentos dJpois da palavra-se-
cretario, em Jogar de-4:000$, 
-diga-se-5:000$. 

Paço da camara dos Deputados 
do Estado de Minas Geraes, 
ouro Preto, 17 de julho de 
1895.-0 presidente, F. 1\IEN-
DES PU!ENTEL.-0 1.' secreta-
rio, FRANCISCO RIBEIRO_ DE 0LI; 
VEJRA,-0 2.' secretarro, ·JosE 
1\lO!ITEIRO HIBEIRO JUNQUEIRA. 

Nesta mesma data o sr. Carlos 
Alves, obtendo urgencia, oile-
rece, por parte da commissão 
de saude publica, um parecer 
opinando que as emendas sejam 
ti ubmcttidas á discussão e re-
quer dispensa de interstício 
afim de que façam as mesmas 
parte da ordem dos trahabalhos, 
providenciando a mesa de modo 
que a impressão se faça a 
tempo de ser distribuída pelos 
srs. Senadores. 

Approvado este requerimento, fi· 
cam as emendas sobre a mesa. 

Da commissão de sau-
de publica. 
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· 'O dO Slll-. In comm1s~ •• ss He[(ula o serviço sanilario do Em 18, entram em dtscussào

1 
c ~c publica. 

EstJdo. silo approvadas, s~m della e, 
to1las as cmmi.las as quae~ v~o 
com o projecto á .::ommnsao de rcdacç1ío. 

Em 19 é oiTerecii.la a redacr;1ío 
!lnal, 'a qual, á vista de urgen-
cia requerida pelo sr. Carlos 
Alves, entra immetliatamcnte 
em tliscuss1ío e é appr9vada 
setlJ tlehate, indo a ·coptar-se 
para ser rernettida :t sancç1ío. 

Em 2(), é remettidaá sancção sob , n. 69. 

Scnccionado 

Lei n. IH d•l 2.i de julho de 
18!).). 

t c;ena. 
89 A t 

. . . E . Do sr Cos a ~ uc or1za o governo a amn- • m 27 tle maio, depois tleap01a- · 
llar os corres tla Urll1'io com do, vao a imprimir-se para cn 
a quantia de vinte contos trar na ortlem dos trabalhos. de réis annuaes, afim de 
que sejam ensinadas no 
curso a!Jnexo á Es9ol.a de Em 31, é approvatlo sem debate 
llllnas diVersas dlsclplmas. em 1· discussão e vac á com· 

tnissâo de instrncçâo publica. 

I 

Em 5 de junho, é ollcrecldo e 
'Vaca intY,rimir-se para ser sub· 
mettit!o ,\ 2.· di5cussão, acom· 
panhat!o do seguiute 

Parecer 

A commissn:o de instrucção pu· 
blica, a f)UfJ foi presente o pro· 
iecto n. 8!J, do Senado, :meto· 
rizando auxilio de 20 contos 
de réis annuaes aos corres da 
União para manter tempora· 
riamcnte o curso annexo á Es· 
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---~----------------1·--------------------- _______________________ , _____________ __ 

1895 Maio, 27 

l 

89 Auctoriza o ~overno a auxi-
liar os cofres da União com 
a quantia de vinte contos de 
!'éis annuaes, a!lm de que se-
jam ensma(]as no curso an· 
nexo á Escola de Minas di-
versas disciplinas. 

çola de nnnns,-até !!l!e este- Do sr. Costa se na. 
JltTU montados os gatnnetcs ·C 
Jaboratorios do Gy mnasio l\li 
nciro; 

Considerando que esta ultima de-
claração do art. 1. • importaria 
na con nssão de que o referido 
Gymnasio 1\lineiro nlio está 
funccionando regularmente, de 
modo que poderia o governo 
federal ca8sar lhe a vantagem 
de estar equiparado no Gymna· 
si o Nacional pela identidade de 
programmas c e!Tectivhlades 
de ensino, nos termos do art. 
38 do decreto que creou o Gym-
uasio J:'iacional; 

Considerando que, em virtude do 
que dispõe o art. 32 do re-
gulamento n. v·>·i6 de 18 de 
setembro do iS\J3,expedido para 
execução da lei n. 26, de 30 
de dezembro de tS!ll. os exames 
ue mathennticns elementares, 
desenho !(eometrico, noções de 
physica, chimlca e llistoria na-
tural devem ser prestados pe-
rante comrnissõcs de lentes, 
substitutos ou professores de-
signado~ pelo director !la mes-
rna escola, segundo o processo 
alli auoptado; 

ronsideranuo que o exam'l das 
referidas disciplinas, em!Jora 
prestado no Gymnasio, con-
forme o art lt!li elo decreto n. 
1075, de 22 de novembro de 
1890, não isenta os candidatos 
de prestai-o na Escola de 1\1 i nas 
quando queiram seguir o curso 
ttesta, pelo que convéro man· 
ter-se o cursr1 annexo em que 
taes di~ciplinas se ensinam; 

considerando que poucrn ellas 
ser tlistribnidas por t•·es c,a-
deiras, cujos professores pode-
rão ensinai· as e.aceumu lar ven-
cimentos estaduaes e !ederaes, 
n. ústa do que dispõe a lei n. 
28, ue 8 de janeiro de 1892, 
art. 1.'; 
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--- --------------------~-----------------------~----------~-
80 Auctoriza o gove . . . 0 r costa sena. liar os o f d rno a aux1- Consulerando que os vencrmen- o s · 

c res a União com tos dos respectivos professores 
a guantia de vinte contos de nlio devem ser maiores do que 
réiS ann!Jaes, afim de que SC· os dos lentes do Gymnasio llli-jam e~tsmadas no curso an- neiro; 
nexo ·I Escola de lllinas di 
versas disciplinas. · 

Considerando quo a subvenção 
concedida pelo Estado para 
manutenção das ditas tres ca· 
de1ras deve persistir até que 
os cofres da União tomem a 
seu cargo a des{JCsa com o cur· 
so anncxo, que é indispensa-
vel á coutlnuaç:lo da Escola de 
lllinas:-é de parecer que os 
artigos do projecto n. 89 se-
jam substituldos pelos seguin-
tes. 

Art. 1. • As cadeiras de malhe· 
maticas elementares desenho 
geometrico, noçties tie phlsica, 
chimica e historia natural da 
Escola de Minas serão sulJVen-
clonarlas pelos cofres do Esta· 
do com a quantia de dez con-
tos c oltocPntos mil réis annual· 
mento, :1!1; IJilP ns dc~pcsas com 
sua marmleuçào corram por 
conta dos cofres da União. 

Art. 2. • Fica o governo auctori-
za1Jo a despender a quantia nc· 
cessaria para compra de rea· 
ctivos indispensaveis ás expe· 
riencias nos Iaboratorios de 
sclcnclas naturaes do curso an· 
nexo, não excedendo do oito 
contos de réis do conformi-
!lade com as' requlsiçües do 
director do estahelecimento. 

Art. 3. • nevogam-se as disposi-
Cücs em con(rario. 

Sala das commisslies 5 de junho 
de 18~J5 -. V.l\1 ~Ieu;o FRANCo.-
,J. P. XAVIER IH VEIG.\.-P. 
Dl\U110ND. 

Em 7, nutra em 2. • dlscuss:io, 
por artigos, conjunctamcnt.e 
corn o parecer e o suhstlluti· 
vo olterccidos pela comnliisl\o. 
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89 Auctoriza o governo a au 
:xi- D~pois de orarem os srs. Co sta Do sr. Costa Sena. 

Jiar os cofres da UnUl.o c 
oro Sena e Xavier da Veiga, o s r. 

a quantia de vinte contos 
de Jlehêllo Horta (pela ordem ), 

réis annuaes, afim de que 
se- pede que s. e:xc·., o sr. P r e-

jam ensinadas no curso 
an· sidente, lhe informe si, co n-

ne:xo á Escola de 1\linas 
di- junctamente com o poroject o, 

versas disciplina:. 
acha-se em discussão o par e-
cer da commissão. e no ca so 
aflirmativo, si pódem ser olle-
cidas emendas ao mesmo. 

O sr. Presidente declara que, nos 
termos do art. 99 do regimento, 
os pareceres entram em dis-
cussão conjunctamentc com os 
projectos; mas que. á vista do 

I 

art. 140 do mesmo regimento, 
os projectos em 2. • discussão 
são votados artigo por artigo, 
e approvados estes, conside-
rár-se-lla implicitamente appro-
vado o parecer, o 3ual, nos 
termos do citado art. 9, é con-
siderado como razões do pro-
jecto. 

Entretanto, sendo o regimento 
falhO na hypotllese de que se 
trata, acceitará qualquer alvi-
tre lembrado pelos nobres Se 
nadores. 

o sr. Jlchêllo Horta diz que, fa-
zendo a consulta, não teve em 
vista oppor-se á decisão da 
mesa, a quem sempre acatou, 
quiz apenas orientar-se IJOrque, 
não estando de accordo com 
um dos considerandos do pa-
recer, desejava saber qual o 
meio a que deveria recorrer 
para ~ue tosse o mesmo sup-
primi o, e, nestas condições, 
desejava que se consultasse á 
casa si se pode ou não oflere-
cer emendas ao parecer. 

co nsu1ta1la a casa, resolve esta 
afilrmativamente. 

Hes olvida esta preliminar, conti-
n úa a discussão do projecto, 
p or artigos, conjunctamente 
c om o parecer e o substitutivo 
o f!erecidos pela com missão. 

I 
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costa sena. 8() Auctoriza o governo a auxi. Ao parecer é olTerccirla. apoia~a Do sr. 
lia r os cofres da União com e posta conjuuctarueute em dis· 
a quantiadevinte contos (je cussào a seguinte réis annuaes,allmdequese. 
iam ensinadas no cnrso an. 
nexo á Escola de Minas di· 
versas disciplinas. ' Hmcndn 

! 

Supprima-se o quarto conside-
rando do parecer. 

Sala das sessnes, 7 rle junho de 
1895.- A. )IAI\Tl!'IS. 

Ao .art. 1. • do projecto é otT.ere· 
Cida, apoiada e pos.{a cOUJUn· 
ctamente em discussào a se-guinte 

Emc11da 

Ao art. 1.·-em vez de- auxilio 
etc., diga-se subvenciona com 
a quantia ele !?O:UOO$ a UJ? 
curso annoxo etc.- (O maiS 
como eRtá no projecto), sup-
prirnindo-se as palavras - até 
que sejam rnoutar!os os galJI· 
nctes e JaiJoratorios do Gymna· sio Mlmeiro. 

Sala rias sessi'l••s, 7 de junbo de 
1895.- C. DP. 131\ITO 

Encerrada a discussão. sem mais 
debate, o sr. preslrlcntc an· 
nuncia que vae submetter á 
votaç<io, ern primeiro Jogar, 11 
emenda otl'crecida I' elo sr. A. ll!artins. 

O sr. Carlos Alves (pela ordem) 
diz que entende que deve ser 
submettlrlo a votos. em pri-
meiro lú[pr o 8Uhstltutivo 
olTerecido pela comrnlssão, 
8al\·a a emrnda rio sr·. A. :llar-
tlns, prmzue, si ei!c nilo ror 
apJH'OVado, Implicitamente está 
reJeitado o parecer e, portanto, 
prejudicada a emenda. 
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89 Auctoriza o governo a anxi-
Jiar os eofr~s da Uuião com 
a quantia de vinte contos de 
réisannuacs, a!lrn de que se-
jam ensinadas no curso an-
nexo i1 Escola uc Jllinas, di-
versas disciplinas. 

' 

' 
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O sr. presidente declara que seu Do sr. Costa Se na. 
procedimento é consequencia 
da pró:!limiuar votarJa pelo Se· 
nado e, por isso, entende que 
se deve :primeiro votar a 
emenda. 

Posta a votos, é ella approvada; 

Em seguida, é rejeitado o suhsti-
tutivo olierecido pela commis-
são e approvado o art. 1. • do I 
projecto, com a emenda oiie-
recirla pelo sr. Camillo de Brito 
a qual foi votada por partes; 
a requerimento do sr. A. l\lar-
tins. 

' 

O art. 2. • do projccto. assim 
como o substitutivo orcerecido 
ao mesmo pela commissào, fo-
rarn rejeitados sem debate. 

o a~t. 3. • foi approvado sem de-
bate. 

Adaptado em 2.·_para p~ssar á 
3.' discussrio, vao o prO)ecto e 
as· emendas approvadas á com-
missão de instrucção publica. 

A requerimento do sr. Costa 
serra, consigna se na. acta ter 
sido a emrJnda, otierec1da pelo 
sr. A. Martins ao parecer d!l· 
commissào,l approvada unam· 
memente. 

Em 18. é otierecido e vae a i.m-
primlr-se para ser submettJdo 
á 3. • discussão. 

I 

Em 20 é approvado sem debate. 
em s> discussão e remettido à 
commissilo de retlacção que, 
obtendo urgencia, o oiierece 
redigido a Hnal. 

\ 
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_, __________ , ____________ ,-
89 Auctoriza o governo a auxi· Nesta mesma data, em virtude Do sr · 

liar os corres da União com de urgencia requerida pelo sr · 
aquantiadevinte contos de Ferreira Alves, é approvada a réisannuaes,afimde quese- redacção final. jam ensinadas no curso an. 
nexo á Escola de Minas, dl-
versa'S disciplinas, Em 21, é o projecto remettido á 

Camara dos sr~. Deputados, sob n. 58. 

Em 12 de julho, tendo sido ap· 
provado pela Camara, sem mo-
dillcaçlics, e remettido á sanc-ção, sob n. 11, 

Sancctonado 

Lei n, IZ9, de 17 de julho de 
1895. 

costa sena. 

' Jllcllo Franco. 90 Crea o Jogar de adrnin_istra- Em 29 rle maio, estando apoiado Do sr. 
dor da Imprens!l Olllcial do pelo numero de assignaturas, 
Estado e faz diversas mo- vae a imprimir-se para entrar 
dHlcações na lei n. 8, de 6 na ordem dos trabalhos de novembro de 1891, • · 

Em 1. • do junho, depois de ai· 
gum debato, 6 approvado em 
1. • discussão o rernettido ás 
cornmtsslies reunidas de llnan-
ças e le~tslação. 

I~m 17, é ofierecido e vae a im· 
prirnir-so para ser submeltido 
á 2. • dlscu~eão acompan!Jado 
d_o seguinte parecer o substitu-tivo:. 

A's commiesões do finanças e Io-
gislaçào, foi presente o projecto 
n. 90, do Senado, determinando 
a creação do novos empregos 
o a elevação dos vencimentos 
do alguns lunccionarios da Im-
prensa Olllcial do Estado, 
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Cn'a o Jogar de admini1trador Conforme o cliRposto nos arts. 1 • Do sr. Mello J?ranco. 
da Imprensa Oilicial do Es· e 2. • do mesmo projecto, a di· 
tado e faz diversas modi!i. recçào do estabelecimento, in-

· cações na lei n. fl, de 6 de cumbida pela lei ao rcclactnr da 
novembro ele 1891. !olha olticial, passará a um 

novo !unccionario, com o ti· 
tulo de administrador, e as at-
tribuições do caixa-secretario 
da repartição serão divididas 
entre elle e um outro novo 
empregado, com o titulo de 
thesoureiro, trazendo estas me-
tlidas consignadas no projccto, 
segundo a ta!Jella a elle annexa \ um augmento de despesas an: 
nuaes na importancia de ...... 
18:000$000. 

Estão convencidas as com uissões 
não serem necessarias as one-
rosas creaçõcs determinadas no 
projecto,\e mais se robustece 
a sua convicção á vista do rc-
latorio apresentado a 21 de !e-
vereiro ultimo pelo illustrado 
director da Imprensa O!licial, 
que, indicando expressa.mentc 
(paaina lO) como convementea 
c reação dos Jogares de «auxiliar 
da redacçàO>>-, o qual será o 

. substituto legal do director-, 
de «noticiarista e de reporter>>, 
não cogitou absolutamente das , medidas consignadas no pro· 
jecto n. 90, e, ao contrario, 
mostra reconhecer que a reda· 
cção do ,ltinas Geraes. deve 
continuar a cargo do drrector 
ela Imprensa Ollici:J.! c nenlm· 
ma palavra diz sobre a su p-
posta necessidade de _dividi~-se 
em dois, e com quasr o tnpl_o 
da despesa, o emprego do cat-
xa-secretario. 

Attcn<lendo, entretanto, por mo· 
uvos de equidade, a legítimos 
reclamos que chegaram ao seu 
conhecimento e ponderando 
sobre as medidas lembradas no 
precitado relatorio, as co.rnrf!iS· 
sões formularam o substrtultvo 
allaixo ao projecto n. 00, eom 

' o qual acreditam que ficarão 
melhoradas as condições do 
serviço publico na Imprensa 
do Estado e isto com um ac-
crescimo de despesa apenas na 
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90 Crêa o lo:;(nr de nrlministra<lor 
da 1m prema Ollicial do E~
tarlo e faz rli·versas modill· 
caçOes na lei n. 8, de 6 Je 
novcmi.Jro de 18Qt. 
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i mportancia totn 1 <l•J 2:i2o:;, Do sr • i\[ c !lo Franco. 
circurnstancia ~em duvida va· 
liosissinw, tendo-se em vi~ta 
não se auf(rnenlamm em de-
masia os e11ear~o~ do orç.arncn 
to, hem conhecidas corno ~:lo 
as avultat!ns e cresconte~ res-
JlOU~abilida:Jes do Estado. ~ 

O rcrluzldo accrescimo de venci· 
mentos que ;H·opoem as com-
ruisso,~s 110 seu ~nbstilutivo re-
fere-se, 11a quadl totalidar!fJ dos 
casos, a empregados subalter-
nos, os menos arjuinhoados e 
que Juctam COIIJ serias dilllcul-
rlarlrs ll'\ qn~dra actual, sendo: 
·100* e 3UU$ annuaes, respecti-
van1ente ao porteiro e ao con-
tinuo, que, pelo t('(.(imento da 
lmpren~a Olllcial, têm de estar 
nn repartiçiio durante nove ho· 
ras todos os dia~. iut:Jusive os 
dorninr.;o5 e rl ias santos, o que 
não acontr.ce aos runccionarws 
rio c~nal catc~orla das outt·as 
repartiçues ria c •Pita!, que ::tli<b 
t!lm os mesmos vencunentos 
que eiJes ora percebem; 2·10$ 
annuaes a cada um dos Ires 
auxiliares rio chefe das otllcl· 
na~. occuparlos na expediç.iio 
da follla o!llcial, cujos venci· 
mentos silo aclualmente de 
1:2UO$; ilOU$ ao pn~iuador. que 
Jrassar;í a ser tamhem ajudautc 
do rnestre de comp,>siç<lo, c a 
quem a taiJella vi~ento a á 2: lOOS 
aunuaes; o 1::20U$ ao mestre 
eucarlernarlor, que ora tem a 
mesma tabdla ~ümente 1 :SUO$. 
quanrJ;, !Jercc~h•)lll muito mais 
:dguns rios oll!r,ians jornaleiros 
seus suiJordinauos e quando 
trlrn 3 :UOU$ lodos os em)írel-(arlos 
de egual cat,\~oria ria Imprensa 
011Jcial· U vutm accrescimo 
refere se ao rlircctor-redar.lor, 
tJrw de 7:::-ous passará a ter •.• 
l:l:OUU$UOO anuuaes. 

Crt~a o S111J3tltutivo das cornmfs. 
sci•!d, com O> vencimentos rlc 
fJ:\I·Jll$ annuae~. o lo:;(::tr de 
aJndanto tlo rlirector-n•rlador·, 
sutJst, tu to Je~al rlest•J crn suas 
falt;ts e lmperlirnentos, suhsti· 
lu11;ào que era ató ugm·a uma 
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. ela Imprensa. Olllcial do Es-
ta do e faz di versas moliHi-
caç.ões na lei n. ~. de 6 de 
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lacuna sensivt'l. Esta circum- Do sr. J\lello Franco • 
stancia e o concurso ctllcaz que 
poderil prestar esse fuucciona-
rio ao· director-redactor justi-
llcam o nlvitre, que visa atten-
der a uma couveniencia do 
serviço publico, assignala<la em 
seu relato rio pelo dr. d 1reetor 
da Imprensa OITlcial. Pur este 
l,neS'IIO motivo propocmas com-
111issües que, com os' E:ncimen-
tos (Jne ora p,·rcche. passe a 
dcscmpenllar as runcç,)es de 
«JIOticinri~ta-. um do8 doi~ au-
xiliares de que frala a lei n. 40, 
l!e 21 tle julho ele l::i~l;l, !lc:v,rlo 
o lo:~ar elo outro supprimido 
vor di:.:pens:wel. Esta ~nppres-
s:lo, a lixação ile l4:800S para 
a drspr·8a 111:1xima com o~ «re· 
vi,ilri!R•' e "eonferentes•. ~omma 
que é a despc~a. real feita hoje 
eom o n~spedtvo pesstl~l te 
f:tclo occupaclo no serv1ço. e 
ainda. a reiluc.ção clll 4:2"U$ a 
a:UUt'$ nos Vt;ncimeutoR de 
me,tre tle r.ornposiç:lo, que, em 
conJpeu~aç!lo, di:l ~imples con· 
tractado que é, pns:;ar:~ a fnn~.-
ci011ario titulado o as~1m ma1s 
r,araurillo no Feu eiiiPI'I~~o:-, 
deram mar~:rem às eon~nu:so~s 
para cren.r no su!JstJlntn o o 
uovo car~:ro ~uprarli_lo ~ augmen-
ta r, moderada e CIJUllatt va.mcu te, 
os vencimentos ele iiJrprso" 
ernpre"aclo~ na fórma j:t cxpos-
ta, apgr,as rorr. IIUJ accrm·Cil~O I 

ele cJc;;pesas na lmporlauvla 
aunua! de 2: 72V$ 00. 

\c··edilar:do J1avercm snfiicicnte· 
· (,ente jnslilicado o seu pr ... ce-

dilllenl~l e concili_ado, ernarll.o 
1,o>>ivel, com o mtcrc:;,c rio 
Estado os JegitimP>i reelarnos 
q11e f1.mtrn pre~noks a'! seu 
f•ll!hCt'iiiiCIItO, as e'OIIIllliS,ÕCS 
"'l tlmlllt;as e le:;i~l:~_çflo ~:1.0 ile 
p:ti'I'CN qtll' O JII'OJCCtO ll_. !)J 
s~ja w!Jstituiclo peJ·) seg;nnte: 

o congrrsso elo EstaJo de :\linas 
, Gera~~ dccrda: 
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1895 Maio, 29 

l\lello Franco. 90 Crea o Jogar de administrador Art 1. • Fica c real! o, na Imprensa Do sr. 1 da Imprensa Onlcial do Es- Oincial do Esta1lo, o lof:(ar de 
tado e faz divenas modill- ajudante do director-redactor, 
cações na lei n. 8, de 6 li~ substituto deste em suas faltas 
novembro de 1891. e impedimentos. Será provido 

pelo Presidente do Estado e as 
attribuiçOes o deveres do respe 
ctivo lunccionario ser1io oppor-
tunamcnte regulados pelo go , verno. 

Art. 2. • Fica supprimido um dos 
dois uanxiliares a que se refe-
re a tahclla armexa 11 lei n. ·10, 
de 21 de julho de 1892, e o ou· 
tro desempenhará as fm1cções 
de «noticiarista do Jfinas Ge-
?'aeç, contracta1lo com a mes· 
ma remuneraç1io constante da 
citada tahr,IJ:\. Sons deveres se-
riTo indicados pelo dtrector da 
Imprensa Otllcial no respe-
ctivo regimento irHerno. 

Art. 3, • Pa~sa a ser funcciona-
rh til.ulado pelo Secretario de 
E,tar!o daR Finanças o rne~tre de 
composição tia Imprensa Olll-
cial, o qual terá por ajudante 
o !Jag1nador da mesma rcparti-
ç1io para o tlrn de ser dividido 
entre ambos c por elles con-
venientemente deseml1enha!IO o 
serviço 1linrno e noc urno que 
lhes ~. peculiar na~ competen-
tes ollleinas da mesma impren-
sa, conforme especificar o re-
gilncnto interno respectivo. 

Art. ,1.• Os vencirncntos annuacs 
1los runccinnarios titulados da 
lrnprcn~a Olllcial c a verba 
lleslinarla ao pa~aml'nlo dos 
« revisores e conferentes • 
constam !la lahella ahaixo. não 
tendo os fnnccionarios titula-
dos 1llrnito a nenhuma ~ratltl
raçi'IO por cjuaesquer Sl~rviços 
e:-..traordinar os na mesma re-partição. 

Art. !i.· llevo~arn se as disf'Osi-
Çlies em contrario. 
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1895 lllaio, 29 90 Crêa o logar de administra· Tabella Do sr. l\lello Franco. 
dor da Imprensa Ofllcial do 

' 

Estado e faz diversas mo· 
dificações na lei n. 8, de 6 de novembro de 1891. Direetor-redactor..... 8:000$000 

Ajudante do mesmo.. 5:000$000 

Caixa-secretario.. . . . . 4. 800$000 

Chefe das ofticinas .. , 4:200$000 

3 auxiliares do mes-
mo (servi~:o de ex-
pedição da folha) a 
1:-110$............. 4:320$000 

Chefe de machinas... 3:000$000 

Mestre encad0rnador. 3:000$000 

~restre de composi-
ção................ 3:000$000 

Ajudante do mesmo e 
pagtnador .......... 2:400$000 

Mestre impressor (OU 
machinista impres-
sor)............... 2:400$000 

Porteiro.. .. .. .. .. . .. 1: 5CO$OOO 

Gratificação ao mesmo 
pelo serviço effectí· 
vo em horas e dias 
em que não tra-
balham as outras 
repartições da Ca-
pital..... • • .. .. .. .. 400$000 

Continuo............ 1:200$000 

Gratificação ao mesmo 
nos termos da do 
porteiro... . . . . . . . . • 300$000 

Verba para o serviço 
da •revisão» e «con-
ferencia» ......... 14:800$000 

Sala das commissões, 17 de junho 
de 1895 .... J. P. XAVIER DA 
VEIGA.-l,J~VINDO LOPES,-JOA-
QUIM C. C SENA.-CUIILLO DE 
BI\ITO. - Gú}!ES DA SILVA. -
JOIQUIM DUTRA. - REnEI.LO 
IIOliTA. 
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ASS{.;)IPTO 
ANDA~IE:XTO OllSEHYAÇÕE~ 

- ---------- ------------,-
, . I Franco. DO Cr~a o Jogar de Mministrador I~m 19 entra em 2. • rliscussão, Do sr. Mel 0 da Imprensa. Olllcial elo E~- por artigos, conjnnctarne!lte 

lado e faz lhversas morJJIJ. com o substitutivo ofCereCHJo 

I 

cações na lei n. 8, de G de pela commissào. novembro de 1891. 

O sr •. J. Dutra fundamenta e o f· 
ferece o seguinte 

Requerimento 

Hequeiro preferencia para a dis-
cusslío do suhstitutivodascom-
missues, apresentado ao proje-
cto n. 90, do Senado. 

Sala das sessões, tn do junho tle 
1895,- JOAQUili Dunu. 

Apoiado e posto em discussão, o 
Sr. Hehêl!o Horta declara que, 
coherente cnrn a ophuiio que, 
por m.1is de urna vez, t~m 
emltttdo, vota contra o reque-rimento. 

Encerrada a <liscns~ão, é· appro-
Yado o reriUerirneuto. 

O sr. Lcvindo Lopr.s pergunta 
si, em vista da dcci~ão da casa, 
tlca o projccto prejudicado. 

O sr. presidente declara que, si 
não for approvarlo o sullstitu· 
tivo, não llcará prrjurlicado o 
projecto, e que, alérn rltslo, as 
materlas contidas uoste ultimo, 
porlerito ser otferccidas corno 
emendas ao subslitutlvo 

A' 'lsta da decisão ria casa, entra 
em dlscuss~o o art 1.• rio snh· 
stituttvo, o qual é approvado som debate. 

Os arts. 2.• c 3. • são succcssl· 
vamente approvados som de· bate. 
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18;) 5 l\Iaio, 20 

ASSU~Il'TO ANDAMENTO OBSEltVAÇÕES 

:iO cr~ao Jogar tio administrador Ao art. ti.• é offerecidn, apoiada Do sr. Mello F1·anco. 
da tmprens~1 Ol'llcial doEs- e posta conjuru;t:nneute em ui5-
tado e faz div~rsas rnodi!i- cuss:ío a seguinte emenda: , 
cações na lei n. 8, de G de 
novembro de 1801. 

Tabella 

Accrcsccntc-sc onda convirr; 

Mc~trc de oficina de pautação 
il:UOO$UIJ:J.- S. H. 

3ala <1as sessõc~. 10 <lo junho de 
18\l;"l- LEVINDO LOPES. 

EncerrMa a discussão, é appro-
vado o· art. '1. ·.com a cmeuda. 

o art. 5. •, assim como a tabella, 
são approl'ados sem debate. 

Adaptado em 2;• para passar ú 
3.· discussão, vae o projccto 
com as emendas approvadas <í 
commiss<lo de llnauças. 

Em 25, é o!Tcrccido e vae a im. 
prium se para ser suhmettiao 
á 3.· discussão. 

Em 27, ó approvndo sem debate, 
em 3. • dh;cuss;lo e remettido á 
commissào dtt rcdacçtio. 

Nesta mesma dnta, <í vista de tu-
gencias requnridas pelos srs. 
Xavier da Veiga e Neccsio Ta· 
vare~. e offerectrla, entra em 
diseussão e é approvada sem 
debate tt redaeçilo llnal, a qnal, 
tlepoi> tlll copiada, é remctticta, 
~oh u. 6:1, il Camara dos srs. 
Deputados. 
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1895 !llaio, 29 90 Crt'a o Jogar de administrador 1 ~r 0 no Franco· ~m 11 de julho, não tendo sof- Do sr · • -da Imprensa Otllcial do Es· frido alterações, é remettldo tado e faz diversa~ modill· pela Camara á sancção, sob caçOei\ na lei n. 8, de 6 de n. 8. novembro de 1891. 

Sanccionndo 

Lei u. 1~8 de 12 de julho de 
1835 

1895 llla!o, 31 91 Auctcriza o governo a auxi- Em 31 de maio estando apoia· Do sr. costa sena. 
liar com a quantia de cin- do pelo numero de assignatu· coenta contos as obras do ras, vae a Imprimir-se para collcgio Sa!esianos, em Ca- entrar na ordem dos trabalhos choe1ra do Campo, 

Em 3 de junho, é approvado 
sem debate em 1. • discussão e 
vae á cornmissão de !lnanças. 

Em 6, é oiTerccido e vae a im· 
primlr-se para ser submctlido 
li. 2. • discussão com o seguinte 

Parecer 

A' commissão de Finanças foi 
presente o projecto do Senado 
n. !H, no qual so auctoriza o 
governo do Estado a auxiliar 

I as obras do eollegio Salesia· 
nos, na Cachoeira !lo Campo, 
com a quantia de 50:00u$. 

Considerando que o referido cs· 
hclccimcnto virá certamente 
prestar grantlcs serviços, mi· 
nistrando educação c ensino 
prolissional no Estado, onde 
esse ensino, de necessidane cvi· 

I denv: e indiscutivcl, é até agora 
quas1 nu !lo; 

Col!sidcrando que tacs serviços 
~ 

1::\o de aproveitar maia im· 
mcdiala c prornplarncntc á ju· 

•, 
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- ---- ---------1---------- -------
1895 1\laio, 31 

S, So-21 

ül Auctoriza o gov~mn a auxi-
liar eom a quanli<t de cm-
coouta contos aH obras do 
collegio Sal1•sianos, em Ca-
<.:tweira de Campo. 

vcntnrlo pohre rio E~ta1lo, que Do sr. Costa Scna. 
é na verdade a quo mais roda-
ma a protecção tios poderes 
publico•, c que os institutos 
dos Salesianos gozam, nlls rli-
venos paizes que os possuem, 
de invejavel c hem llrmada re-
]lulação; 

Con~irl1~ranclll, entretanto, que 
nma parte ela SO!l\lna consigna-
da 110 J.ll'Ojecto poderá ser mais 
utilmente empregatla, deslinan-
tlo-so á rnanuten1;ft.o das aulas 
o olllcínas do referido estabe-
lecimento, mesmo porque o 
Congresso l\lineiro (lei. n. 4B, 
ele 22 ele maio de 1893 i<t fez 
importantes conecssõcs de v~r
ras, predio c dinheiro para a 
funllaçào do dito collegio; 

Considerando, finalmente, que 
cumpre providenei;tr-se no sen-
tido 1!:1. real applicaçiio elos au-
xílios tio Estado ás instituições 
por elle subvencionadas; 

A''eonnnissão de llnanças é de 
parecer que o referido projc-
do, já approva1lo em 1. • dis-
eus5:1o, passe á 2. •. com a se-
guinte retlaeção: 

o Congresso elo Estado do l\Iinas 
Gcnl'lS decreta: 

Art. t. • Fica o governo auctori-
za,lo <t auxiliar as ohras do eol-
lcgio dos Salesianos, na Ca-
ehocira elo Cmnpo, com a quan-
tia de :lO:OOIY~. 

Art. 2. • Inaugnrado o referido cs-
tahelccít;;cJlto, o goYcrno auxi-
lial-o-ha ainda, para a manu-
tenção do~ respectivos cursos e 
ofJicinas, com a rju:mlia de 
20:00!J$, diYiilitla em Cjnatro 
prest.açcies a1muai~S 1le cinco 
contos ca·Ja umn. 
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91 Auctoriza o governo a auxi- Art. 3.• o auxilio !leque trata Do sr. 
liar cem a quantia ele ciu- o art. 1. • sei se e1Tectuar:1 tlc-
coenta conto~ as OIJras do pois de veriticar o governo que 
eollegio Sa!esianos, em Ca- teve a devida applicac.~ào cgnal 
chocira do Campo. sornrna que para o mesmo llm 

foi wnsiguacla na lei 11. 43, de 
22 de maio de 1893. 

Art. 4. • Ucvogarn-se as disposi-
çües em contrario. 

S. IL Sala das commissües, G 
de junho tle 18()5.-J. P. X.\VIEI\ 
ll.\ VEJcH.- Gom:s D.\ S!LY.\. 
- .JOAQum Dunu. 

Em 8, entra em 2. • discussão, 
por artigos, conjunctamentc 
com o sniJstilutivo oiTerccido 
pela commissào. 

Ao r.rt. 1. • é oJTcrccida e posta 
conjunetarncnte em tllscussào a seguinte 

Rmenda-additiL'a 

Fica o governo auctorizaclo a an· 
Xiliar clesclc já as ohras do 
Collegio Saleslano na ei!ladc da 
l'onte Nova, com' a quantia de 
10:0tl0$ tdez contos de réis), 
pela verba-- obras publicas. 

S •. ll.- Sala das sessücs, 8 tle 
]UIÜIO de 189:>.- C. St;NA.-A. 
illAIITINS.- Cü!ILLO DE lli\ITO. 
- GOliES DA SILVA. 

Não !Javcndo mais quem peça a 
palavra, encerra-so a discussão 
c é approvallo todo o suhstl· 
tntlvo da commlssão, com a 
mncnda o!Tereclda polo sr. C. 
sena, llcando prejudicados os 
arts. 1.· o 2,• do projecto. 

-
costa scna. 

Adoptaclo em 2. • para passar á ~ 
:l. • discuss:\o, vae o suhstltu-
tivo com a emenda approvada 
á commissão de llnan~as. 
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1 895 Junho, 8 

91 Auctoriza o' governo a auxi- Em 11, é offercchlo c vne :1. irn- Do sr. Costa Se na 
liar com a quantia de cin- primir-sc para ser su!Jmctlido • 
cnenta contos as obras do à 3.· discussrro. 
collegio Salcsianos, em Ca-
dwcira do Campo. 

Em 17, é approvado som debate 
em 3.' discu~são e remettido 
{t commissão de redacção, que 
nesse mesmo dia, obtendo ur-
gencia, o oflcrece redigido 
alillll. 

Approvada a rcdacção em vir-
tude de nova urgencia reque-
rida pelo sr. C. Sena, é nesta 
mesma data remctticlo h Ca-
mara dos ,srs. Detmtados, sob 
n. 56. 

Em 16 de julho, tendo sido ap-
provado, sem alt•;raçõcs, pela 
Camara, é remetlido á sanc·;ão, 
sob n. 15. 

Sanccianado 

Lei n. 131, ele 20 ele jntho ele 
1SG5. 

92 Es!alJOlecc o maximo doca- E1n 8 de junho, rslanrlo apoiado Do sr. Gomes da Sil-
pital sollre que. rlevc_ ser pelo n_ume1:o . de assignatnras, va. · 
contada a garanlla de Jlll'Og vac a Jmpnm,Ir-se para entrar 
de c1ue tral11 a lei n. 8:1, de na ordem dos trabalhos. 
1.' de junho de 18\l!, para a 
constrncçiio da estrada de 
ferro do llio Grande t\ Ca-
choeira do 1\Iaribondo. Em 11, depois do algum dchate, 

é approvado em 1. • discussão e 
remelticlo á com missão de ohras 
publicas. 

Em 18, é o!Tcrccido e vae a im-
primir-se para ser suhmcttido 
á 2.• discussão. 
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92 Esla!Jelcce o maximo do ca- Em ~o. e approvado em 2. • 1!is- Do sr. 
pftal so!Jre que deve s.:r euR~:io, por artigos sueecssivos, va. 
contada a garantia de juros e fica solnc a mesa para entrar 
de quo trata a lei u. l:í3, de na ordem dos trabalhos, dis· 
l.'lle junho do 18!JI, para a pensado o interstício, a requc· 
construcção da estrada 1le .Iimento do sr. Gomes da Silva. ferro do IUo Grande <í Ca· 
chocira do jJari!Jondo. 

Em 21, entran1l0 em 3.• discus-
são, s;lo offerecidas, apoiadas 
c Posta> conjunctamcute em 
discussão as seguintes 

Emendas 

N. 1 

Ao ar L. 1. •. Substituam se aspa· 
lavras-do 1\io Grande a-pelas 
seguintes: da cidade de Ubc· 
ratJa a Uio Grande na. 

N. 2 

~~~rPs~entc-sc onde convier: 

Artigo. Sl o governo assim jul· 
r.1ar conveniente, mandaní deS· 
de já proceder aos respectivos estudos. 

Sala das sessões 21 tle julho de 
1803.- Gom::s' DA SILVA. 

Encerrada a discussão sem mais 
c!e!Jate, são approvact'as as emen· 
das. as quaes vi!o, com o pro. 
jecto, rrue ó lamhem approvado 
em :J. ·discussão, á commissão 
de redacção. 

Em 2~. é o!Terecida, posta em 
IJiscn~aãn e Hpprovada sem dc-
hatn a mh\cção tina!, conce-
dida para Isso urgencla, a re-
querimento do sr. Gomes da 
.:,i li a. 

i\esta mesma data é remettido á 
Camara !los srs. Deputados, 
soh n. 60. 

-
Gomos da Si! 
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92 Estabelece o maximo do ca- Em 11 de julho, não tendo sof- Do sr. Gomes da Sil-
pital sobre que 1\eve ser f rido allcra•;ões, é remettido va. 
contada a garantia de juros pela Camara dos srs. Depu· 
de que trata a lc! n. 83, tados á sancçao, sob n. 9. 
de 1. • de junho de 18\1-!, 
para a construcção da es-
trada de ferro elo !Uo Gran-
de á Cachoeira do Mari- Saneclonndo 
bondo. 

Lei n. 13!i, de 20 de julho de 
1895. 

93 A uctoriza o governo a subver.- Em 11 de junho, estan~o apoiado Do sr. Rebêllo Horta, 
cionar annualmente com a pelo numero de ass1gnaturas, 
quantia de 10:000$ a qual- vae a imprimir-se para entrar 
quer empreza de opera Iy- na ordem dos trabalhos. 
rica que se proponha a dar 
espectaculos na capital do 
Estado. Em 17, é approvado sem debate 
' em 1. • di:;cussão e remettido :l 

· com missão de finanças. 

Em 18, é oiierecido e fica sobre 
a mesa para ser submettldo a 
2. • discussão, dispensados para 
esse fim o intersticio e a im-
press!lo, a requerimento do sr. 
Xavier da Veiga. 

I~m 10, é approvado sem debate 
em 2. • discussão e fica sobre 
a mesa para entrat• na ordem 
dos trabalhos, depois de findo 
o interstício, visto não ter 
so!Irido alterações. 

Em 21, é approvado sem debate 
em 3. • discus~ào e remeitido á 
commissão de redacção que, 
obtendo urgcncia, o o!Iercce 
redigido afinal. 

Nesta mesma clata, a requeri-
mento do sr. X. da Veiga, en-
tra em discussão e é approvada 
sem debate a redacção final, a 
qual Yae ser copiada para sP.r 
remettida tí. Camara. 

• 
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18()3 Junho, 11 93 ). \uctorizaogoverno asubven- E m 22, é rcmctliilo á camara D o sr. He!Jêllo Horta cionar annualmcntc com a dos srs. Deputa!os, soh n. 5~. quantia ele 10:000$ a qual-

quer empresa 1le opera Jy. 
Em 9 de julho, é rejeitado rfca que se )Jroponha a dar 

espectãculos na capital do pela Camara elos srs. Depu-Estado. tados em 1. ·discussão. 

ls9 5 .Junho, 18 !H Auctoriza o governo a contra- Em lR de junho, vae a impri· Da commissão ctar a c:mstrucção de uma mir-sc para entrar na ordem 'obras publicas. estrada de ferro entre as dos trabalhos. 

I cidades de Theophilo Ottoni 
c Arassuahy. 

Em 22, é approvar!o sem dehatc 
em 1. · discussão c remcttido á 
commissão ele obras pnhlicas. 

de 

Em 26, é ol'ferccido e vae a im-
primlr-sc para ser subrnctlido 
á 2. • discussão. 

Em 28, entra em 2. • 
por artigos. discussão 

O art. 1. · é approvado 
de algum debate. depois 

Os !lrts. 2.', 3.• e 4.· são suecos-
SIVamentc approvarlos sem de-hatc. 

Adaptado em 2. • para passar á 
3,. discussão, nca o projccto 
sobre a mesa JMra cnlrar nà 
ordcrn dos trabalhos, depois de 
lindo O interstício, ViSto llfíO 
ter sofft'ido alteraçôcs. 

Hm 3 de julho, é approvado sem 
debate em :1. • discussão c vae 
ã comm!ssào de reclacção. 

Em 6, é o!Terccida c approvad a a rcdacção llnal, á vista de ur-gene ia requerida pelo sr. Gon ICS da Silva. 
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1895 Junho, 18 !H Ancloriza o governo a contra- Nesta mesma data <l o projecto Da commi~sã1J de 
ctar a construcçi\o de urna rcmettirlo á Camara dos nrs. obras publicas. 
estrada de ferro entre as ci- Deputados, sob n. 65. 
!la<les de Tlleophilo Ottoni 
e Arassuahy. ,. 

Em 15. tendo sido approva!lo 
pela Camara, sem alten\l;ões, é 
rcmeltido á sancç:lo, sub u. u. 

Sanccionado 

Lei n. IJB, de 20 de jnlho de 
[89;) 

' 

1895 Junho, 21 95 Faz diversas modillcações nas Em 21 de junho vac a impri- Da com missão de ca-
leis. ns. 2 c llU. mir-se para entrar na ordem maras muuicipaes. 

dos trabalhos. 

Em 25, c approvado, depois de 
algum debate, em 1. • discussão 
c remcttido á commissão rc-
spectiva. 

Em 28, é oJierecido c vac a im-
primir se para ser submettldo 
á 2.· discussão, acompanhado ao seguinte 

Pal'ecel' 

A commissão de camaras muni-
cipaes a que foi presente o pro-
jecto n. 95, . pelo qual ficam 
modificados algun~ dos arts. 
das leis n. 2, de 14 de setem-
!Jro de 1891 e n. 110, de 24 de 
julho <le 1894, é de parecer 
que, tendo o me3mo sido a\1-
provado em 1. • discussão seJa 
submettillo á 2.· com ás so· 

~I 

guintea 

~.,., / 
•I 

' '* • 
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1895 J unho, 21 05 I laz tliversas motli!icaçucs nas Emendas Da eommissã~ ~le ~a leis ns. 2 o 110. maras mumetpaes 

1,• 

Ao art. ,1. • 

Depois da palavra- comparece-
rem - aceresccntc-sc : - sem 
motivo do força maior prova-
do ou molestia attestada. 

2.· 

Sub3titua-se o art. 5. Q pelo se-guinto: 

Ar.ti~o. ll~vc.rá recurso ll!ll'a o 
JUIZ de iltretto da comarca mais 
visinha sempre quo for annul· 
latia t[Ualquer eleição munici· 
pai ou districtat. 

3,• 

Accresecntc.sc : ' 
8 O rceurso será considoratlo ma-

teria urgente e tlecitlido no 
prazo rnaxirno de 30 dias. 

'1.. 

Ao ~ 1.' 

Suhstiluam-se as palavras- ao 
8enetario do St'llatlo - pelas 
Sl![illintes: - ao podt!r cornpe-
lente -o mais l'IHno est;\. 

5 ... 

Supjn·ima·se o § 
arti~o. ' 3.' do mesmu 



. 1G9 

rn 
o -' o 
z ~ :::::: ASSll'\li'TO ANDAMENTO OllSERVAÇ0ES z ~ ::: 
~ C! "" ~ z 

1895 Junho, 21 H5 Faz diversas modi!ica~.ries nas G.· Da commissão de ca. 
leis ns. z e 110. maras municipacs. 

Accrescente-se: 

Artigo. São inelegíveis para o 
cargo de agente executivo mu-

. niCJpal os parentes consangui· 
neos e amns nos 1. • c 2. • 
grãos do agente executivo mu-
nicipal que se achar em exer-
cicio no momento da eleição 
ou que o tenha deixado até G 
mezes antes. 

7.· 

No art. 13. 

Supprima-se a ultima parte- no 
primeiro anno do triennio, 
etc. 

8.· 

Ao art. 14. 

Supprima-se o paragrapho unico. 

I 
9,• 

Accrcscente-se: 
I 

,, -~ 
: 
' 

Artigo. Não poderão fazer parte 
dM cornm:ssões de que fala o 
art. GG da lei n. 2, de 14 de 
setembro de 1891, os membros 

l, 
!,.; .. 

'-;:·' 

da camara municipal c cause-
lhos 1Ustrictaes, devendo ser ' fornecidos ás com missões todos 

1.' os esclarecimentos de que as 
mesmas necessitarem ja pelo 
agente executivo, j<i pelos pre-

I s1dcntes dos conselhos distri· 
ctaes. · 

''• ... 
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18~5 Junho,21 95 Faz diversas modificações nas lU Da commissão de ca leis ns. 2 c 110. maras municipaes 

Ao art. 12. 

Accrescentc-se depois da palavra 
-municipal-o scguinte:-ou 
districtal-depois de-munici-
paes-o seguintc:-ou tlt~tri-
ctaes-depois tia palavra-ca· 
rnara-aecrescente-sc:-ou con· 
se! h o. 

11 

Di~posição transitaria. 
, 

' Considerando que, infelizmente, 
ha municípios no Estado de 
l\linas onde funccionarn duas 
camaras municipaes; 

Considcrandl.l ser prcjutlicialissi-
mo aos municípios a existcn-
cia de dualitla1le de camara em 
cxercicio pela perturhaç.ão !la 
ordem publica e parada do des-
envolvimento que é necessario 
tlar-se aos municípios ; 

Considerando 'lllC essa dcsorien-
tação, verdadeira anarchia, deve 
ser cortada de vez ; 

Considerando que a paz o a olle· 
dicncia ;ls leis no Estado tle 
lllinas tem sido a sua salvação, 
fazendo·o sohresahir dentre os 
Estados da União; . 

Considerando 3uc nos intervallos 
!las sessões lo Senado não JlO· 
!ler<í vcrilicar-sc a disposição 
do art. G.· desta lei; 

Considerando que o governo terá 
necessidade de corresponder-se 
com os diversos municlpios do 
Estado, já para execw:ão de 
suas leis, já em henellcio dire-
elo aos municipioR ; 
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05 Faz diversas modificações nas Considerando, finalmente, que Da com missão de ca-
leis ns. 2 e 110· nenhuma disposi!;ão de lei im- maras municipaes. 

pede, nestas circurnstancias, 
que o governo se dirija o!llcial-
mente, no caso de dualidade 
de camara em um municipio, 
a esta ou áquella camara: 

Hcsolvc deixar ao arhitrio do go-
verno entender-se com esta ou 
aquella camara, que o mesmo 
julgar legalmente eleita, proce-
dendo em tudo mais de accor-
do com as disposições de lei. 

Sala das com missões, 28 de junho 
de 1895.-l'. DRUl!OND.-Go-
MES DA SILVA. 

Em '! de julho entra em 2. • 
discussão, por artigos, conjun-
ctamente com as emendas o!Te-· 
recidas pela commissão. 

Os arts. 1. ·, 2. ·, 3. • e 4. • são 
succ.essivamente approvados 
sem dehate, asstm como a 
cmcnd<1 a este ultimo o!Icrcci-
da pela comrnissào. 

o art. 5.•, depois de algum de-
bate, fica prejudicado com a 
approvação da emenda suhsti-
tnli v a ao mesmo o1Ierecida 
pela com missão. 

As outras emendas referentes a 
este artigo são tamhem a.ppro-
vadas. 

A dlEcussão dos arts. G.· a 16, 
depois de algum dchate, é en-
cerrada, licando a votaçllo 
adiada por falta de numero. 

A' disposi~·llo transitaria da emen-
da dacommissão, o sr. P. Dm-
mond oflerece e é posta con-
junctamente em discussão a 
seguinte 
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1895 Junho, 21 05 Faz diversas modificações nas 

leis ns. 2 e 110. Snb-emendn 

Ao projecto n. 03, i~t-fine. 

A ccrescen te·se: 

Artigo. Em relação aos municí-
pios em que actualmente func-
cionam duas camaras, fica ao 
arbítrio <lo governo entenuer-
se com esta ou aquona corpo-
raç~o que o mesmo julgar le-
galmente eleita, procedondo-w 
em tudo mais r!e accordo com 
as rlisposições !lo lei. 

, 
Senauo, 4 do julho ue 18U5 .-P. 
DnU~IOND.-f.om;s D.\ SILVA, 

Eucerraua a discussão, sem de· 
bate, é rgualmente adiada a 
votaç~o por falta de numero. 

Em 6, procedenuo-se á votar;ão 
dos artigos cuja discussão se 
achava encerrada, são appro-
varlos successivamente os arts. 
6. • a 16 com as emendas offe· 
recidas pela commissão, fican-
do prejudicada a de u. 11 com 
a approvação da sub-emenda 
of!erccida paio sr. P. Dm· 
mond. 

Adoptado em 2.· para passar á 
3. • rliscussiío, vae o projccto 
com as emendas approvar as á 
eommissiío de carnaras muni-
cipaes. 

Em li, é oiierecido e Yac a im· 
rrimir-se para ser subrnettldo 
.1 :.1. • rli~Cllgs:J:o, acompanhado 
do sr.gninlc 

Da commissão ~o ot\· 
maras municipacs. 
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1805 .Tunho, 21 95 Fazdivcrsasmod'!icaçõcs nas Parecer na commissão de c~-
leis ns. 2 e 110. maras rnunicipaes. 

A commissão de camaras muni-
cipaes á que foi presente o pro-
jecto n. H5, já approvado em 
segunda discussão, é de pare-. cer que o mesmo seja submet-
tido á 3. • discussão, com as 
emendas seguintes: 

. 
1.• 

Ao art. 11. 

Accrescente-se il.t-{ine:-salvo si 
ohtiver dous terços dos votos. 

2. & 

Ao art. 15 accrescentc-se: 

I Par:~raplio unico. Caso a assem-
bl a não envie a reclamação 
ao Congresso, poderão fazel-o 

. os slgnatarios da mesma, ajun- . 
tando certi1lào ~ue será dada 
pelo secretario a assembléa, 
que prove ter sido a reclama-
ção apresentada :í assernhléa. 

3.· 

Ao art. 12. 

I 

Accrescente-se in-fine: -sal v o si 
obtiverem dous terços dos vo-
tos na eleição. 

Sala das commissões, 11 de julho 
de 1895.-1'. DRmiONn.-Go-
!IES DA SILVA, 

I 
O Congresso do 
, decreta: 

Estado de Minas 
! 

j, .. ti ., ' 
I ~·· 

·' 
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95 Faz diversas modilicac:,c1cs nas Art. l. • A apurac;-.ão das eleiç.Oes Da commist~~c~~a~~: 

leis ns. 2 e 110. de agente executivo munir.ipal, maras m 
vereadores, conselheiros distri· 
ctaes c juizes de paz, será feita 
na súdc dos municípios, trinta 
dias depois da eleição, por urna 
junta composta dos tres juizes 
de paz, dos tres immediatosao 
t~rceiro juiz de paz da sélie do 
districto e dos presidentes das 
mesas eleiloraes dos distrlctos 
e secções de districto. 

§ 1. • Hcunitlos, pelo menos, 5 
dos memhl'os da junta, occupa-
r<í a presidencla o mais velho 
e immediatamente se procederá 
á eleic;ão do presidente da junta. 

!; 2.• Esta junta deverá proceder 
tí apuração das eleições, obser-
yando o disposto nos ~§ 2. ·, 
il. • e 4.· do art. 2.· da lei n. 
110, de 24 de julho de 1891, e 
arts. 173, 17·1 e 175 da !e! n. 
20,. de 26 de novem!Jro de 1891. 

Art. 2. • O reconhecimento de 
poderes de vereadores, agente 
executivo c presidente da ca-
mara nnmicipal, será feito pelos 
vereadores recetn·eleitos, ob-
serv.adas as seguintes determi· 
naçoes: 

1. • Sessenta dias depois da ele i· 
ção, ao meio dia. reunir-se-hão 
na sala da camara muuiclpal 
os rccem-eleilos, sob a presi-
dencia do presidente da. cama-
ra ou do vereador mais velho, 
caso nllo compareça o presi-
dente eleito. 

2 • nesignado, pelo presidente, nm 
secretario, a este serão apre-
sentados os diplomas, á vista 
dos quaes scrti organizada urna 
lista de chamada dos v-:reado-
res diplomados. 
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95 Faz diversas modilicações nas 3.· Immcdialamentc serão lança- Da commissão de ca-
leis ns. 2 c 110. · dos em uma urna os nomes de maras municipaes. 

todos os vereadores presentes e 
proceder-se-ha ao sorteio de 
duas comrni~sões, composta 
cada uma deltas de trcs mem-
bros, sendo a pri meir:t encar-
regada ele verificar e dar pare-
cer sobre os poderes de lodos 
os vereadores e agente execu-
tivo municipal, e a segunda 
para dar parecer sobre os po-
deres dos membros da primeira 
commissão. 

:L' A' primeira commissão serão 
entregues as actas e mais papeis 
rel'ere'ntes à eleição, afim de 
in tePpor parecer no prazo de 
118 horas. 

5. • A commissão rennir-se-ha em 
hora c Jogar designados por 
edital afllxado na porta da ca-
mara. Os interessados sobre a 
nullidade da eleição poderão 
comparecer (ts reuniões c tomar 
parte na discussão, não tendo, 
porém, direito de voto. 

G. • Findo o prazo do n. 4, se fará 
segunda sessão preparatoria, 
ao meio dia, na qual serão lidos, 
discutidos e votados os parece-
res da commiss1io, devendo 
cada parecer só tratar da elei-
ção de um candidato. 

7. • Approvados os pareceres que 
concluircm pelo reconhecimen-
to dos vereadores, immediata· 
mente prestarão elles o com-
promisso ou juramento legal. 

s. · Em seguhtt serão os papeis 
relativos á eleição envia<los á 
segun,Ja commissão e esta pro-
cederá de conformidade com o 
disposto nos ns. 4, 5, G e 7 deste· 
artigo, devendo emittir parecer 
dentro do prazo de 24 horas. 



1805 Junho, 21 

176 

ASSU.:IlPTO 
ANDA~lE:'iTO OBSEH y AÇCiES 

-
·, ,. de ca· 95 Faz diuersas modificações nas G. • 1\tra approvação de parecere> Da comm~~~~~cipaes. 

leis ns. 2 e 110. que conclnirern pela nnllidarle maras I 
de uma ou mais eleições que 
invalidem os poderes tle candi-
datos diplomados, ,; necessario 
dois terços tle votos dos verea-
dores presentes. 

Art. :l, • No caso de nulliclade 
o presidente immediatamente 
cornmunicar<i ao agente execu-
tivo para que este, de accordo 
eorn a legislação ViP:Ciate, man-
de proceder à elei~·ão para pre-
encl!im~to das vagas no prazo de 6U dras. 

Paragrapho unico. Si dentro de 
cinco dias, a contar do recebi-
mento da communicação, o 
agente executivo deixar tle 
cumprir o disposto neste ar-
tigo, qualquer vereador poderá 
ordenar quo se proceda á rcs-
pccli v a eleiçilo . 

.\rt. •1. • Nilo comp:nccewlo no 
dia consignado no n. t do art. 
1. • metade c mais um dos vc-
n~adores elellos e diplomados, 
o presidente desi~nar;í outra 
sessão. para cinco dias depois, 
,t mesma hora e Jogar mcncio-
n_atlos para a primeira, c si 
arntla nesse dia não compare-
cerem, sem motivo de forp 
maior prova, lo ou moles lia at-
testarla, consirlerar-se·ha como 
renuncia do cargo c o presi · 
clen te proviilenciar;í, de accordo 
com a preseute lei, para o pre 
enclmneuto tias vagas. 

Art. 5. • Haverá recurso par:1 o 
juir. de direito tia comarca mais 
visinha, sempre q1tc for anuul-
lada qualquer eleição munici-
pal ou districtal. 

§ l. • 0 rccurw ser <i Cl)nsichrado ' 
rnateria ur~ente c dceiclido no 
ll!'azo maxrmo de 30 dias. 
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§ 2.· Este recurso poderá ser in· Da commissrio de ca-
terposto den.tro do prazo de dez maras municipaes. 
dias c será tomado por termo . 
pelo secretario da Camara, inde· 
pendente de petição, em livro 
para esse fim destinado, dando-
se ao recorrente copia do ter-
mo, que deverá ser enviado ao 
poder competente, acompanha· 
do dos documentos e allcga· 
1;ões que comprovem as razões 
do recorrente. , 

§ 3. • Caso o secretario da Camara 
se recuse tomar o protesto, será 
PSte la vraclo no livro de notas 
de qualqu•3r dos tabelliães da 
comarca, que dará copi.t ao 
recorrenle para os tlns do pa-
ragrapho antecedente. 

Art. 6. • Desde que em qualquer 
municipio se verifique duali· 
dade de camaras municipacs, 
compete ao Senado o rcconhe-
('[monto dos poderes dos respe· 
ctivos vereadores, agente exe· 
cutho e presidente a camara 
municipal. 

§ 1. • Logo que funccionarem as 
duas camaras municipaes, o 
promotor de justiça, dentro do 
prazo de quinze dias, requisi-
tará dos Juizes de paz, copias 
ou certir ões das authenticas 
das eleições de todas as secções 
do <listricto ou districtos do 
municipio, organização das 
mesas cl0itoraes, assignaturas 
dos eleitores, acta da apuração 
aeral 'do municipio, certidão 
e terem sido ou não as au· 

thenticas transcriptas nos livros 
de notas e do alistamen~o elei-
tora! do município, protestos e 
mais documentos relativos li 
eleição, requisitando egualmen-
te dos presidentes das camaras 
os documentos que existirem 

· nas secretarias, afim de se1·em 
envla•lós ao governo do Estado 
acompanhados das informações 
que julgar opportunas. 
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Senado, que procederá ao re-
conhecimento dos poderes aos 
vereadores, agente executivo e 
presidente da camara, conside-
ranuo materia urgente, de ac-
coruo com seu regimento in-terno. 

§ 3. • O Senauo communicará ao 
governo sua decisilo, annullan-
do ou approvallllo a eleição, 
afim de ser a resoluç1ío cum-
prida pelo poder exel:utivo. 

Art. 7. • llcconhecida e empos-
sada a camara municipal, pro· 
cederá ao reconhecimento de 
poderes dos conselheiros dis-
trictaes e juizes de paz, de Ctlll-
fqrmiuade com a legislaç~o em Vigor. 

. Paragrapho unico. E' da compe· 
tencia da camara e do seu pre-
Midente, dar possé aos juizes 
de paz e conselheiros llistri-ctaes. 

Art. 8. • A' camara ·municipal 
cujo mandato !lndou, eornpcte 
eonti nua r na alimlnistraçilo do 
município, desde que se veri· 
tique a dualidade de camaras, 
mencionada na presente lei . 

• 
Paragrapho unico. Na hypothese 

de~te artigo, competP cgual· 
mente aos conselhos distrit.:taes ' e juizes de íJUZ llO triennio lln· 
do a admimstraçàJ dos distri· 
elos e exercício dos respectivos 
cargos. 

Art. 9. • Empossada a camara 
municipal, cujos poderes forem 
reconhecidos pdo Senallo, to· 
mará contas da administração 
das corporações que tiverem 
exercido as funcç.ües de cama· 
ras municipaes, IJem como da 
carnara municipal do tricunio 
llrH\o, cujo mandato tiver sido 
prorogauo. 
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1895 ,Junho, 21 95 Faz diversas modificações nas Paragrapho unico. Logo depois na com missão de ca· 

leis ns. 2 c 110. de empossados, os conselhos maras municipaes. 
districtaes tomarão contas das 
corporaçóes ~ue tiverem admi-
nistrado o dis ricto sob a fórma 
de conselhos districtaes e tam-
bem do conselho cujo mandato 
tiver sido prorogado, de con-
formidade oom a presente lei. 

Art. 10. Os cidadãos que, contra 
as disposições d:tlegislação em 
vigor, exercerem as funcções 
dos cargos de vereadores, age o to 
executivo c presidente da ca-
mara municipal, conselheiros 
districtaes e juizes de paz, 11-
carão sujeitos á multa de um 
a dois contos de réis, além da 
responsabilidade crimiMl c ci-
vil de conformidade com a le-
gislação em vigor. 

' 

§ 1. • Aos juizes de 
dentes das mesas 

paz, prcsi-
eleitoraes e 

presidentes de camaras muni-
cipaes que dmxarem de satis-

I fazer as requisições do prumo-
tor de justiça para execução 
da presente lei, será imposta a 
multa de 600$ a l:UUO$. 

§ 2.· Aos escrivães ou secreta-
' rios da camara municipal que 

deixarem de satisfazer as re-
quislções dos juizes ou promo-
tores de justiça, para o mesmo 
Um, ou deixarem de tomar por 
termo os _recursos do art. 5. • § 
1. •, sení unpCtsta a rnnlta de 
40o.~ooo a SOO$. 

/ ;1 ' ., 
§ g, • Estas multas serão impos-

tas pelo Presidente do Estado 
c serão arrecadadas pelos ngen-
tes fiscaes. 

t :'~ I,,,,... ., .. 
I 

Art. 11. O agente executivo mu-
nicipal não poderá 8él' eleito 
para o triennio seguinte. 
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leis ns, 2 e 110. cargo de agente executivo nm- maras m 
nicipal os parentes consangni-
neos e affins nos 1. • e 2. • gráos 
do agente' executivo muntclpal 
quo se achar em exercício no 
momento da eleição ou que te-
nha deixado até seis mezes 
antes. 

Art. 13. E' de ex.-:Iusiva compe-
tencia do agente executivo mu-
nicipal ou districtal a nomea 
~~ão dos empregados munici-
pacs ou districtaes, excepto os 
da secretaria !la camara ou con-
selho, que serão nomeados pelo 
presidente. 

Art. 1•1. Para convocação dos 
membros da assembléa muni-
cipal, que se fará. até o dia 10 
de janeiro, serão inclnldos os 
maiores contribuintes de todos 
os impostos municipaes, sujei-
tos ou não ao lançamento, e 
quo tlver•·rn effcctivamentc 
pago as coJ>lri!ll~ir;llcs at,·) o dia 
31 de dezembro do exercicio anterior. 

Paragrapho unlco. Para a instal-
laçào da assemhléa municipal 
é ncccssario o comparecimento 
da ~alo ria de seus membros. 

Art. 15, Na competencia da as· 
semhlôa municipal para tomar 
conhecimento da; reclamações 
dos contrilmintes dos cofres 
municipaes e conselhos dlstri· 
ctaes, não se comprehcnde a 
faculdade de modillcar as tia-
liberações ou leis das cama· 
ras ou conselhos, cumprindo 
t<lo sômcnte ammllar ou não 
as delihera•;ões tios conselhos, 
e enviar ao Congresso as re-
clamaçõ,~s referentes <ts tlelihe-
raçOes das camaras, suspen· 
dendo vu ntlo sua execução. 

Art. lG. ~<lo porler:'ío fazer parte 
das t:omrnissües de que fala o 
art. GG da lei u. 2, de H de 

.\ 
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18!)5 Junho, 21 95 Faz diversas modificações nas setembro de 18!Jl os membros Da commissão de ca-leis ns. 2 c 110. da camara municipal c conse- maras municipaes. lhos districtaes, devendo ser 

fornecidos ás com missões todos 
os eEclarecimentos de que a 
mesma necessitar, já pelo agen-
te executivo, jà pelos presiden-
tos dos conselhos distr!ctaes. 

Art. 17. Fica elevada a 20$ dia-
rios a multa imposta pelo pre· 
sidente da assembléa municipal 
aos respectivos membros que 
sem causa justificada deixem 
de comparecer às se,sões. 

Art. iS. Em relação aos muni· 
nicipios em que actualmente 
funccionam duas camaras, fica 
ao arhitrio do governo enten· 
der-se com esta ou aquclla cor: 
poração que o mesmo jul5ar 
legalmente eleita, proceden o· 
se em tudo mais de accordo 
com as disposições da lei. 

Art. HJ. Ficatll revogadas as dis-
posi:; ões em contrario. 

Sala das commissões, 11 de julho 
de 18!J5- P. DRIHIOND. -GO~IES 
DA SILVA. 

Voto separado 

Vencido. 

Penso que são contrarias á Con. 
' stiluição do Estado as disposi-

çóes dos arts. fi, 9, 11 c 13, 
imiteis as dos arts. 7 e 10 o 
seus paragraphos, por conterem 
rnateria já. considerada na le-
gislação em vigor; inconvc-
nicntes as emendas e additi-
vos, por importarem restricção 
da eapacidade eleitoral, inter· 
venção elo poder executivo em 
negocias dos mais importantes 
do rnunicipio, corno é a con· 
stituição de sua administração 
e magistratura local em ma teria 
eleitoral; finalmente que o pro-
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1895 Junho, 21 95 Faz diuersas modificações nas 

leis ns. 2 e 110, · .. de ca· jecto é deficiente, pois que não Da comm1ssa~ ·paes 
exclue da presidencia das jun· maras mumci • 
tas de apuração o presidente da 
Helação e os juizes de direito 
que, segundo a Constituição do 
Estado, Mio podem exercei-a. 

OIIereç.o por isso as emendas se-
guintes: 

'1.• 

Ao art. 1. • e seus paragraphos. 
Substituam-se pelos seguintes: 

As juntas de apuração, do que 
: tratam os arts. 172, 178 e IB4, 

da lei n. 20, de 26 de novem-
bro de 1891, serão 'COmpostas 
dos juizes de paz dos districtos 
da ~omarca e presididas pelos 
mms votados delles do 1. • dis-tricto da sêde, 

§ 1._' Os juizes de paz serão sub-
stituidos pelos immediatos em 
votos ao 3. • juiz de paz até o 
numero de 3 e o presidente 
pelo seu substituto legal. 

§ 2;• Para· que a junta possa 
funccionar, bastará a presença 
de 4 de seus membros, além 
de seu presidente, 

§ 3.· As multas em que incor-
rerem os membros da junta 
serão impostas pela mesma 
junta, por maioria de votos. 

I 

' ' 

§ 4. • Da Imposição da multa ha-
verá recurso para a Relação, 
observando-se no seu processo 
e julgamento as disposições 
em vigor relativas aos recursos crirnlnaes. 
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ANDAMENTO OllSjmVAÇÕES , 

' 
2~"' Da commissão de ca-

maras municipaes. 

Ao art. 2.•, n. I. 

Em vez de - sessenta dias de-
pois da eleição, diga-se : no 
dia 1. • de janeiro do respecti· 
vo triennio. 

3.· 

Ao art. 2.•, § 9. 

Supprima-se. 

4.· 

Ao art.:4:. 

Em vez de - considerar-se-ha, 
etc., etc., até o fim do artigo, 
diga-se: deliberarão os que ti-
verem compareci:lo, constituiu-
do as commissões do modo 
que for possivel. 

5."' 

Ao art. 5.•. 

Supprlma-se. 

G,' 

Ao art. 6. • .; 

Supprima-se. 

7 •• 

<\o art. 7 .•. 

Supprima-se. 



84 

<n 
o ~ 

o c:: 
OBSERVAÇÕES 

z l'tl ASSUlllPTO ANDAMENTO z -'11 :s -< ~ t::l 
z; 

-
' 

Da commiss1i~ do ca 
1895 Junho, 21 95 Faz di versas modi!lca\~<ies nas 8.· leis ns. 2 e 110. maras mumclpacs. 

• Ao art. 9. • • 

Supprima-se. 

'l 
9 .• 

Ao art. 10. 

Supvrima-se. 

to.· 

Ao art. 11. 

Supprima-se. 

11.· 

Ao art. 13. 

Supprima-~e • 

. 
12.· 

Ao art. 14. 

SupJlrlmam-se as palavras - ou uao. 

13,• 

Ao art. 15, 

Supprima-se, 
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ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

---- -1---------t---------- -------
18"5 Junho, \!1 

S. S.-H 

95 Faz diversas modificações nas 
leis ns. 2 (I 110. 

I \ 

14.· 

~o art. 18. 

Supprima-se. 

Additivos 

Accrescente-se onde convier: 

Artigo. As questões respectivas 
. á validade ou nullidade da 

apuração da eleição de verea-
dores, agente executivo, mem-
bros . dos conselhos dlstrictaes 
e juizes de paz, quer por de-
feito de orgamzaçào da respe-
ctiva junta, quer por inobser-
vancia dos preceitos legaes re-
ferentes ã mesma apuração, 
serão julgadas pela Helação, em 
virtude de recurso, que poderá 
interpor qualquer eleitor. 

§ 1.• O recorrente apresentará 
sua petição de recurso instrui· 
da com as razões e documen-
tos que julgar convenientes 
dentro do prazo de 10 dias, con-
tados do encerramento dos tra-
balhos da junta, ao juiz de 
direito da comarca, que man-
dará autoal-a e tomar o respe-
ctivo termo. 

§ 2: Dentro do prazo de 10 dias, 
contado do termo do recurso, 
poderá qualquer eleitor da co-
marca impugnar as. razões do 
recorrente, dando-se-lhe vista 
dos autos em cartorio, si o re-
querer. 

§ 3. • Findo o prazo marcado no 
paragrapho antecedente, serão 
os autos remettidos pelo cor-
reio sob registro para a ReJa. 
ção que, julgará, observando-se 
a ordem do processo e julga-
mento das appellaçOes crimi-
naes. 

Da com missão de ca-
maras municipaes. 

\ 

I 
f 
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1895 Junho, 21 95 Faz diversas modificações nas § 4. • O recurso terá cffeito sus- Da com missão de ca· , leis ns. 2 e 110. pens1vo, veriilcando-se o reco- maras rnunicipaes. 

nhecimento de poderes depois 
de sua decisão e na forma dos-ta lei. 

§ 5. • Da decisão proferida pelo 
Tribunal remetter-se-ha cop,la 
á camara municipal respect va 
para os fins legaes • 

. 
li 

Artigo. A disposição do. artigo 
antecedente é applicavel á apu-
ração das eleições feitas em 7 
de setembro !le 1894 nos nm · 
niclpios em que houver duali-
dado de camaras. 

i 
l'aragrapho unico. o recurso 

neste caso será interposto pelo 
promoto~ do .justiça ou qual-
quer eleitor até !lo dias conta-
dos !la data !la publicação desta 
lei. ' 

' Ill 

As di~posiçõeH !los arts. 2.· e 4.' 
senw observadas emquanto as 

' camaras muuicipaes nao tive-
rem providenciado a respeito 
em seus regimentos salvo 
qu~nto ao dia.marcatlo'no pri-
mmro dos artigos citados. 

Sala das sessões, 11 de' julho de 
1895.- CAI\ toS AI.VJ~S. 

Em 1:1, entrando em 3, • discus-
s:l.o, é otierer,lfla a seguinte 
eme.nda, quc.é apoiada c posta 
conJnuctamento em t!iscu~~::to. 

Bmenda 

Art. 12. 
I 

' 
Supprima-sc, 
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1895 Junho, 21 95 Faz diversas modificações nas Sala das sGsgões, 13 de julho de Da commissão de ca~ 

leis ns. 2 e 110. . 1895.- CAI\Los ALvEs. maras municlpaes •. 

Depois de longo debate, fica a dis-
cussão adiada pela hora. 

Em 15, continuando a 3. • dis-
cussão, são mais of!erecidas, 
apoiadas e postas conjuntamen-
te em discussão as seguintes 

Emendas 

Ao art. H. 

Accrescente-se no fim da 1· parte: 
- e tiverem de residencia no 

. município pelo menos um 
anuo. 

Sala das sessões, 15 de julho de 
1895,- l'. DRUMOND.- C. AL· 
VES.- Gom:'s DA ~ILYA, 

As juntas apuradoras de que tra-
tam os arts. 178 e 184, da lei 
n. 20, de 2G de novembro de 
1891, serão presididas: 

A primeira p'elo presidente da 
camara municipal da séde da 
circumscripção eleitoral; 

A segunda pelo presidente da ca-
mara municipal do município 
da capital. 

l~ica revogado o art. 185 da lei 
citada, quanto :i intervenção 
dos juizes de direito nos tra-
balhos da referida junta (art. 
1~41, f 

~. n. 

Sala das sessões, 15 de julho de 
1895.- FiRUEIRA LOPES. 
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ASSUMPTO 
ANDAMENTO OBSEHY.\ÇÕES 

__ , ________________ , ________________ __ -----· 
ão de ca-95 Faz diversas modificações nas Art. 1. • Fica revogada a lei n. Da com!n~~nicipaes. 

leis ns. 2 e 110. 110, arts. 1, 2 e 3 e restabeleci· mara 
das as disposições da lei n. 2, 

I 

que !oram por ellas alteradas : 

Nos municípios em que ha dua-
lidade de camaras, continuarão 
na administração municipal ~s 
camaras transactas, até que seja 
resolvido o recurso Intentado 
nos termos do art. 75-V 11. 

Sala das sessões, 15 de tulho de 
18!)5,- 1\. LAGÔA.- c. SENA. 
- FERI\EIRA ALVES, - C, DE llturo. 

I Encerrada a discussão, depois de 
longo deLate, o sr. presidente 
declara quo entende que as 
emendas otlcrecidas pelos srs. 
Cammo d1! Brito e Levindo Lo-
Pes COt1lem tnateria nova, e 
que, si forem as mesmas ap-
Proyadas, prejudicarão tollo o 
ProJecto e deverão passar por 
uma quarta lliscussào, si assim 
entender o Senado, a quem 
consultar<\ em occasião oppor-tuna. 

O sr. Carlos Alves faz algumas 
considerações no sentido de 
demonstrar que as ma terias das 
cmen,las têm reh·u;ào lmmedia-
ta cotn o projecto e que não 
•levem, portanto sotTrer quarta 
discus~<io, ' 

o S!· Hcli~llo Horta, pela oruem, 
thz que está de accordo com a 
Opinião emittida pelo sr. Car-
los Alves, quanto à relação 
Que ha entre a materla das 
emendas c a rlo projecto; mas 
]lerguhta s\, crn 3.· discussão, 
]lollem oflerccer-sccmcndas sub· stitut\ VílS. 

I ' 
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ASSU!\IPTO ANDAMENTO' OBSEHVAÇÕES 

95 l~az diversas modiflcacões nas O sr. Presidente declara que, Da commissão de ca· 
leis ns. 2 e 110. pelo regimento. em 3. • discus· maras municipaes. 

são podem ser o!Ierecidas quaes-
quer emendas, devendo aquel-
las, que contiverem materia 
nova, passar por uma quarta 
discussão. 

Procedendo-se á votação, são ap-
provadas as emendas do sr. Ca-
millo de Brito e Levindo Lo-
pes, ficando prejudicado8 o pro-
Jecto, o voto em heparado e to-
das as outras emendas. 

Consultado o Senado si as emen-
das approvadas contêm mate-
ria nova, resolve o mesmo ne-
gativamente. 

Vae o projecto, com as emendas 
approvadas,;. á com missão de 
rcdacção. 

Em 16, é o!Ierecida c entra im-
mediatamente em discussão a 
redacção final, á vista de ur-
gencia -para esse fim requerida 
pelo sr. Necesio 'l'<wares •. 

o sr. C. de Brito fundamenta e 
oHerece a seguinte 

Emenda 

DigHe-artigos 2 c 1. riscando-se 
do proprio autogr pho o n. 1. 

Sala das sessões, 1 G de julho de 
1895,-C. 111\ITO. 

Apoiada e em d1~ 
encerrada sem •t 
vada a redacç:1CI , 
indo a copiar-~t· 
mettida á Cam:n:• 
putados. 

u \São, é esta 
te c appro-
' a emenda. 
tra ser re-

.os srs. De-

\ 
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!l5 Faz diversas modificações nas Nesta mPsma data é rcmettido á Da commls~~c1~a~~-

eis ns. 2 e llU. Camara dos srs. Deputados sob maras m 
n. 68. e 

Pende de solução da Camara 
dos srs. Deputados. 

ü6 Auctoriza o governo a garan- Em 28 de junho, depois de apoia- Do sr • 
tir juros &s lettrM hypothe- do, vae a imprimir-se para en- dão. 
car1as emittidas de confor- trar na ordem dos trabalhos. 

Gomes Valia· 

midade com a legislação 
federal vigente, para auxi-
liar a lavoura e demais in· 
dustrias do Estado, Em 3 de julho é approvado sem 

debate em 1. • discussão c vae 
á commissào de Finanças. 

Pende de parecer da Commissão 
de Finanças 

ü7 Auctoriza o governo a inno- Em 2 de julho, vae a imprimir- Da commis_s"o " d<l var o contracto celebrado se para ser submellido :í 1. • obras pullhcas. com a companhia E. de discussão, Ferro 1\luzambinho, 

Em 4, é approvado sem debate 
em 1. • discussão e vae á com-
mbsão de Obras Publicas. 

Em 8, é offerecido e fica sobro a 
mesa para ser submottldo á 2. • 
disussào, dispensados para esse 
f1m o interstício c a irnpresstto, 
a requerimento do sr. Gomes 
da Silva. 
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ASSUMPTO ANDAl\lENl'O OBSEHVAÇÓES 

------------------------------------ ------------------------~1----------------

1895 Julho, 2 

l8!l5 Julho, 15 

. \ 

97 Auctoriza o governo a inno- Em 9, é approvado som debate. Da commissão de 
varo contracto CQm a com- em Z/ discussão e fica sobre a obras publicas 
panhia E. de Ferro 1\Iu· mesa para entrar na ordem dos • 
zamllinho. trabalhos, dispensado para esse 

fim. o tntersticlo, a requeri 
mento do sr. Costa Sena. 

Em 10, é approvado sem debate 
em 3. • discussão e remetido á 
commlssào de redaccão, que, 
obtendo urgeucla, o offerece re-
digido afinal. 

Nesta mesma, data, ·á vista de 
urgencla requerida pelo sr. Fer-
reira Alves, entra em lliscus-
são e é approvada sem debate 
a re•lacç~lo tina!, a qual vae 
ser copiada para os tlns con-
venientes •. 

I 

Em ·11, ó o projecto remettirlo á 
Camara dos srs. Deputados sob 
n. 67. 

Pende. ·ie soluçao da C amara dos 
srs. Deputados. 

Em 15 de julho, va.e a impri- Da commissão de ca-
mir·Sll para entrar na ordem dos maras municipaes 
trabalhos. 1 

üfl Auctoriza o governo a con-
ceder um auxilio de 2:000~~ 
a cada um dos conselhos 
djstrictaes ue Antonio Dias 
Ahaixo e Santa lUta de 
Caldas, para acqulsiçáo de , , . • casas em que funccionei!l Em 17, entra em L' d1~cussao, 
as re~pectivas escolas pn- que é encer:r~da depois do ~I· 
marias. gu_m debate, 1Ica~do a v o taça o 

adiada por falta de numero. 

I 
Em 18, procedendo-se á votação, 

é rejeilado em 1. • , discussão e 
vae a archivar-se.' 

,) 
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r:fJ 
o -"'11 o 

~ ~ E-< ::: • ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES ~ < -< A .... 
p 
~ 

' - -
1894 Junho, 1 70 Auctoriza o governo a orga- Em 2 de março, de 1895 é oiTe- Do sr. Camillo ele 

nizar annualmente cinco recido e vae a imprimir-se para 13rito. i 
concursos regionaes agri- ser submettido á 2.· discussão 
colas. acompanhado do seguinte pa-

recer e emendas. 

A commissão de Agricultura, In-
dustria e Artes, tendo exami-
nado o projecto n. 70 jà ap-
provado em 1. • discussão, é de 
parecer que passe â 2. ·com. as 
emendas oflerecidas. 

Art. 1. • Supprima-se a palavra-
annualmente. 

Art. 2. • Em vez de-qualidade e 
quantidade dos productos-di-
ga-se - superficie plantada e 
rendimento por hectares. 

Addite-se ao art. 3.• Fica ao go-
verno aberto o necessario crc-
dito. 

Sala das commissões, 2 de maio 
de 1895.-FREDERICO AUGUSTO. 
-CU!ILLO DE BRITO.-JosE' 13. 
NocuEmA. 

I Em 6, entra em 2. • discussão, 
por artigos, conjunctamente 
com as emendas o!Terec1das pel:l 

; cornmissão. 

Ao art. 1.0 é o!Terecida mais a 
seguinte 

Emenda I 

Ao art. 1.'. 

Accrescente-se depois da palavra 
-agrícolas e pastoris-ficando 
auctorizado a conceder premi os 
nas condições que estabelecer 
em re~ulamento até á !"{Uantia 
de qumze contos de réis para 
cada concurso regional. 



195 

-
ASSU!'tll'TO ANDAl\lENTO OllSERVAÇÕE!: 

---l----------l--------------------:-----------------------1-----------------
189-1 Junho, 1 70 Auctoriza o governo a orga- s. It. 

nizar annualmente ·cinco 
concursos regionaes agrlco-
Ias. Sala das sessões, 6 de maio de 

1805,-J. 1'. XAVIEl\ DA VmGA. 

Apoiada e em discussão, b esta 
encerrada sem mais debato c 
approvado o artigo com as 
emendas. 

O art. 2. • é tambcm approvado, 
assim como a emenda da com-
mlss1io-mrnos na parte reto-
rente á l!alavra-quantidade-
que Uca prejudicada. 

O art. 3. • é egualmente appro-
vado com a emenda ntlditiva 
da commissão. 

Adaptado o projecto em 2. • dis-
cussão, vae com as emendas 
approvadag á commiss::to de 
agricultura, industria e artes. 

Em 7, é oli.;)rrcido e vae a im-
primir-se para ser submettido 
á 3.· dlscnssn.o. 

I~m 9, é approvado sem debate 
em 3, • dioensR1io e vac á com-
missão de redacção· 

O sr. ~ornes da Silva pede para 
cons1gnar-se 11a acta que votou 
contra, porque, nno llaventlo 
productores, não pode haver 
producçiio. 

O sr. Gomf)s Valia dão faz itlen-tico pellltlo. 

Em 10. é o!Tcrecicla o vae a im-
Prirntr-so a n·1lacç1io Una!. 

Nesta mesnw 1lala o sr. Xavier 
da Veiga diz que, no projecto 
remctti!lo :.\ I'Pllmllssiio de rc-
tlacção soiJre a el'eaçfio de con-

Do sr. camillo de 
Ilrito. 
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1895 Junho, 1 70 Auctoriza o governo a orga- cursos regionaes, ·agrícolas, no . Do. sr. Camillo de 

nizar annualmente cinco ta-se pela redacção do art. 2. • Brito. 
concursos regionaes agri- que a lavoura do café. sendo a 
colas. mais desenvolvida do Estado, 

naturalmente será mais bem 
aquinhoada na distribuição dos 
premias, e que, não sendo esse 
o pensamento do auctor do pro· 
jecto, o qual, formulando-o, 
teve em visía auxiliar o desen· 
volvimento da industría nascen· 
te,aguardava-se para. em occasião 
opportuoa requerer uma quarta 
discussão, atlm de corrigir-se 
esse engano. 

Em U, entrando em discussão a 
rcdacção final, é orrerecido o 
seguinte 

Req1>erimento 

--~-

f Requeiro quo o projecto seja sub· 
mettído a uma quarta discus-
são, á vista dos motivos. ex~ 
pendidos no debate em sessão 
de 10 do corrente. 

S. H. 

Sala das r.:sessões, 14 de maio de 
1895.-J. P. XAVIEH DA VEIGA. 

~ '\ .{' ,, 

Apoiado e em discussão, é esta 
encerrada sem debate e appro-
vado o requerimento, ficando 
o projecto sobre a mesa para 
ser dado para ordem dos tra-
balhos. I 

Em 15, entrando em quarta dis-
cussão, é o!Ierecida a seguinte 

Emenda 

Ao art. 2.•, 

I Depois de-conferidos-accrescen-
te se: aos cultivadores de quina 
do Perú, alfafa, rami, ~rigo e 
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ASSUMPTO 

70 Auctoriza o governo a orga-
nizar annualmente cinco 
concursos regionues agrí-
colas. 

1r,s 

-
ANDA!IIENTO OllSERVAÇÕES 

dos outros cereaes, das forra- Do sr. Camillo de 
gens, especialmente do desmo- llrito. 
dium leocarpl~Jn ou lespede::o 
noudíni e das leguminosas 
alimentícias, especialmente os 
feijões. as ervilhas, as favas e 
as lentilhas, tendo-se em vista 
a superficie plantada, o rendi-
mento por hectares e a supe-
rioridade dos generos; e tam-
bem aos criadores de gado vac-
cum, lani~ero e suíno, confor-
me a quahdade e peso dos pro-duetos. 

Sala das sessões, 15 de maio de 
18!)5.-CAhiiLLO DE llRITO. 

Encerrada a discussão depois de 
algum debate, procede-se á vo-
tação da emenda por partes, a · 
requerimento do sr, Frederico Augusto. 

E' rejeitada a primeira parte e 
approvada a segunda, indo o 
projecto á secretaria para ser 
copiado e remettido á Camara 
dos srs. Deputados, 

Em 16, é remcttido á Camara 
dos srs. Deputados, sob n. 52. 

Em 29, foi rejeitado pela Cama-
ra dos srs. Deputados em 1. • dlscussao. 

73 llloeliflca a lei n. a2 de 18 elo Em 5 ele julhode 1894, óremet- Do•sr. Costa Sena. 
Julho ele 1893, na parte re- tido á Camara dos tsrs Depu-
fercnte á indeplni~ação de tados, sob n. 47. · , passagens ele 1mm1grantes 
destinados ao Estado. 

Em 15 de maio de 1895, é de-
volvido pela Camara, acompa-
nhado das seguintes 
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1894 Junho, 20 73 Modifica a lei n. i\2, de 18 de Emenrlas ofTerccidas e approva- Do sr. Costa Sena. 

JUlho de 1893, na parte re- das pela Camara dos srs. De- , 
ferente á mdemnização de pulados ao projecto n. 47 do 
passagem de immigrantes Senadn. 
destinados ao Estado. , 

a) Supprimam-se no art. 1. • as 
palavras - pagando durante a 
pro rogação os juros, etc., até 
final deste artigo; 

b) Accrescente-se o seguinte pa-
ragrapho unico :- Esta dispo-
sição é extensiva aos actuaes 
contractos para introducção de 
immigran tes. 

Paço da Camara dos srs. Depu-
tados do Estado de Minas Ge-
raes, em Ouro Prelo, 15 de 
maio ele 1895.- EDUARDO Au-
GUSTO l'JniENTEL BAilllOS,~. -
AGOSTINHO JOSE' PEREIRA.- DE-
SIDERIO FEI\1\EIRA DE MELLO. 
1 

Em 16, são remettidas <\ com-
missão. de obras publicas. 

Em 18, são ofiereci<las e ficam 
sobre a mesa para entrar na 
ordem dos trabalhos, dispen-
sada para esse fim a imprés 
são. a requerimento do sr. Ne-
cesío Ta vares. 

Em 20, entra em unica discus-
são a emenda. 

Depois de longo dehate, encerra-
se a discussão e, procedendo-se 
á votação, é approvada a emenda 
na parte referente á Iettra a, 
sendo rejeitada quanto á Iettra b 

Nesta me;ma data, volta o pro· 
jecto com a emenda á Camara 
dos srs. Deputados. 
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1894. Junho, 20 

1894 Junho, 25 

73 Modifica a lei n. 32, de 18 de Em 6 de junho, tendo a Ca- Do sr. Costa Sena. 
julho de 1793, na parte re· mara se conformado com a de-
ferente á indernnização de cisão do Senado, é o projecto 
passagem de immigrantes remettido á sancção, sob n. 2. destinados ao Estado. 

Sanectonado 

Lei n. 117, de 7 de junho de 
1895. 

76 Crêa na comarca de Juiz de Em 18 de julho de 18D! é re- Do sr. llebêllo Horta. 
Fóra mais uma Vara de di· mettido á Camara dos srs. De-
reito. putados, sob n. 50. 

(Vide synopse de 1894 pags. 50 e 51). ' 

Em 1. • de julho de 1895, é lido 
no expediente um olllcio do 
sr. 1. • secretario da Camara 
de ?8 de junho, devolvendo à 
PtO]ecto acompanhado das se-
guintes emendas, as quaes vão 
á commissão de justiça e legis-lação: 

Emendas otrerecidas e approva-
das pela Camara dos srs1 De-
putados ao projecto n. 50, do 
Senado. 

Ao final do art.').·. 

Accrcscente-se :-e uma segunda 
promotoria. 

11 

Surprima·se o paragrapho unlco 
do art. 1.·. 

\ 
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Ill Do sr. llebêllo Horta. 

Substitua se a mat~ria contida no 
art. 2. • pelo seguinte:- o ser 
viço das duas varas de direito 
será desempenhado cumulati-
vamente mediante distribuicão, 
servindo um promotor junto a 
cada uma dellas. 

o mais como está no projeclo. 

Paço <la Camarà <los srs Depu-
tados do Estado ae Minas Ge-
racs. em Ouro Prelo. 28 de ju-
llho de 18~l5.- EDUARDO AU· 
GUSTO PlllENTEL IlARBOSA. -
AGOSTINHo Josi~' I'JmEIRA.- DE-
SIDEI\10 FERI\EIHA DE MELLO. 

Em 2 de julho, são o!Icrecidas 
e vfio a imprimir-se para serem 
suhmettidas á Ullica discussão, 
acompanhadas do seguinte 

Parecer 
' 

A commissão de justiça e lcgis-
Ja~ão, tendo examinado as 
emendas olierecidas pela Ca 
mara dos srs. Deputados ao 
projeclo n. 50, do Senado, de 
creaçào de uma vara de direito 
na comarca de Juiz de Fóra, é 
de parecer que sejam adopta-
das, porquanto : 

Justificam a primeira. em que é 
creado mais um Jogar de pro 
motor de justiça, as mesmas 
razlles do art. 1. • do projecto-
a demnsia de trabalho " cargo 
de um só funccionario-do que 
resullam embaraços no regular 
andamento dos processos cri-
mh1aes. · 

A disposição d6 paragrapho unico 
do art. 1• que, conforme a 
emenda n. 2, deve 2er suppri-
mída, está repetida na emenda 
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o sr. llebêllo Horta· 

1894 Junho, 25 76 c rêa na comarca de .Juiz de n. 3, com a!lllitamento respc- D Ft'lra mais uma vara de di- ctivo ao desempenho das fun· reito. cções llo cargo creado na de 
D, 1. 

Da substituição do art. 2, do 
projecto, proposta na emenda I 
n. 3, resulta a suppress:lo do 
mesmo :nti••o, mantendo se. 
portanto, as c'i'isposiçües da lei 
n. 18, de 28 ele novembro de 1

. 1801, que regulam !le modo 
conveniente o sr.rviço a cargo 
dos c~1;riv~cs do judicial e no-
tas e <los privativos, que foram 
mantidos no art. 4. • 1las tlis-
posições transitarias da mesma 
lei. 

Sala !las commissües, 2 !le julho 
de 18U<>.-LEVINDO LO!'ES-C.\-
.ll!I,LQ DE llHITO, 

Em 4, sfio approvadas sem de-
hate lo1las as emendas, as quacs 
vào, com o projecto, á com-
missão de rcdacção. 

Em 6, o sr. Xavier da Veiga 
otLrece a rcdacção tlnal c de-
ela~:~ que ao redigir o projecto 
vcrJtJcou que, para occorrcr ás 

'• despesas com a sua execução, 
abria-se um credito supplcmen-
tar ~í rubrica do n. 12 do § 1.· 
d!J art. 2.' !la lei de orçamento 

I VJgent.e, e que, não sendo esse 
o numero !JUC cousigna verba 
para pagamento da magistra-
tura ll sim o numero 11 do 
m<'smo paragrapho e artigo, 
entendeu a commissilo de re-
!lacção que devia rcctilicar esse 
engano e trazer ao conheci-' monto do Senado a sua deli· 
lJeraç:lo, anrn de assumir com 
•Jlla toda a rcsponsahli!Liado. 

i A requerimento do sr. Gomes da Silva, entra immedlatamet 1tc em dlscu~s1ío c é approva da sem debate a rcdacção, a q uat vao Rer copia!h para l>Cl' l'C· mottitla lt s::mc~ão. 
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18~-1 Junho, 25 

1895 Julho, 23 

76 Crca na comarca de Juiz de Nesta mesma data, é o projecto Do sr. llebêllo Horta 
Fóra mais uma vara de di· remettido á sancção, sob n. 61 • 
rcito. 

Sancclo~ado 

Lei ,n. 123 de .f f <le jnlho de 
·1895. 

81 Auctoriza o governo a auxili- Em 18 de junho de.'1895, depois Da com missão de re-
ar á camara municipal do de algum debate, e approvado querimentosdc par-
l'iranga com a quantia de em 1. ·discussão e remettido á tes. 
2s:ooos: para conclusão commissão de linanças. 
das obras de abastecimento 
d'agua potavel da mesma cidade. Em 20. é offerecido c vae a im-

primir-se para ser submettido á 
2.· discussão. 

Em 22 entrando em 2.· discus-
são, 6 oíTerecida a seguinte 

Emenda 

Depois das palavras - referida 
cidade.- accrescente-se-como 
indemnisação. 

S. !L 

Sala das sessões, 22 de junho ~e 
lt):l~l.- A. lllARTINS. 

Apoiarta c posta conjunctamente 
em di>cnssão, é esta encerrada 
depois de algum debate. 

o sr. Xavier da Vei!-'(aipela ordem) , 
diz <JU!:!, necessitando o proje· 
cto para sua adopção de dous 
terço~ ele votos, visto tratar-se 

. de materia de interesse local, e 
tendo o sr. A; :Martins otrcre-
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81 Auctoriza o governo a auxi-
liar a camara municipal de 
Piranga com a quantia do 
28:000$ para conclusão das 
obras de abastecimento de 
agua potavel na mesma ci-
dade. 
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cldo uma emenda considerando Da commissão de re 
o auxillo como uma indemni- querimentos de par 
sação, entende que deve-se pri- tes. 
meiramente votar a referida 
emeiHla, allm de resolver-se si 
é auxilio ou lndemnisação. 

O sr. presidente daclara que o al· 
vitre leru brado pelo nobre st~
nador vac de encontro ao re~i· 
mento, o qual manda que, em 
2. • discussão, os artigos sejam 
votados em primeiro logar e 
depois as cmcntl"s aos mesmos 
ol'lerecidas, e que assim enten-
de a mesa; mas que, si algum 
dos nobres senatlores entender 
que se tleve, no caso vertente, 
proceder de outra fórma, accei-
tar~. de bom grado, qualquer 
alv1tr~ que, porventura, for suggcrido. 

O mesmo sr. declara que, tratan-
do o proird, de despesa rle ca· 
racter lo~:al, I tOS tcrmo8 do art. 
30 n. 3 da Constituição do Es-
tado, são precisos, pelo menos, 
dous terços dos votos dos srs. 
senadores presentes para con-

. sidera\-o approvado, 

Procedendo-se á votação do pro-
jecto, é o mesmo approvado 
por mais de dous terços. 

Em seguida, é lambem approvada 
a emenda, 

Adaptado em 2. • para passar á 
3.· dbcussão, vae o projccto 
com a emenda á comm1ss~o de llnanças. 

Em 25, é ollerecido o vae a im-
primir-se p:Ha ser suhmcttido 
á 3.· discussão. 

Em 27, entrantlo em 3. • discus-
são, é o!Icrecicla a seguinte 
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1894 Junho, 23 81 Auctoriza o governa a auxi- Emenda 
liar a camara municipal tio 
l'iranga, com a quantia de 
28:000$, para conclusão das 
obras rle abastecimento de Depois da palavra-índemniza-
agua potavel da mesma cí· ção- accresccntc-se: -a juizo 
dade. do governo. 

Sala das sessões, 27 de junho de 
1895.-A. l\IARTJNS, 

Apoiada e posta conjunctamente 
erri discus~ão, é esta encerrada 
sem debate. 

Procedendo-se <í. votação da emen-
da, é a mesma approvada, as-
sim como o projccto, por dons 
terços dos votos presentes, 
visto tratar-se de matería de 
interesse local. 

o sr. P. Drumond pede se con-
signe na acta que, tendo em 
2.· discussão votado a favor, 
em 3. ·votou contra o projecto 
de auxilio á camara do l'i· 
rang,. 

Em 28, é o1Icrecida, posta em 
discussão e approvada, sem de-
bate, a redacção llnal. dispen-
sada a impnssão e concedida 
urgencia, a recitrerimento do sr. 
Gomes da Silva. 

Nesta mesma data, é remettído ;i 
camara dos srs. Deputados, sob 
n.M. 

Em 11 de julho, foi rejeitado 
pela Camara àos srs. Depu-
tados em 1. • discns~ão. 

Da commissilo de re-
querimentos de par-
tes. · 
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Projecto iniciado no Senado em 189S e que teve andamento em 1895 
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Julho, 5 61 Crêa uma mílicia cívica. l~m 30 de abril de 1895, é o iTere- Do sr. Camillo de 
cido pela commissão de força H rito. 
~ublica para ser submettido á 
• • lliscussiio e vae a impri· 

mir-se. 

Em 6 de maio, entra em 2. • ois-
cus~ão por artigos. 

Os arts, 1.· e 2.• são approvados 
sem debate. 

A requerimento do sr. Levindo 
Lopes, a discussão é leíta por 
cap1tulos. 

Ao capitulo I, arts. 3.'. 4.', 5.· 
e 6.·, é ofierecida a seguinte 

Ihnend(~ addítíva I 
Para ser·collocada onde convier: 

I 
ArtigO. Nos casos previstos . J?e!a 

Constitui{:ão Federal. a rmh_c!a 
cívica do Esta<JO será m_~b!ll-
sada e utilisarJa peln. Umao. 

Artigo. Os milicianos que assim 
forem chamado~ a exercer !une-
ções tia força. arm~t~a ficar1ío 
sujeitos ás lms m11Itares da 
União. 

Sala das sessões, G <le maio de 
18!)5.-C. Il!UTO. 

) Não estando, na occasião de ser 
aprcs~ntatla, datada e assinada 
esta emonJa, o &r. Presidente 
a devolve a scn auctor, afim 
de satisfazer Cbla formalidade. 

Assignada a ernen•la, é lida, apoia-
da e posta conjnnclamente em 
discuss1ío com o eapitulo 1. •. 
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1893 Julho, 5 Gl C rea uma milicia civica. O sr. Camillo de Brito offerece o D o sr. camillo d seguinte Brito. 

e 

J 

Requerimento 

Hequeiro o aoiamento <la discns-
silo até que seja votada a lei 
sobre a guarda n:lcionnl pelo . 
Congresso, em attençrio á men-
sagem do Presidente da llcpu-
ll!ica.-c. Brito . 

.. 
/ 

Apoiado discussão, o sr. c em Presidente declara que, si for 
approvacto o requerimento, con-
siderar-s')·ha rejeitado o proje-
cto, visto como, nos termo~ <lo 
art. 63 do regimento, os adi:t-
mentos por tempo indetermi-
nado equivalem <í rejeiçrio lia 
ma teria principal. . 

O sr. Camillo de Brito, á vista 
das observações feitas pelo sr. 
l'rcsidcutc, olJerecc o seguinte 

I 

Substitutú:o 

Hcqueiro que o projcclo sobre 
guarda cívica volte á commis-
são de for~ a publica. 

Sala das sessões, 
1805.-C. BIIITO, 

G llc:maio de 

Apoiado e em tliscuss:ío, é esta e ll· cerrada sem <lchatc c apx1rov a-do o substitutivo, ficando p r e-' judicatlo o requerimento e s en-do o projccto remcttitlo ti r c-ferhla commissão, 

'' 
Pende de parecer úa comu l,is-I Stto de {orça publica 
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Projectos enviadoz pela Garoara ao Senado em 1895 

ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

I 

1 Auctoriza o governo a lnno· Em 7 de maio, é remettldo â Iniciado na Camara 
var o contracto relativo á commissão de obras publicas. dos srs. Deputados. 
estrada víccínal do Porto 
Novo do Cunha ao Rio 
Pardo. Pende de parece1· da cornmissão 

de obras publicas. 

2 Concede perdão ao bacharel Em 16 de maio, é remettido á Iniciado na Camara 
José Carlos 1\layrink Pires commissão ue justiça e legisla- dos srs. Deputados. 
Nabuco, ex-juiz de direito ção. 
da comarca de l'b!Iadel-
phia. I 

Em 3 de junho, é . o!Terecido e 
vae a imprimir-se para ser sub· 
mettido á r .• discussão. 

Em 5, é sem dehate, approvado 
em 1. • discussão e remettldo a 
respectiva commissão. 

Em 8, é offerecido e vae a im· 
primlr-se para ser submettido 
á 2. • discussão. 

Em 11. é approvado sem debate, 
em 2. • discussão e fica sobre 
a mesa para entrar na ordem 
dos trabalhos, depois de decor· 

I rido o interstício, visto nl!.o 
ter solirido alterações. 

. 

Em 18, é approvado sem debate, 
em 3. • discussão e remettido 
á commissão de redacção. 

~ 

Em 20, é offerc'cida e vae a im· 
primir-se a redacção final. 
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2 Concede perdão ao bacharel E 

José Carlos 1\layrink Pires m 22, é approvada a redacção In iclado na Camara 
Nabuco, ex-juiz de direito 
da comarca de l'hilauel-phia, 

I 

3 l\luda para 15 de junho a 
época da reunião do Con-grosso. 

/ 

e remettido o projecto á sane-ção, sob n, 58. 

Sancclonado 

Let n. 121, de !!6 de junho de 
1895, 

Em 27 de maio, é remettido ás 
commissõcs reunidas de Icgis-
!ação e constituição, 

Em lO de junho, é o!Ierecido e 
vae a imprimir-se para ser 
submettido á 1. • discussão. 

Em 18, depois de algum debato 
é approvado em 1. • discussli.Ó 
~ r~mettido. á commissão de JUstiça e legislação. 

Em 19, é o!Icrecido e vae a im-
primlr-so para ser submettido 
á 2, • discussão. 

Em 21, é approvado sem debate 
em 2. • discussão e fica sobre 
a mesa para Gntrar na ordem 
dos ~rabal~os, deEols de de-
corndo o mterstic o. 

Em 25, é anprovado sem debate, 
em 3. • discussão c remettldo 
á com missão de rerlacção, tendo 
sido enviada á mesa a seguinte 

Declaração de voto 

Declaro que, pelas razões por mim expendidas em 1. • d is-cussão, a 18 do corrente, c OU· 

dos srs. Deputados. 

Iniciado na Cama r:J. s. dos srs. Deputado 
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1 895 l\Iaio, 2-! 3 1luda para 15 de junho a Ira o projecto n. 3, da Camar: 1 Iniciado na t:amara: 
época da reunião do Con· dos srs. Deputados, marcando dos srs. Deputados. 
gresso. o dia 15 de junho de cada 

anno para ter Jogar a abertura 
elas sessões ordinarias do Con-
grcsso Mineiro, vot :i contra o 
mesmo projecto em suas tres 
discussões nesta casa. 

Assim procedi, porque continuo 
na convicvão de que as toscas, 
mns sinceras razões do membro 
mais obscuro desta casa hão 
ele se verilicar fatalmente nas 
~essões do congresso em 1897. 

Sala das sessões do Senado, 25 de 
junho de 1R95. - J<'llANCJSCO 
FEI\1\ElllA ALVES, 

I~m 28, é o!Tcrecida a redacção 
tina!, a qual, á vista de nrgen· 
c ia requerida pelo sr. Gomes 

' ela Silva, entra irnmediatamen-
te em discussão c ê approvada 
sem debate. 

Em 1. • de julho, é remettido á 
sancção, s<ill ~· 59. 

Snnecionado 

Lei n. 124, de 11 de julho de 
[895. 

' 

05 Maio, 25 t1 Eleva a ll o numero de des· Em 29 de maio, é remettido fi Iniciado na Camara 
crnbargadorcs da 1\clação commissão de justiça e Iegis· dos srs. Deputados. 
do Estado. laçtlo. 

18 

Em 3 de junho, é off!lrecido e 
vae a imprimir-se para ser 
submettido <i 1. · discussão. 

Em 5, é approvado sem debate, 
em 1. • discussão e remettido á 
respectiva commissão • . 

I 
1,\' 

li 
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ASSU!!IPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

4·Eleva a 11 o numero de des- Ent 8 é o!Terecido e vae a im- Iniciado na Camara 
embargadores da Helação prim'ír-se para ser sutmett!do dos srs. Deputados. do Estado. á 2.• discussão. 

Em 18, entra em 2. • discussão 
por artigos successivos. 

Ao art. 1. • são oiiet ecldas, apoh-
das e postas conjunctamente 
em discuss1ío as seguintes 

Emendas 

N. 1 

Artigo, E' cre .. do o lagar de sub-
procurador geral. 

§ 1. • O sub-procurador será no-
meado pelo Presidente do Es-
la<~o llent~e os juizes de di-
rClto eliecttvos ou em disponi-
bilidade ou doutores ou ha. 
chareis em sciencias jurídicas 
e sociaes, tendo estes 6 anncs 
d~ pratica do fôro ou de admi-mstração. 

8 2. • O juiz de direito nomeado 
gozará dos predicarnentos de 
sua magistratura, contando-se-
lhe anlJ~uidade para todos os 
effeitos da lei n. 18, de 28 de 
novembro de 1891. 

8 3. • O sub. procurador servirá 
por quatro annos e poderá ser reconduzido. 

§ 1.· Em suas faltas ou Impedi· 
mentos, será snhstitnido por 
Jless.m idonea, nomeada pelo 
Presidente do Estado sob pro-

. posta do procurador geral. 
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ASSUMPTO ANDAMENTO OUSEUVAÇÕES 

.t Eleva a ~1 o numero de des- 8 5.• O sub. procurador terá o Iniciado na Camara. 
emhargadoreg da Helaçrw vencimento annual de dez con- dos srs. Deputados. 
do Estado. tos de réis, além da dia ria de 

vinte mil réis quando snhir em 
lliligcncia fora da comarca da 
capital. 

Artigo. Sfio attrilmições do sub 
procurador : 

I. Exercitar as acções que o Es-
tndo llouvcr de propor contra 
o governo ou contra a fazenda 
da União ou de qualquer dos 
Estados ou !lo Dlstricto Fede· 
ral e defender os direitos do 
Estado nas qu0 lhe forem mo-
\'ldas pela União, por qualquer 
dos Estados, pelo Districto Fe-
d.mü ou nação estrangeira. 

li. Hepresentar o Estado e pro-
mover as acções em que fôr 
parte ou interes~ado- perante 
os tribuoaes de 1. • instancia 
quando o governo julgar con 
veniente a sua intervenção. 

m. Dirigir e fiscalisar. t9tlo o ser-
viço de natureza c!Vll a c:.trgo 
dos promotores de justiça. 

IV. Exercer as funcções do pro 
motor da justiça na comarca 
ern que o prçcurador geral 
julgar necessana a sua pre-
scnc;a. 

v. Auxiliar o procurador geral 
no tlesempenho de suas func-
ções administrativas, cumprin-
do suas . ordens e instrucçõcs. 

VI. Organizar a estatlstica judi-
ciaria do Estado, na conformi· 
!la!! e do respectivo regulamento. 

Sala das sessões, 1R de junho de 
1805. - CAlllLW Im llRITO. -
ANTONIO J\lAI\TlNS, - ltOGllA 
LAGÔA. 
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t'amara In i c · lo na · uoo 
Maio, 25 4 Eleva a 11 o n un::.ero de des-

N. 2 
rac , Deputa 

1895 
emhargadores da Helação 

do s srs. do Estauo, 

Ao ar·t. 1. • -depois da palavra 
- lica- acces:>ento-so: desde já, I 

I \ 

j N. 3 

Accresccnte-so onde convier. 

Fica aherto ao governo o necos-
sano credito para ~atisfazer as 
despesas ela presente lei. I 

Sala das sessões, 18 do junho de 
18%.- P. DIIUllONI>. 

~ 

I Encerrada a discuss:to, depois de ! 
algum debate, é approvado o 
art. 1.• com todas as emendas. / 

' 
O art. 2. • é 

bato. approvado sem de-

I 
Adaptado em 2. • para passar à 3. • discussrro, vao o project o com as emendas á eommissã o de justiça e lcgislaç:to. 

I 

Em 19, é oiTcrocido o vao a i lll· Primir para ser suhmetlido á 
I 

3. • discn8s1lo, acompanhado do seguinte 

i 

Parece1· 

A commlssão do justiça o !e gis-!ação offereco para 3. • clis 
CUS· Sito o Jlrojecto n. 4 ela Car nara dos srs. Deputados, (]() crea. ção ele mais dois Jogares de eles-

. 
em hargador da llolal',ào, e <l~ emendas, que se scgiwn 1, ap-

I I 

provadas Clll 2. • cliscussã o. 
-
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18()5 1\laio, 25 4 Eleva a 11 o numero de dcs- Emendas Iniciado na Camara 
emlmrgadores da Itelaç:1o dos srs. Deputados. 
do Estado. N.l 

r, 
Ao art. 1. •. 

Em segniUa á palavra-«Fica»-
accrosccnte-sc :-desde já. 

N. 2 

Accressentc-sc onde convier: 

Artigo. Fica aberto ao governo 
o nccessario credito para sa-
tisfazer as despezas coma cxe-
cuçào desta lei. 

N. 3 

Accrescente-sc: 

Artigo. E' crendo o Jogar de sub-
procurador geral. 

i 

<; 1 • o subcprocurador será no-
ti meado pelo Presidente do Es-

tado dentre os juizes de direito 
eiJectivos ou em disponildi-
dado ou doutores · ou hacha· 
reis 'em sciencias jurldicas e 

' 
sociaes, que tiverem seis annos 
de pratica de foro ou de admi· 
nistraçftO . . ' 

I 
§ 2.· O juiz de ilirelto nomeado 
' rrozará dos prcdlcamentos de 

sua magistratura, contando-se-
lhe a antiguidade para todos 
os eileitos da lei n. 18, de 28 
de novembro de 18Gl. 

', 

§ 3.• O sub-procurador servirá 
por quatro annos e poderá ser 
reconduzido. 
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1895 !\Ia io, 25 4 Ele va a 11 o numero de des. § 4. 
• Em suas faltas e impedi- lnic lado DJeputadoS ernbargadores da ltelação rn 
entos será substituído por d os srs. llo Estado. p 

essoa idonea nomeada pelo p residente do Estado, soh pro-p osta do procurador geral. 

a 

§" . ·O suh-procnrador terá o ven· ;) 

cimento aunual tle dez contos 
de réis, além da diarla do vi~It.e 
mil réis quando sahir em dlii-
gencia f6ra da comarca da Ca· pita!. 

Artigo. Silo attribuições do sub-. 
procurador . 

,' 

I. Ex e r citar as acçõr~s que o Es-
lado houver de propor contra o 
governo ou a Fazenda da União 
ou de qualquer dos Estados ou 
do districto Federal, e defen-
der os direitos do Estado nas 
que lhe forem movidas pela 
União, por '!Ualquor dos Esta· 
dos, pelo ll1stricto Federal ou 
nação cxtt<U>t;l'!ra. 

li. Heprescntar o Estado e promo· 
ver as acções em que ror parte 
ou interessado perante os tri · 
hunaes de 1. • Instancia, quan-
do o governo julgar conveni· 
ente a sua intervenção. 

lU. Dirigir e fisealizar todo o serviço de natureza civil a car go dos promotores de justiça. 

IV. Exercer as funcções de p r o-· motor da justiça na comarca em que o Procurador geral ju lgar nccessarm a sua llrcsen~~a. 

V. An~ iliar o procurador fteral no desempenho de suas 
UIIC· · Ciies Mrninistrativas cum prin· • do sua~ ordens c histruc ç(1es. 

VI. Organizar a estatística judi-
""'' do F.ataoto na coolorml·l 

I I 
rlade do respectivo regulamento. 
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1 8G5 Maio, 25 4 Eleva a 11 o numero de des- Sala das com missões, 19 de junho Iniciado na Camara 

embargadores da Relação de 1895.-LEVINDO LOPES.-FRE· dos srs. Deputados. 
do Estado. · DEI\ICO AUGUSTO,-CA!IIILLO DE 

li RITO. 
\ 

Em 25, entrando em 3.· discus-
são conjunctamente c0m as 
emendas approvadas em 2. ·, 
são oiierccidas, apmadas e pos· 
tas lambem conjunctamente em 
discussão as seguintes 

Emendas 

N.1 

Artigo. Accresccntc-se depois de 
-sub-procurador geral-; como 
auxiliar do procurador geral. 

N. 2 

§ 1. • Supprimam-se as palavras 
-juizes de direito eiiecti vos ou 
em disponibilidade-accrescen-
tando-se depois de-Presidente 
do Estado - sob proposta do 
procurador geral. 

' N. 3 I 

§ 2.· Supprima-se. 

N. 4 

I 
Artigo. 

N. li. Accrescente-se depois de 
-promover-e defender na co· 
marca da Capital ; e depois de 
-interessado-accrescente-se-
e-substituindo-se a palavra-
governo-pela-Procurador Ge-
r a!. 

N. 5 

Depois do n. VI addite-se: 

I. 
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--------- ---~-----------------__ , _____________________ __ 
18!)5 Maio, 21i . ---

I · ciado na ta dOS· < "''"' a 11 o num em rlc '"·' vm. R mim, "" ""'"' ""'i'· "dos '"· pepu / emhargauores da Helaçào cripto sobre todos os negocws 
do Estado. ' Tlertinentes às secretarias de 

camara 

I I 

Estallo rio Interior e das Finan· 
ças que lhe forem enviados para 
consulta; e preparar os regu-
lamentos e instrucções para 
a execução nas leis relativas 
aos negocias ~ubordinados a estas sccretaria3. 

N. G 

Artigo. Applicar aos promotores 
de justiça e a ~cus adjunctos 
as penas corrcccionaes crn que 
incorrerem, com recurso para 
o procurador geral. 

Artigo. Quando as penas de que 
trata o artigo anterior forem 
appllcMas pelo Ptllcurador ge-
rar, não haver;í deltas rec,urso. 

N. 8 

Artigo. Ficarão oxlinctos quando 
vagarem os Iogares de consul-
tor da Secretaria do lnteri:Jr e 
de Procurador 1lscal, passando 
as restJecttvas funcções a ser 
exercidas Pelo Procurador Gc-
rat c sub-procurador, do con-
formuiarle com o regulamento 
Que for expedido para execução desta lei. 

Sala das sessões 25 de junho do 
1835,- HllBEr.Í.o IIOI\l'A. 

N. 9 

Ao ~ ,1. • do artigo, supprimarn.se: 
sóh proposta do Procurador Geral. ' 

Saia das scsscics, 25 de junho de 
I 1895,- CAMILLO lllllll\1'1'0. 

'' '.\ 
!!\ 
·I 

)· 
' 

I ! 

\ 

\ 

i' 
i 

\ 
l 

I 
' 

I 
' 
L 
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1895 l\Iaio, 25 4 Eleva a 11 o numero de dos - O mesmo sr. C. de Brito oiTeroce Iniciado na Cama r a 
embargadores da Hei ação o seguinte dos srs. Deputados. 
do Estado. 

Reql~CI'inzento 

Requeiro adiamento da discussão· 
do projecto p. 4, até que sejam 
impressas ·e clistribuillas as 
emendas offerecidas. 

Sala das 8essoes, 25 de junho rle 
1895.- CHIILLO DE ll!IITO. 

' 

Apoiado e em di~cussão, dr.pois 
ele alg-umas considerar.~óes !lo 
~r. HehNlo Horta, o sr. C. de 
Brito requer e a .casa consPiltc 
na retirada de seu requeri· 
menta. 

Não havendo mais quem peça a 
palavra, encerra-se a discussão 
do projccto. 

Procedendo-se á votação das sub-
. emendas, são appro,adas as de 

11 , 1, a 1. ·parte da de n. 2, as 
de ns. 3, 4, 5, 6 e 8, sendo re-

.' jeitada a de n. 7 e a 2. ·parte 
da de n. 2 e ficando prejudi-
cada a de n. 8. 

Adaptado em 3. • discussão, vae 
o projccto, com as emendas 

I 
approvadas em 2.: e_ 3.· dis-
cmsõcs, ~í commJssao de re· 
dacção. 

l~m 28, é offereclda a reàacção 
final a qual, ~í vista de urgen-
cia requerida pelo sr. Gomes 
da Silva, entra immediata· 
mente rm discussão !l ú appro· I 

' vada sem debate • 

, 11'·, 

. 'i 

Nesta mr.~ma data, é o projccto 
' rlcvolvido á camara dos srs. 

Deputados. acompanhado das 
,seguiulc~ emendas: 

··;" 

I 
I' 
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ASSUllPTO 
ANIMliiENTO 

I 

-ES OBSEHYAÇO 

----carnara · · ado na > dOS· 4 Eleva a ll o numero de d~s- Emendas of[erecüias e a[! prova- rn~~. srs. Deputa embargadores ()a Helaçào das pelo Senado ao projecto ~ 
da Estado. n, 4, da Camara dO$ srs. De· 

pz.tados, de f89J. 

1,• 

Ao art. 1. • 

Em seguida á palavra- lica -
accresce!lte-se - desde já. 

2.· 

Art. 2,• 

Diga-se : art. 6.·. 

3.· 

Accrescentem-se os seguintes ar-tigos: 

Art. 2.· E' creado o Jogar de sub-
Procurador Geral como auxl· 
liar do Procuro:lor Geral do Estado, 

§ 1 • O sub-procurador será no· 
meado Pelo Presidente do Es. 
tatlo dentre os doutores ou ha-
ehareis em sciencias jurídicas 
e sociaes quo tiverem G annos 
de Pratica do fôro ou de admi · nistraçào, 

§ 2. • O suiJ. procurador servi r á 
por quatro ntlllos e poderá ser recoud uzido, 

8 a.• Em suas faltas ou impedi· 
znentos será substituído por 
Pessoa ldonea nomeada pelo 
Presidente do Estado sob pro. 
posta do Procurador 'Geral. 

r 
I 
t 

I 
! 
í 
I 
~~~ 

I 

i 
I 
I 
I 
~ 
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1 8c5 Maio, 'l5 4 Eleva a ll o numero Je Jes - § L· O sub-procurador terá o Iniciado na Camara 

em!Jargadores da Relaçã o vencimento annual de dez con - dos srs. Deputados. 
do Estado. tos de réis (10:00 1$·, além da 

diaria de vinte mil réis ·20$1, 
quando sahir em diligencia 
íóra da comarca da capital. 

I 
'• 

. \ . ' 

Art. 3.' São attri!Juiçõcs do sub-
procurador : 

i 
I. Exercitar as acções que o Es-

tado h ou ver de .propor contra 
o governo ou a fazenda da 
União ou de qualquer dos Es-
tados ou do Districto Federal 
e defender os direitos do Esta· 
do nas que lhe forem movidas 
pela União, por qualquer dos 
Estados. pelo Districto Federal 
ou nação estrangeira. 

n. nepresentar o Estado, promo-
ver e defender n<t comarca da 
capital as acçües em que for 
parte ou interessado, e, perante 
os tribnnacs de 1.' mstancia 
quando o Pr~curador Ge!al 
jutr1ar convemente a sua m-

b -tervençao. 
'• .. ' 

nr. Dirigir e fiscaliza~ _todo o 
serviço de natureza c1 Vil a car- \ go dos promotores de justiça. 

IV Exercer as funcçõcs de pro-
motor de justiça na comarca 
em que o l'r!Jcurador Geral 
julgar uecessana a sua prc- I 

sença. 
.. 

v. Auxiliar ·ao Procurartor Geral 
no úesemrenho de suas runc-
ções, ac ministrativas, cum· 

• 
prindo as suas ordens e instruc-
ções. 

VI. Organizar a estatistica judl-
ciaria do Estado, na conformi-
uade elo respectivo regulamento. 

\. 

!'>. S.-29 ' 

,;·, 
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-------------- -----------, 
18GG 1\Iaio, 25 . . . . r . ··a lo Jl'l carnara ,1 Eleva a 11 o numero de des- H I.. Emlllir seu parec13r, por ~s- lllLid ÚciJUtadM cmharrradores da llelaçào cr1pto. sobre todos os negocws dos srs. 

do Estado. pertinentes ás ~ecretarias ~-c 
• Esla1Io do In Ler i o r e das I' J· 

nnnças, cujos papeis lhe forem 
enviados para comultar e P!'e-
parar os regulamentos c m-
strucções para a execução das 
leis relativas aos negocios sub-
ortii nado~ a essas secretarias. 

YI!r. Applicar aos promotores 
de jn~tiça e a seus adjuntos as 
penas corrcccionaes em que 
incorrerem, com recurso para 

r o Procurador Geral. 

Art.' 4. • Ficarão ex ti netos, quan-
do vagarem, os Jogares de con-
sultor da Secretaria do Inte-
rior e de procurador llscal, 
passando as respectivas fl!JJ<:-
ções a ser excrcinas pelo Pro-
curador Geral o suh-procurador, 
de conformirlailc com o regula-
mento que for expedido para a 
execução desta lei. 

Art. 5. • Pica aberto ao !iOVcrno 
o necessario credito para satis 
fazer as despesas com a execu-ç:1o desta lei. 

i'aço do Seriado elo Rstado rlP- l\li 
nas Geraes, em Ouro Preto 28 
de junho de 1805-Dn.FnANc(sco 
SILVIANO Dg ALliEIDA lliLINDÀO. 
-Dn. NECESJO JOSE' TAVAI\I<:S. 
- Dn. JOAQIJDI ANTONIO DumA. 

Em () de julho, towlo sido as 
emendas approvadas pela Ca-
mara, foi o projccto remettido 
ú sancçno, sob n. 5, 

Sunccionado 
' 

Lei n. 1:22, rle 11 de juth'> de 
1805. 

I 
I .. 
/ 
I 

I 
I 

.:l 
) 

( 
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1895 l\laio, 25 

1895 l\Iaio, 31 

5 Dispensa da exll!bição de f o- Em 29 de maio, é remettido à Iniciado na ümura 
Iha corrida os c:dad<los que com missão de justiça e legis- dos srs. Deputados. 
~e acl1arem crn exercício !ação. 
de quacsquer funcções pu-
blicas de ordem adminis-
trativa ou jndiciaria. 

I~m 3 de jun!JO, é offerccido c 
vae a imprimir-se para ser 
submettido á 1. • discussão. 

Em E>, depois de alflt!Tll debate, 
\Í rejeitado em l. · discussão e 
vae a archivar·HC, olliciando-se 
a respeito l\ Camara dos srs. 
Deputados. 

G Fixa a fon:a publica do Es- Em 3 d.e junho, (J rcmet~ido á Iniciado na Camara. 
tatlo para 0 cxercic!O de commtssão de força publica. dos srs. Deputados. 
lt!OG. 

Em -1, é offerecido e vae a im-
primir-se para ser submettido 
á 1. • discussão. 

Em 6, depois de algum debate, ,; 
approv_auo em 1. ·_discussão. e 
remctttuo á rcspccltva commts-
são. 

Em 7, ó offerecido e vae a im-
primir-se par-t ser submettido 
a~.· discussão. 

Em 10, entra em 2. ·discussão 
por artigos. 

o art. 1. • ú approvatlo sem de-
bate. 

Ao art. z.·, ~~ oflcrecitla c 'posta 
coujnnctamenlc em discussão 
a seguinte 

' ' . •i 

.. 

( 

' ,, ,, 
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tado para o texercicio de 
1896, 
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ANDA!\li\NTO 

Emenda 

Ao art. 2.·, accrescente·se in·fine: 
-e, pelos remanescentes da 
mesma quantia, o que for ne-
cessaria á acquisiçào de pre-
dios para quarteis dos· corpos 
estacionados fóra da Capital. 

s. n. 
Sala das sessões, 10 de junho de 

1895.-GOMES DA SILVA.-ÜLI-
VEIUA PENNA. 

Encerrada a discussão sem mais 
debate, é approvado o art. 2.• 
com a emenda. 

O art. 3. ·, assim como a labella, 
são approvados sem debate. 

Adoptado em 2. • para passar à 
3. • discussão. vae o projecto 
com a emenda approvacta à 
commissão de força puhlica. 

l~m 11, é o!Icrecldo e vae a im· 
primir-se para ser submettido 
a 3. • discussão, acompanhado do seguinte 

Parecer 

A comm1ssão de força J?Uhlica a 
cujo conhecimento f01 sul.Jmet· 
tido o protecto n. 6, da ca· 
mara, do conente anuo, ap-
provado em 2. • discussão, é de 
parecer que seja dado vara 3. • 
com a seguinte emenda já ap-
provada em 2. •. 

Ao art. 2,·. 

Acçrescenle·se in-tine : <!, pelos r.emauesccntes da mesma quan· 
t1a, o quo for nccessario à 
acquisição <l•J preclios para qu'lr· 
tllis dos corpos estacionados 
fóra da Capital. 

== • 

OBSERVAÇÕES 

-
Iniciado na camara 

dos srs. Deputados 

' 

. 

·r 

;r 

i 
'·' ·~· 

?~ 

1, 
' 
f 
I .). 

-r· 
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ASSUMPTO ANDUIENTO OBSERVAÇÕES. 

6 Fixa a força publica do Es . Sala das commissões, 1l de junho Iniciado na Camara 
tado para o exercício de de 1895.-CARLOS S.\' .-GOAIE s dos srs. Deputados. 
1896. DA SILVA. 

Em 17, entrando em 3.· discus-
são, são o!Ierecidas, apoiadas e 
postas conjunclamente em dis-
cussão as seguintes 

Emendas 

N. 1 

Fica o Presidente do Estado au· 
I 

ctorizado a mandar pagar o en· 
gajamento de praças por offi· 
ciaes dos corpos, dentro ou fóra 
do Estado, mediante a gratifi· 
cação de 10$ por cada uma que 
for julgada apta. 

S. H. 

Sala das sessões, 17 de junho de I 

1895.-C:AmLLO DE BRITO.-GO· 
liES DA StLVA.-C.mws SA'. 

N. 2 

Na tabella accrescente-se-ccdesde 
iA~. 

Sala das sessões, 17 de junho de 
1895.-Cunu.o DE BI\ITO.-Go-
MES DA SILVA.-CARLOS SA', 

' 
Encerrada a discussão, sem mais 

debate, são approvadas todas 
as emendas e é o projecto ado· 
ptado em 3. • discussão, sendo 
o mesmo remettido á commis-
são de redacção, com as refe-
ridas emendas. 

Em 20 é offerecida a. redacção 
nnal,' a qual, em virtude de 
urgencia requerida p~lo sr: A. 
1\la!'lins, entra em t.!Iscussao e 
é approvada sem debate. . ' . 

.l. 

.. 
'' :( 

'· ,, 

n, 

,. 

·,. 
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1895 1\Taio, 31 

l 
1 

c Fixa a força 
tado para 
189G. 

('amara puhlica do Es- Em 21, é devo!Yido ;l camara Iniciado 
8 
uBep~tados o exercício de dos srs. Deputados acornvanha- dos sr · 

1!0 das seguintes 

! 

!~meneias o{Terecidas pelo Sena-
do ao projeclo n. ti dn Cama-
m dos srs. lJ~putados de 1895. 

N. 1 

Ao art. 2. •, in-fine - accresccn · 
te-se:-ea applicar, das sohras 
desta quantia, o que for neces- · 
sario á acquisição de predios 
para quartets dos corpos esta-
cionados fóra da Capital doEs-tado. 

N. 2 

Accrescentc-se o seguinte: 

Artigo ... Pica cgualmento o go-
verno auctorizado a mandar 
fazer por ol!iciaes dos corpos, 
dentro ou fóra do Estado o en-
gajamento de praças, med1ante 
a gratincação de 10$, por cada 
uma IJ.ue for julgada apta para 
O SOl'VIc:.o. ' 

N, 3 

A' tahella accrescente-se no lim: 

Esta taiJella entrará em vigor, 
desde já, na parte referente 
ao$ vencimentos do coronel 
cornmandanto geral. 

Paço do Senado do F.stado de llli-
na~ Geraes em Ouro Prelo, 21 
de junho de 18%-Dn. FIIANCIS-
CO SILVIANO DE ALmmlA IIIUN· 

I 

llÀO.-Illl. NECESIO TAV.\1\E~.
llll, JO,\QUIII ANTONIO DUTHA. 

' c 

I 
! 
! 
I 
I 

i 
I 
~ 

I 
l 
'' 

,. 
I 

\ 
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' I 
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1895 .Junho, ti 

G Fixa a força 
tado para 
H>95. 

publica do Es- Em 27, é lido c fica sobre a mesa Iniciado na Camara 
o excrcicio de para entrar na ordem dos tra- dos srs. Deputudos. 

hallws, um ollll'io de 2G, do 
sr. 1 • sccretarw da Camara dos 
srs. Deputados, devolvendo o 
projecto e as emendas, visto 

·ter si!lo rejeitada por aquella 
corporação a de n. 2. 

Em 28, .depois de algum dehatc, 
ó unanimemente approvada a 
referida emenda n. 2, a qual, 
nessa mesma data, volta com o 
projc~lo á Camam dos srs. De-
pulados. 

Eu• 9 de julho, tendo a Ca.mara 
se conformado com :t decisão 
do Senado. foi o projccto por 
ella remettido á saucção sob 
n. 7. 

Sanccionatlo 

lei n. Ui de 11 de julho de 
18!!.). 

.... . r diversos I~m 7 de JUnho, é rem~tti!lo á Iniciado na Carn:ua 
• Concede IL~nça a. . 1 commissã) de rcquenmentos dos srs. Deputados 

r!mcc1onanos de JUStiça ( 0 d'e partes. · · 
J~stailo. 

Em 18, é oJierccido c vae a ~m· 
primir-se para ser sulnnethdo 
á 1. • discussão. 

Em 20, é approvallo, d~pois de 
algum clobatc, ern 1.· ~~8~ussãol 
e remettido :\ comm1ssao res-
pectiva. 

E 1n 26, é offerecfdo e vac a ~m· 
primir-se para ser submrttido 
á 2: discuss:lo, acompanhado 
do seguinte 

; ' 
' 

:,, i 

''' 
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ASSUMPTO 
ANDA:\IENTO 

-7 Co ncede licença a tli versos 
Pat't!CCI' funccionarios de justiça do Estado. 

A cornmlssão de requerimentos ( le partes, a que foi presente o 
projecto n. 7, da Camara. tlp 
corrente anuo concctlcndo li-
cenp a tlivers'os runccionarios 
de justiça, já approvatlo em 
1. • discussão é de parecer que 
seja o mesmo submettido á 2.· com a seguinte 

Emenda 

Ao art. 1.· 

Onde se diz-quatro annds e Ires 
aunos-diga.se:-dous anuos. ' 

Sala da~ commlssôes,~G de junho 
de 1805.-C. SENA.-1\0CII.\ LA· 
t:óA.-FEnnmn.\ Ar-VES. 

Em ~8, entra em 2.• tliscnssão 
Por artigos conJunctamenle 
com a emenda or erccida pela commiss:ro. 

Ao art. 1. • é o!Iorcclda c posta 
conjunctamcnte em discussão a seguinte~ 

Emenda 

lden tica concessão se faça a 1'1)-dro Augusto ~ovacs, tahell iiio e escrivão do judicial da CO· . marca de I.a vras, conforme r e-rJnercn. 

Sai~ qas s9ssões, 28 de junhr > rlc 180.),-C, SF.NA.-11. LAGÔ A.-[•'f:lll\Eil\A ALVF.S, 

O sr. Comes da Siha addn z ai-gnrn:1s consitler·açõcs tend entes a fundamentar. uma em cru la rJuo Pretende oiTerl'cer, to rnan. do extensivo o favor a ur 
ll OU· tro funccionario. 

~ 

OllSEHVAÇÕES 

----
In i ran1a ciado na útad 

ú os srs. DeP 
r a 

os. 
~) 

I 

l 
~ ' 
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funecionarios da justiça do 
Estado. 

. 

s. s.-3o 
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,~NDAMENTO 

O sr. presidente declara que, nos 
termos do art. 208 do regimen-
to interno, mio pode acceitar 
a emenda, por ser de interesse 
individual. 

Ningnem mais pedindo a palavra, 
encerra-se a discuss1lo e é ap. 
provado o art. 1. • com as 
emendas da commissl'lo. 

O art. 2.· é a~provado sem de-
lJate. 

Adoptado em 2.· para passar a a.· discussão, vae o projecto, 
com a~ emendas, á cornmissilo 
respectiva. 

Em 2 do julho é offerecido e vae 
a imprimir-se para ser sub-
rnettido á il. • discussão, acom-
panllado do seguinte 

Parecer 

A' comrnissão de requerimentos 
de partes, a que foi presente o 
projecto n. 7 da Carnara, do 
corrente anuo, já approvado 
em 2. • discussão, é de parecer 
que seja o mesmo suhmettido á 
a.·, redigidas as emendas do 
seguinte modo: 

N. 1 

Ao art. 1. • 

onrlc se diz-quati'O annos a tres 
annos -·diga·se:-dous annos, 

N. 2 ' 

,\o mesmo artigo: 

OllSEltVAÇÕES 

Iniciado na Camara 
dos srs. Deputadas. 

' 

·_ 1 

.' ... 
; 

·; :, 
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ANDAMENTO OllSEHVAÇÕES 

---·----------------------------~--------- --

I 

carnarâ 1 • •'ado na 1 doS. 7 Concede licença a diversos .\cereseente·sc oncle convier:- e n~~·. srs. Depu a f~nccionarios de lnstiçade a Pedro .\ugusto Nov~es: !a- ~ 
Estado. beiWlo e escrivão do JUdiCial 

da comarca de Lavras. 

Sala das conuni~~•ies, 2 de julho 
d9li-HJ5.-C. SENA,-FF.Ri\F.IRA 
ALVF.S.-11. LAGÚ.\, 

Ern ·1 e appt·ovatlo sem i!ehate 
em :J. • tliscus~;1o fl vae á com· 
tnissâo de redacçi'10. 

I~m G e otierecida o approvada 
S!Jm debato a redacç<io final, 
concedida para esse IIm urgen· 
cia, a requerimento 1lo sr. Go-mos da Silva. 

"\ . t .• esta mesma data é o projec o 
devolvido á Camara dos srs. 
De{lutarlos, acompanhado das seguintes 

l:'mcnda~ 

Emendas offerecidas c approvadas 
Pelo Senado ao projecto n. 7, 
da Camara, do 1895: 

Ao art. 1.· 

Onde se diz-tjnatro annos o tres 
annos-()iga-se:- dons annos. 

9 • ... 
Ao mesmo artigo: 

Accrescentc.se, depois das pala-
vras-.Jutz de Fóra-o seguin· 
t~:-e o caplti!o Pedro Au!(usto 
~ovaes, tahcllil!o e escrivão do 
civet e do crlmo da comarca do Lavras, 

1 

\ 
I 

) 

l, 

I 
i 
I 
I 
\ 
I' 
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A.SSUMPTO ANDAMENTO OBSEllV ACÕES 

--- --------1--- ---------------------1----------------------- ---------------
1895 Junho, 5 

l895 Junho, G 

.. 

7 Concede liccnc_:a a diversos Paco do Senadú do Estado de Mi- Iniciado na Camara 
funccionarios de justi\':1. do nas_ Gcraes, em Ouro Preto, G dos srs. Deputados. 
Estado. de JUlho de 1895,-DR. FIUN· 

CI~CO SILVIANO llll ÁUIEIDA 
BIIANDÃO.-Dn. NIWESIO Josi; 
TAVAI\ES. ~.JosE' BENTO No-
Gm;ll\A. 

Em 15, tendo as emendas sido 
approvadas pela Camara dos 
srs. Deputados, é o projecto 
remettido à sancc;ão, sob n. 
lB. 

Sunccioaado 

Lei n. 151 de 17 de j1~lho de 
1893 

8 Anctoriza 0 governo a fundar Em 7 _de junho_. é. ~emettido_ á Iniciado na Camara 
colonias corrcccionaes €i o r- commJssão de JUSti<-a e legiS- dos srs. Deputados. 
phanologicas. Iacão. 

Em 10, é ollcrecido c vae a ';rim 
primir-se para ser ~>Uhmettido 
á 1. • discussão. 

Em 22, é approvado sem debate, 
em 1. • diEcussão e remcttido ~~ 
commissão de justil:a e legis-
lação. 

Em 2 de julho, é cl'l'erccido e 
vac a imprimir-se _para ser 
snbmetticlO á 2.' diSCUSSãO, 
acompanhado do seguinte pa-
recer e emendas : 

11al'eCel' 

A commissão de justiça e Ic~ls
IaçllO ofiercce para 2. • dis-
cussãO o projecto n. 8 da Ca-
rnara dos srs. Deputados, de 

',•I 

<'. 

'' '. 

':j 

'·; 
'' 1 
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1895 Junho, 6 8 Auctoriza o governo a fundar 

colonias correccionacs o 
orphanologicas. 

crcação de colonias corrcccio- Iniciado na Cu~~~~J 
naes, parecendo-lhe que deve dos srs. Dep ' 
~~r lllloptado com as seguintes 
emenda~. que harmonisam com 
as disposições do decreto fede-
ral n. 145, de 12 de julho de 1893. 

E mentias 

1 

Ao art. 1.•. 

Substitua-se pelo seguinte: 

Fica o governo auctoriz~llo a 
fundar nas comarcas onde jul-
gar conveniente duas colonias 
corrcccionaes agrícolas para 
correcção pelo trabalho: 

I. Dos indivíduos 1le qnalqnt:r 
~": . r. Plb!lt1 IJIIC, não e~tando 
SUJellos ao poder paterno nu 
sob a direcç!Lo !le tutores ou 
curadores, sem meios de sub-
sistcncia, por fortuna propria, 
ou protlss<lo, arte, olJiclo oc-
cupação legal c honesta' em 
que ganhem a vida varrarcm 
P~las cidades, villas 'ou povoa-çucs. 

H. llos que tendo quebrado os 
lermos de hem viver, em que 
se hajam oln:igado a trabalhar, 
manifestarem intenção de viver 
no ocio, ou cxercentlo indus-
tria illicita, immoral ou vedada 
pelas leis. ' 

Ao nrt. 2. •. 

Suuslitu:J.·Se pelo seguinte: 

Compete aos trihunacs correcciG· 
n:tes o jnl~:tmcnto dos factos 
de 'lue tráta. o artigo antece-<lcn c. ( 

t) 
I 
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ASSUMPTO ANDAMENTO ODSEHVAÇ0ES 

8 Auctoriza o governo a fundar § 1. • O processo será preparado Iniciado na Camara 
colonias correccionaes e ' por quali{ucr auctoridade poli· dos srs. Deputados. 
orphanologicas. cial ou Jndiciaria, na fórma 

dos arts. 203 a 208 do decreto 
n. 613, de 9 de março do 1893, 
o romettido ao juiz substituto. 

§ 2. • Apresentado o processo ao 
tribunal, fará o juiz substituto 
o relaf.orio, o, sem dependencía 
de outras !ormalülades, profe-
rir~í o tirbunal a decisão, ab-
solvewlo o réo ou obrigando-o 
a recolhimento na colonía. 

§ 3. • O tribunal lixará o tempo 
' du rcsi<lencia na colonia entre 

os limites do mínimo e ma-
ximo tl.e seis mezes a dous 
annos, tendo em consideração 
a edltdc c sexo do processacto. 

Art. 3.·. 

Supprima-sc. 

Art. 4. •• 

Supprima-se. 

Ao art. 9·. 

substitua-se pelo seguinte: 

o governo no regulamento que 
oxpLlllir. para ~ ex~cução qe~ta 
lei dara orgamzaçao admmiS· 
trativa ás eolonias, sob as bases 
seguintes: 

1 Especillcará as omcinas que 
'poderão ser estabel<.cidas até 
o numero de t.res em cada uma 
e os trahalhos agrícolas em que 
de preferencia deverão ser em- . 
pregados os sen~enciados. 

II. Dcllnirá as nttril~uições dos 
cmpregatlos da colonJa (art. 6:). 

'I 
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ASSUMPTO 
A!'i'DAllE:\'TO -ES ODSEitVAÇO 

--1----- __________ , ____________ ,_ 

I . do na can~~; 8 Auctoriza o governo a fundar lii. Li mitar;í o numero rios sen
1
- In dr6~ srs. Deputa 

1805 Junho, 6 -

I I 

colonias correccionaes c tenciarlos :~rlmissi v eis em car a 
orphanologicas, uma, dividindo-se em classes 

conlc.rrne o sexo, a edarlc e a occupação. 

IV. l•'ixará a quot'l d•) ~ontrihui
Çlío para o peculio •los senten· ciados. 

V. Dará os modelos necessarios 
para a cscriptnração dos livros da cotouia, 

VI. Poderá irnpor multas at~ ;i 
quantia de 200$000. 

Accrcscente-se onde convier: 

Artigo. Nas colonlas poderão ser 
adrnittidos sentenciados de ou-
tras COillarcas em virtude de 
requisição do Jlresldente do 
tribunal ao chefe de policia, 
não estando completo o numero 
lixado 110 regulatnento, 

Artigo. As auctoridades policlacs 
do dlstricto onrJe estiver a co-
lonia auxiliarão a respe<'tiva 
adtninistração tanto quanto for 
necessar!o para a hoa ordem 
e rcgu!aridMe do serviço. 

Arqgo_. Aos sentenciados que s.c 
dtshnglllrem por sr~u procc<h· 
111ento na colonia e contracla-
rern seus serviços em al!.!Utn 
estahelecimeuto agricola ou in 
dustriaJ, porJer:í o JUizo da exe-
C)JÇão .dispensar o !f'ltl po ri;:J r c. 
Sl<lencta que lhe fallar para o 
cumprimento da sento;uça. 

! 

Parar.;rapiJO Unlco. r·:vadinrlo-sc o 
seutcnc!Mo rlo estahclccimento, 
ou faltando ás ohrlgaçôr.s rc-
snltat)tes do contraeto, sem 
cau,a Justa, qun flOilerá alle~ar 
e J•roYar Perante o jui7. su!J. 
stltuto, tnandará o dito juiz 

1 re\~olhei-o rio novo á colonla, 
1 

\ r 

i 
I 

~ 

' ' I 
~ 
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' 
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1 895 Junho, G s Auctoriza o governo a fundar afim de compl6tar o tempo Iniciado na Camara 
colonias eorrcccionaes e que lhe faltava para o cumpri· elos srs. Deputados. 
orpllanologicas. mento da sentença. 

Sala elas com missões. 2 de jullio 
ue 18%.- LEVINDO LOPJ.:s.-ÇA· 
~IILLO DE lllliTO. 

Em G, entra .em 2. • discussão, 
por artigos, conjunctamente 
comas "rnendas o!IerecJuas pela :·f 

commissão. · 

Achando-se presentes apenas sete 
srs. senadores, o sr. presidente 
declara que, não havendo nu-
mero legal, lica a discussão 
acliada para a sessão seguinte. 

Em 8, continüa A 2. • discussão, 
por artigos, ~~onjunclamente 
com as emendas o!Ierecidas 
pela C 1m missão. 

A Jiscu ssão dos arts. 1. · e 2. • é 
encerrada sem debate e, pro-
cedendo-se á votação, são ap-
provadas as emenda~ substitu-
tivas offerecidas pela commis-
são, ficando os mesmos preju- , 
dicados. 

' 
Os arts. 3.• e 4.· são supprimi· 

dos com a approvação das emen-
das supprcssivas que haviam 
sido oJierecidas. 

· Os arts. 5.·, 6.•, 7'." e s.·, são 
successivamente approvados ' sem debate. 

o art. 9. • fica prejudicado com a 
approvação da emenda substi· 

, tntiva ao mesmo ollerecida pela 
commlssrw. 

Ao art. 10 c ás emenclas addili· 
vas, são olTerecidas, apoiadas e 
postas conjunctamente em dis 
cussão as seguintes 
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1895 Junho, 6 

- ____ ,_, __________ , ____________ ,_ 

8 Auctoriza o gc.verno a rundar 
colonias · correccionaes e 
orphanologicas. 

I I 

I 

Emendas 

Ao õ.dditivo n. 3. 

Suhstitua-~e a paJavra-govcrno-
Jlclas seguintes:- juizo da ex e· cuçào. 

Sala tias sessões, 8 do julho ue 
lt>05,-FIIEDIJIIICO AUGUSTO, 

-idditivo 

Artigo. A Pena ficará suspensa 
ou julgar-se-ha tamhem extin-
cta nos casos do art. 401 do Cod. Penal. 

Sala das sessões, 8 de julho de 
ltlü5.- FREDEICO At:GUSTO, 

Encerrada a discussão. (J appro-
Vado o art. 10 com os additi· 
vos oiTerccidos pela commiss:Io 
e corn a sub-emenda c o addi-
tivo oiTerccido pelo sr. F rede· rico Augusto, 

Adoptado crn 2. • 11ara passar :1 
3. • discussão, vac o projccto 
com as emendas approvadas á 
comrnlsMo de justka e legis-lação, ' 

Em O, é on·erceido c lica sobre 
a rnesa para ser snhmetticlo ;1 a.· discussão ac)rnpanhado do 
seguinte parecer, dispensada 
Para e~se fim a impressão, a 
rcqnenrncnto do sr. Camlllo de Brito. 

Parecer 

A r,ornrnissão de iustica c lcgis· 
laçao _oiTerccc para 3.· discussão 
o (JroJccto n. 8 da Carn:na dos 
srs. Deputaclos, de crcaç5o de 
coionias corrcccionaes o as se-

C amara .. lo na d s Imc1at Depula o · dos srs. 
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8 Auctoriza o governo a fundar 
colonias corrcccionacs e 
orphanologicas. 

241 

ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

guintes emendas approvadas Iniciado na Camara 
pelo Senado na discussão an- dos srs. Deputados. 
te rio r, 

I 

Ao art. 1.'. 

Substitua-se pelo seguinte: 

Fica o governo auctorizado a 
fundar nas comarcas onde jul-
gar conveniente duas colonias 
correccionaes agricolas para a 
correcção pelo trabalho: 

I. Dos individuas de qualquer 
sexo e edade que, não estando 
sujeitos ao poder paterno ou 
soll a direcção ' de tutores ou 
curadores, sem meios de sub-
sistencia, por fortuna propria, 
ou pronssâo, arte, olllcio, oc-
cupação legal e honesta em 
que ganhem a vida,· vagarem 
pelas cidades, v il,las c povoa-
coes. 

II. Dos que, tendo quebrado os 
termos de hem viver, em que 
se hajam obrigado· a trahalllar, 
manifestarem mtenção de viver 
no ocio ou exercendo industria 
i!lidta, immoral ou vedada 
pelas leis. 

Ao art. 2.' '\ ; 

Substitua-se pelo seguinte: 

compete aos tribunaes corrcccio· 
naes o julgamento dos factos 
de que trata o artigo antece-
dente. 

§ 1. • O processo ser;i preparado 
' por qualquer auctoridade poli-

cial ou jndiciaria, na forma dos 
arts. 20:3 a 208 do decreto n. 613, 
de !) de mar~~o do 1893, e remei-
tido ao juiz snbstitulo~ 

I·' 
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ASSUMPTO 
ANDAMENTO O!lSEHVAÇÕES 

--·1----------------~------------------, 
Camara 

na ' dOS· · 0 Iniciado v pull s Aucton~a o governo a fundar§ 2.• Apresentado o procesg.o 3 dos us. e 
coloruas ~orrecciouaes e ' tribunal, rar:l o juiz suhstrtuto 
orphanologrcas. o rclatorio, e, sem •lcpendencra 

I 

de outras formalidades, prorbe-
rirá o tribunal a dccrsão, a · 
solvendo o réo ou obrigando-o 
a recolhimento na colonia. 

§ 3.· o trihunnl llxará ~ te.mpo 
de residcncia na colollla entr.e 
os limite~ do mlnirno e maxr· 
mo de seis mezes a dous armos, 
tendo em consideração a edade 
e sexo do processado· 

Art.::.·. 

Supprima-sc. 

Art. ·1.·. · 

Supprirna-se. 

Ao art. !J.·. 

Snbstitu'a·se pelo seguinte: 

O governo no regulamento que 
e~pedir para a nxecuçào '!esta 
ler, dar~ organização admrnls 
tratl va f1s colou ias sob as bases ' seguintes: ' i 

I. Especificará as ollicinas que) 
Poderão ser estahclecldas até o . 
numero de trcs em cada uma 
e os trabalhos agrícolas nos · 
quaes de prerercncla dever~o í 
ser empregados ou seutencra-dos. 

11. nellnitá as attrlbuições dos 
empregados da colonia. 

lfl, Limitará O IIUmero dos SCII· · 
lenciatlos a!lrnissiveis crn calln 
Urna, dividindo-so em classes 
conforme o sexo. a cdade e a 

1 occupaçao. 
I 
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ASSUMPTO ANDAl\IE'NTO OBSEHVÀÇÕES 

s A.uctoriza o governo a fundar IV. Fixará a quota de contribui- Iniciado na Camara 
colonias correccionaes e ção para o peculio dos senten- dos srs. Deputados. 
orphanologicas. ciados. 

v. Dará os modelos necessarios 
para a escripturação dos livros 
da colonia. 

VI. Poderá impor multas até à 
quantia de 200$. 

VII. Accrescente se: 

1 

Artigo. Nas colonias poderão ser 
admittidos sentenciados de ou-
tras comarcas, em virtude de 
requisição do presidente do tri-
bunal ao chefe de policia, não 
estando completo o numero fi-
xado no regulamento. 

2 

Artigo, A~ anctoridade~ policiaes 
do distr1cto onde estiver a co-
Ion ia auxiliarão a respectiva 
administração tanto quanto for 
necessario para a b~a ordem e 
regularidade do serv1ço. 

3 

Artigo.· Ficará extinct~ a pena 
imposta ao sentenCiado que 
provar superveniente acquisi-
ção de renda bastante para sua 
subsistencia tCodi Penal, art. 
401). 

4, 

Artigo. Suspender-se-lla a exe-1 
cuçi'lo da st!ntença, si o senten-
ciado apresentar fiador idoneo 
que por elle se obrigue. 

i' 
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ANDA.\IE:'fl'O ODSEltV !ÇOE5 

- ---·---·-------·-------~ 
cal)llra 

8 
Auctor·1za o 1 ·c,··\dO na tadOl· Co) . governo a !undar Para!(rapho unif:o. A sentença lll ' srs. Depu omas correcctonaes c rJne, a reqneriruento do llador, dos orphanoio~lcas, julgar rJuelmula a !lança, tor-

nará efiectiva a conrlemnaçllo 
suspensa por virtude c:lella. 

Artigo. Aos sentPnciados, que se 
. distinguirem por seu procedi· 

monto na colonia o contracta· 
rem seus serviços em algum 
estahelechneuto agricola ou In· 
dustrial, podcr;i o juiz da exe· 
cuçrro dispensar o tllmpo de 
resirlencta, que lhes faltar para 
o cu nprimento da sentença. 

Paragrapho unico. Ev:tdinrJo.se o 
sentenciarlo rio estahelecimento 
ou !aliando :ts ohrigar;ões resul· 
tantes do contracto sem causa 
justa. que poderá allegar e pro· 
var prrante o juiz substituto, 
manuar:\ o dito juiz reeolllel·o 
de novo á colou ia, anm rle com-
JliPtar o tempo 'lllll lhe faltava 
!lata cumr.rin~euLo da sentença· 

Sala das sessões, v de julho de 
1~95,-LF.VINllO LOI'F.s. -C. DE 
llnrtO.-l<'IIElllliiiGO AUGUSTO. 

A' requerimentodosr. C. de Brito, 
é dispensada a impressão deste 
parecer, afim de que possa o 
mesmo lazer parte da ordem dos trabalhos. 

Ern lo, () approvarlo sem dehatc 
em :J.· rliscussrro o remettirlo á 

1 cmnmlssrro de redacçlto, que, 
obtendo urgcncla o oflcrcce redigido allnal. ' 

N~'sta mesma data ;í vista do ur-
, ge!ICia rcr]nerlcl:i pelo sr. Fer· 

rctra Alves, entra em discusgllo 
e é approvJrla sem rlehate a ro· 
llacç:io lln:tl, a qual vae ser co-
Piada p:~ra ser rlevolvirla com 
o ProJecto ft Cam.lra dos sr~. I Deputados. 
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1 895 Junbo,6 s ,\uctoriza o governo a funca r Em 1t de julho, é. o projecto Iniciado na ('amara 

' colonias correccionaes e devolvido á Camara dos srs. De - dos srs. Deputados. 
orphanologicas. putados acompanhado das se-

guintes emenda&. 

Emendas ofTerccidas e approva-
das pelo Senado ao projecto 
n. 8 da Camara dos srs. De-
J!Ulados, de 1895. 

I 

1 

Ao art.' 1. •. 

Substituasc pelo, seguinte: 

Fica o governo auctorizado a fnn-
dar nas comarcas onde julgar 

I 
conveniente duas colonias cor-
reccionaes agrícola 1 para cor-
recção pelo trabalho: 

' ' 

I Dos indivíduos de qualquer 
·sexo c edade que, não estando 
sujeitos ao poder paterno ou 
sob a direcção de tutores ou 
curadores, sem meios de st~b-
sistencia, por fortuna propna, 
ou profissao, arte, olllcio, oc-
cupação legal e honesta em que 
ganhem a vida, vagarem pelas 
cidades, villas ou povoações. 

•. 

]. : 

I 

II. Dos que, tendo quebrado os ! térrnos de hem viver, em que 
se hajam obrigado a trabalhar, 

' manifestarem intenção de viver 
no ociG ou exercendo indus-
tria illicita, immoral ou vedada 
pelas leis. 

2 

Ao art: 2.'. 

Su1Jstitua·SI3 pelo seguinte: 
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. . lo na camara 8 Auctoriza o governo a fundar Compete aos trihunaes correccio· fndiCia< r' Deputados. colonlas correccionaes e naes o jul~amcnto dos factos os 
8 

~. 
orphanologtcas. de que trata o art1~o antece-

dente. 

§ 1. • O processo será preparado 
' por qualquer auctoridade poli-

cial ou indiciaria, na fórma dos 
arts. 203 al08do decreton.613, 
de 9 de março de 1803, e re· 
mettido ao juiz suhstltuto. • 

§ 2.· Apresentado o processo ao 
tribunal, far:1 o juiz substitn!o 
o relatorio, e, sem dependenc1a 
de outras formalidades, profe-
rirá o tribunal a decisão, ah· 
solvendo o réo ou obrigando-o 
a recolhimento. 111 colonia. 

§ 3. • O tribunal fixar;i o tempo 
de resldencia na colonia entre 
os limites do Jllinlrno e maxi· 
mo de seis mezcs a dous armos, 
tendo em consideração a edade e 
sexo do processado. 

3 

Art. 3.·. 

Supprirna-se. 

~rt. 4. •. 

Supprirna-se. 

5 

Ao art 9. 

Substitua-se pelo seguinte; 

O governo no regulamento que 
e~pcdir para,a execuçno desta 
let dará organização adminis-
trativa ás colonlas, sob as bases seguintes: 

f 
I 
' 
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ASSUl\IPTO ANDAMENTO OBSEllVAÇÜES 

8 Auctoriza o governo a fundar I. Especiflcará as officinas, que Iniciado na Camara 
colonias correccionacs e poderão ser estabelecidas até o elos srs; Deputados. 
orplianologicas. numero de tres em cada uma ' e os trabalhos agricvlas nos 

quaes de prcferoncia deverão 
ser empregados os sentencia 
dos. 

Il. Definirá as attriLuições dos 
empregados da colonia. 

Ill. Lilnitar<l o numero elos sen-
teneiados admisRiveis em cada 
uma. dividindo-os em classes 
conforme o sexo, a edade e a 
occupação. 

·v. Fixará a quota de cor,tribui-
ç:io para o· peculio dos senten· 
ciados. 

V. Dará os modelos necessarios 
para a e~criptmação dos livros 
da colo ma. 

VI. Poderá impor mullas até á 
quantia de 200$000. 

VII. Accresccnte-se: 

1 

Arlirro, Nas colonias poderão ser 
adlnittidos sontcnçiados de ou-
tras comarcas, em virtude de 
re9uisição do presidente do 
TnLunal ao chefe de Policia, 
não estando completo o nu-
mero nxado no regulamento 

2 

Artigo. As auctoridadcs policiaes 
do districto onde estiver a co-
Ionia auxiliarão a respectiva 
adrninistra\i'ío tanto quanto fôr 
necessario para a boa ordem e 
regularidade do serviço. 

,, 

i) 
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8 Auctoriza o governo a f1m<1ar 3 1895 Junho, 6 

colonias correccionacs e/ 
orpbanologicas. . ' 

Artigo. !licarâ cxlincta a pena 
imposta ao ~entenciado qu.e 
provar superveniente acqulSl· 
çiio de renda bastante para sua 
~nhsistcncia (Codigo Pera!, art. 401.) 

4 

Artigo. Suspenller·Se·1la a execu-
ção da sentença, si o sentcn· 
ciado apresentar llador illoneo 
que por elle se obrigue. 

Paragrapho unico. A senten~·a 
que, a requerimento do llador, 
julgar quebrada a !lança, tor· 

•nar<í eliectiva a conrlemnação, 
suspeu~a por virtude della .. 

5 

Artigo. Aos sentenciados que se 
distinguirem por seu procedi-
mento na colouia c contracta· 
rem ~cus serviços em algum 
rstah~Iecimento agrícola ou in· 
tlustnal, poderá o juizo da cxc. 
cuçào 1llspensar o tempo de 
resiclencla que lhes r,,Jlar para 
o cumprimento da sentença. 

Para~rppho uni co. F:vallindo-sc o 
sentenciado do estabelecimento 
ou faltando ás obrigações re-
sultantes do contracto, sem 
cama justa, que poder<í aiiPgar 
e provar perante o juiz suhsti· 
luto, mandará o dito juiz re-
colhol-o de novo â colonia. 
allrn de completar o tempo 'Jne 

. lhe faltava para o cumprimento da sentença, 

Paço do Senado do Estado dr, 
~liuas Geraes, Ouro Preto, 10 de 
JUlho do 18!:>5.-Dn. F. Sll.VI.\1'\0 
lHe Aun~IIl.\ lllLINn.i.o, pre~idente 
-Dn. l'IEci:sio Jo~~~· T.IVAnEs, 
t. • secret~rio- Jos~:' BENto No· 
GUEIIu, 2.· secretario, 

ODSEHVAÇÕES 

-

. . 1 na carnara Imciat o Deputados. dos srs. 
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ASSUMPTO ANDAMENTO OBSEUVAÇÕES 

8 Auctoriza o governo a fundar Em 10, tendo as emen:-:as sido Iniciado na Caman 
colonias correccionae8 c approvadas pela Camara, é o dos srs. Deputados. 
orphanologicas. projecto remeUido á sancção, 

sob n. 17. 

Sancclonado 

Lei n. H f, de ~o de julho de 
]8!)5. 

9 .\.uxilia annuaimcntc com Em 8 do junho, é remettido á Iniciado na Camara 
15:000$ a cada uma das es- com missão de finanças. dos srs. Deputallos. 
colas normacs tias cidades 
de Jtajubá, Serro c Sete . . . Lagoas. Em 11, é olft3rccidO c vae a I.m· 

vrirnir-t;e para ser_submcttido 
a 1. • discussão. 

Em 19, é approvado sem d~batc 
em 1. • discussão e rcmetttdo á 
respectiva cornmiss:lo. 

Em 20, é offerccido e vac a ~rn
primir-sc para ser submettulo 
á 2. • discussão. 

Em 22, entra em 2: • discussão 
por artigOS SUCCCSS!VOS. 

I 

Depois de algum dehetc encerra-
se a discussão do art. 1. •. 

o sr. Presidente declara que, an-
tes de submettcr <i 'ota.çào o 
art. 1. ·, vae consultar (Í casa 
si a dcspeza no mesmo conti-
da é ou urro de caracter local. 

consultada a casa, responde ne-
gativamente. 
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1805 Junho, 8 

camara I Iniciado na putados. 
g Auxilia aunnalmente com Ilrn segnirla, po,to a votos o rc-

10
. sr

8 

De 
15:000$ a cada uma das es- ferido art. 1.·, {~ approvado, 

1 
~ • • colas normacs uas cidades assim como o art. 2.•. <le ltajulJá, Serro e Sete Lagoas. 

Adaptado em 2. • para passar :t 
3. • discussão, tlca o projeeto 
suhrc a mesa para entrar na 
ortlcrn rios trabalhos, depois de 
decorrido o interslicio, visto 
ll<lo Ler St>IIrido alterações. 

Em 2G, é approntdo sem dehate 
em a.· rli~cnssão e rt'rnettido ú 
cornmissào do rcdacr)io. 

Em 28, ú oiTerccirla a rcrl;lCI;ão 
llnal, a qual, á vista de nrgen-
cia tequerit!a pelo sr. t;ornes 
da Silva, entra em discussão e 
é approvada sem debate. 

Eru I de julho, é rcmctti<lo ;i sancr.:ão, soh n. GO. 

Snucciouado 

Lei n. ·l:w, de 11 tle julho de 
l&!J:;, 

camar:t lO I•'": divm." m~difieaçOcs no lOm 10 do junho, é reme !tido â Inld:.'~~s. nJcputadO~· Gymnas10 llhnetro. co_nnnissào de instrucção pu- do" 
hhca. 

I 

Em 18, é oJTerecirlo c vae a im-
Jlrirnir-~e para ser submettido 
á 1. • discussão. 

Bm 21, é approvarlo som tlehate 
em 1. • discussão c reme! tido á 
cornrnissilo respectiva. 
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!O Faz diversas modificações no Em R de julho, ó oflerecido e vae Iniciado nã Camar,L 
Gymnasio ~lineiro. a imprimir-se para ser submet- dos srs. Deputados 

tido á 2.· discussão, acompa-
nhado do._ seguinte parecer e 
emenda 

Parecer 

A commiss1lo de instrucç<io pll-
hlica é de parecer que o proje-
cto n. 10, do corrente armo, 
inicüulo na Camara dos srs. 
Deputados, que trata de medi-
dos relativas ao Gyrnnasio i\li-
neiro, já approvado em 1. • dis-
cnssào, passe á 2. • com a se-
guinte 

Emenda 

Ao capitulo z .• · accrcscentc-~e o 
seguinte artigo, onde convwr. 

' Art.igo ... O candidato :í matri-
cula no 1." anno do curso fará 
exame de admissão perante uma 
comrnissào examinadora com-
posta de lentes do cstahelcci-
mento. 

Sala das commissõcs, 8 de julho 
de 18%.-N. KunnscnECK. -
1'. DnmroND. 

Em 11, eutrn. em 2. • discussão, 
por artigos, conjunctarncntc 
eorn a emenda otTcrccida pela 
CO!llilliSSãO. 

os arts. 1.; :í 8.' s~to successi v a-
mente approvados sem dcllate. 

Ao a\-t. 0- ', é off,~reci<la, apoia-
da e posta conjnnctamente em 
discussão a seguinte , 

' '. 
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az diversas modificações no 
Gymnasio lllineiro. Entenda 

Ficam reroqado~ os arts. 6. • c 
10 do llecrcto n. filt, de G de 
março de 1813, continuando a 
matricula rlos alumnos avulsos 
110s difler1~nles nnnos do g-ym-
nasio e a Jirestaçáo de exames 
preparatorios aU• que o poder 
lc!iislativo fctleral declare ne· 
ces~ario o exame de madureza 
Jtara a matricul:t nos annos superiores. 

Sala das sesstics. lt de julho de 
18~:>.-C. DE BlltTo. 

Depois de al!ium llehate estacrncn· 
da é retirada a requerimento 
de seu auctor. 

Encerrada a discuss~tO, é appro· 
Vado o arl. :1. • eorn a cmctula 
atltlitiva da colllmissão. 

O Lart. lo é apvrovado sem de· ate. 

Ao art. 11. São o!Terecidas, 
apoiadas e postas conjuncta-
mente em discussão as se-guintes 

Emendas 

N.l 

11ir.~ o governo auctorizado a di· 
VHlir e a ~nbdivlr as aulas do 
Gj rnnasio :\lineiro, do sorte qne 
o numero de alumnos •le cada 
11111~ dt~ll:is nno seja nunca su· penor a 51), 

N. 2 
i 
! l·'ica o governo anctorizado a 

IU;trlfl:u pa;,r,ar [tela verha-ins-
trn~ç:1o Jlllblica-aos lentes do 

-
OBSEHVAÇÕES 

. . Ia camara 
IlllC!ado rDCJlUiadO!· dos srs. 

' \' ,,., 
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10 Faz diversas modificações no 
G ymnasio lllineiro. 
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AND1lllENTO OBSERVAÇÕES 

Gymnnsio que funccionaram Iniciado na Camara 
ultimamente em aulas subdi- dos srs. Deputados. 
vididab em consequencia do 
exagerado numero de alurnnos 
matriculados nas mesmas. 

)ala das sessões, 11 de julho de 
1895.-C. SENA. 

I 

Encerrada a discussão, é appro-
vado o art. 11, com as emen-
das. 

os arts. 12 e 13 são approvados 
sem de!Jate. 

Adaptado . em 2. ·, para passar ã 
3. • discussào, vae 'o projecto, 
com as emendas approvadas á 
commissão de instrucção pu-
hlica. 

Em 12, é oJierecido e vae a im-
primir-se para ser suhmcttido 
á 3. • discussão, acompanhado 
do seguinte 

Parecer 

A commissão de instrucção pu-
blica e de parec0r que o proje-
cto n. !O da Camara, deste anuo, 
seja dado a 3.' discussão com 
as emendas approvadas em 2. • 
redigidas pelo modo seguinte: 

N. 1 

Ao capitulo 2. • accrescente-se o 
seguinte artigo onde convier: 

Arlirro. O candidato á matricula 
n6' 1 • armo do curso fará exame 
de admissão perante uma com-
miss:io examinadora composta 
de lentes do estabelecimento. 
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10 Faz diversas modific:.\rões no 
l~ymnasio Mineiro.· N. 2 

Ao art. 11, primeira parte: 

Suhstitua.se pelo seguinte: 

Fica o governo auctorizado a di-
Vitlir e a subdividir as aulas 
do liyrnnasio ~lineiro de sorte 
(jllfl o nunwro de alumnos de 
cada uma della~ não seja nunca SUJJerior a :1o. 

N. :l 

Ao C:tJlitu!o 3 .• accresccnte-sc o seguinte artigo: 

Fica o governo auctorizado. a 
mandar pag~r pela verha-m-
trncçào Ptthlica-aos Ieutes que 
fnnccionaram ullimamentc em 
aulas subrlivididas em eonse-
<Jnencia do exccs~ivo numero 
rle alurnnos matriculados nas mesmas. 

Sala das comrnissües aos 12 de 
julho de 88:'>5,-,J. 'N. l(UiliTS-
CIIECK-P. lli\U~IOND. 

1\rn 15, entrando em :1. • discus-
são, é oiTerecir!a a seguinte 

Accrcsccntc-sc onde convier: 

Fica ~gnaJrnr.ntc o go\·emo an· 
ctor1zado a rnandar pagar pela 
verba- inMrucçào pnllllca- a 
snhvençilo concedida ao curso 
annexo (t Escola de Minas de Ouro Preto. 

Sala das ses~ilcs, n ele julho de 
1,~[15.-C. SENA.--FEIIHEIIL\ ~LI vr:s.-n. L\t;rh. 

OIJSEHVAÇÕE5 

C~mara I na ·l 4 Inicia< o Deputado-· dos srs. 

I 
I 
'l 
I 
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I 

o Apoiada H posta conjunctament e Iniciado na Camara 
em discussão, é esta encerra dos srs. Deputados. 
da som debate e approv;ltla a 
emenda, sendo o pro.iecto ado-
ptatlo elll terceira discussão e 
remettido ú commissão de re-
tlacç<to. 

Em 16, é o!Icrccida c approvada 
a rcdac1,~:io final, concedida para 
esse fim urgencia a requeri-
mento do sr. Ncccsio Tavares. 

' 

Nesta mesma data, é o projecto 
devolvido á Camara dos srs. 
Deputados, acompanhado das 
seguin tcs emendas 

"' 
Emendas o/J'erecidas e approva-

das pelo Sentulo ao proiectu 
n. 10, da Camara, de 1895. 

N. 1 

Ao capitulo 2.' accrescente-se o 
seguinte artigo onde convier: 

Arl.igo. o candidato á matricula 
no t. • anno do curso fará exame 
de admissão perante uma com-
missão exammadora composta 
de lentes do estalleleclmcnlo. 

I 
N 2 

' Ao art. 11, 1.· parte: 

Substitua-se pelo seguinte: 

Fica o governo auctorizallo a ui-
viUir c a subflividir as aulas 
do Gymnasio 1\lineiro, ue sorte 
que o numero de alumnos de 
cada uma dellas não seja nunca 
superior a 50. 

í 

' " 

•; 
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Gymuasio .mneiro. • N. 3 

.tn capitulo 3. •. 

Accrt.:scente-sc o seguinte artigo: 

Fica o governo auctorizado. a 
mand;~r pa:lar pela verba- Jll· 
strucçao publica - aos lentes 
que funccionararn ultimamente 
em aulas subdtviilidas em con· 
scquencia do excessivo numc· 
ro ile alurnnos matriculados nas mesmas. 

N. •l 

Accresccnte-se onde comicr: 

Fica o governo cgualmente au· 
clorizarlo a mandar pa~ar pela 
vcrha-instrucção publica- a 
subvenção concedida ao curso 
annexo da Escola de lllinas de Ouro Preto. 

Paço do Senado do Estaria de 
hlinas Gerae~ em Ouro Preto, 
1~ de julho' uo 18ii5.- Dn. 
l•nANcisco SILVIANo DE AI.m:mA 
!~H.\NIJÀO.- Dn. NECESIO .JosE' 
L\VAnEs. - .JosE' BENro No· I;UEIIIA. 

Em 2'!, tendo as emenrlas sitio 
apprüvarlas pela Camara, o o 
!ll'ojccto remettillo <í sancção, soh n. 10, 

Snncclonntlo 

l.ei n, t.s:; de ;?.i rle j1~lho de 
IS:JJ. 

camara Iniciar lo na, 1tadOS· dos srs. Dcpt 

) 

! 
i 
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1895 Junho, 8 

S, S.-33 

11 Crêa mais uma secção na Se- Em 10 de junho, é remcttido á Iniciado na Camara 
cretaria do Interior. com missão de justiça e legisla- dos srs. Deputados. 

ção. 

Em 19, é ofJerecido e vae a Im-
primir-se para ser submettido 
á 1. ·.discussão. 

Em 21, é approvado, sem deba-
te, em 1. • discussão e remetti-
do á commlssão respectiva. 

Em 22, é oiterecido e vae a im-
primir-se para ser submettido 
à 2. • discussão. 

Em 2:dc julho, entrando em 2. • 
discussão, o sr. Levindo Lopes 
fundamenta e oiierece o se-
guinte 

Requerimento 

llequeiro que o v projeclo n. 11 
volte ás commissões de legis-
lação e finanças, ondeseacham 
outros sobre assumpto identico, 

. , afim de os refundir de modo a 
que as secretarias tenham com-. · 
pleta organização em um só 
projccto. 

Sala das sessões, 2 de julho de 
1895.- LEVJNDO LOPES, 

Apoiado e posto em discussão, e 
esta encerrada ~em debate e 
approvado o requerimento, 
voltando o projecto ás referi-
das commissões. 

Pende de parecer 
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01ara 1 do na ca dO!· 12 Auc!oi'iza o governo a conce- l~m 17 do junho, é remettitlo á In~~; srs. Deputa der licença ao escrivão do cornrnlssào de requerimentos de jury e execuções crlrni- partes. naes da comarca de S. 
Paulo do llluriahé. 

I 

Em 18, é oJTerecido e vae a Im-
primir-se. para ser snhrneltldo 

• á 1.· discus~âo. 

I 

Em 20, ti approvado sem debate 
om 1.' di~cussao e romettldo á 
respectiva commissão. 

En• 26, c olferecido c vae 11 lm-
Prhnir-se Para ser submettido 
á 2.· dlscussao. 

l~m 28, entra em 2.· discussl!o, Por artigos. 

Ao art. 1. • é olfcrocida e posta 
conJunctamcntc em discussão a seguinte 

E'menda 

Ao art. 1.·. 

Accrescentem-se depois da pala-
vra-.MuriaM-as seguintes: 

«. •• e Antenor José Hibelro, 2. • 
tabclllão da comarca de S. Se· lJagtfâo do l'aralzo. » 

Sala das sessõe~. 28 de Jnnho de 
189&.- H. LAGó.\.- c. St:~u. 
- l•'t:nntmA ALVES, 

Encerrada a discus~l!o, sem mais 
debate, é approvado o art. 1: com a emenda. 

O art. 2, • é approvado rem de-
1 I bate. ~ 

p 
I 
I 

I 
I 
i 
I 

l 
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----- -- ---------- ------------ --------
1805 Junho, 12 12 Auctoriza o governo a concc· Adovtado em segunda, para pas- Iniciado na Camara 

der licença ao escrivão do sar à 3.· discussão, vae o pro- dos srs. Deputados. 
jury e execuções criminaes jecto com a emenda á commis 
ela comarca de S. Paulo do são de requerimentos de partes 
i\lurlahé. 

I~m 2 de julho, ê oflerecido c 
vae a imprimir-se para ser 
submettido à 3. • discussão, 
acompanhado do seguinte 

Patecer 

A' commissão de requerimentos 
de partes foi presente o pro· 
jecto n. 12, da Camara, do 
corrente anno, já approvado 
em 2. • discussão e 6 seu pa-
recer que seja o mesmo sub· 
mettido á 3. ·,redigida a emen-
da do seguinte modo:· 

Ao art. 1. •. 

Accrescente-se in-fine - e ao 2. • 
tabellião da comarca de S. Se· 
bastião do Paraizo, Antenor 
José Hiheiro. 

Sala das commissões, 2 de julho 
de 1895.-C. SJ:NA.-FEI\REII\A. 
ALVES.- H. L.tGÔA. 

Em 4., é approvado, sem debate, 
em 3. • discussão e vae á com-
missão de redacçáo. 

Em G é o!Ierecida e approva-
da som debate a !cdacç~o final, 
dispensada para 1sso a Impres-
sãO a requerimento do sr. Go-
mes da Silva. 

Nesta mesma data, é o projecto 
devolvido á Camat·a dos srs. 
Deputados, acompanhado -da 
seguinte 

f 
f 
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camara · iado na tadOS· 12 Auctoriza o governo a conce- Emenda offerecida e approvada In~cos srs. Depu der licença ao escrivão do pelo Senado ao projccto n. 1:.1, jury e execuções crlrnlnaes da Camara, de 189J. da comarca de s. Paulo do .Muriabé, 

13 neorganiza o ensino cola. 

Ao art. 1. •. 

Accrescente-se: e ao talJeliHto da 
comarca de s. SelJastillo do 
l'araizo, Antenor JoSé Hlbeiro, 
para o mesmo fim. 

Paço do Senado do Estado de !\I in as 
Geraes, em Ouro Preto, 6 de in· 
lho de 1895.- Dn. FnANcisco 
S!LVIANO DEAT.~IEIDA BRANDÃO. 
-Dn. NECESIO JOSE' TAVAHES, 
- JOSE' llENTO NOGUEIRA, 

EDl 17, tendo a emenda sido 
approvada pela Camara, é o 
Projccto remettido á sancção, SOb U, 16, 

Sancclonaclo 

Lei n. 13~, de 17 de jz{lho de 
1895, 

carnara agri- nlll 22, do junho 6 remettido ás Iniciar~~s. 0JeputadOS· 
commissõcs reunidas de agri- dos 
cultura e lnstrucção publica. 

Ern 27, é approvado, sem dcha· 
te, em 1. • discussão e remct-

. tlrlo :\ respectiva cornm!ssão. ·! 

,. 
i 

\ 
j 

I 
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- ---- -- -----------1------------- --------
1895 Junho, 21 13 Heorganiza o ensino 

cola. 
agri- Em 2 do julho, é o!Ierecido e fi. Iniciado na Camara 

ca sobre a mesa para ser sub- dos srs. Deputados 
mettido á 2. • discussão, dis- · 
pensada para isso a impressão 
do parecer, a requerimento do 
sr. camillo de Brito. 

Em 3, entra em 2. • discussão, 
por artigos. 

Ao art. 1. • é o!Ierecida, apoiada 
e posta conjunctamente em 
discus8ão a seguinte 

Emenda 

Accrcscente-se onde convier o se-
guinte; 

Artigo. Fica o governo auctori-
zado a contratar com quem me-
lhores condições offerecer o 
estabelecimento de tres feiras 
de gado no Estado de JHinas, 
de conformidade com as leis 
ns. 3.5!0, de 5 de outubro de 
1887, e 3. 762, de 16 de agosto 
de 1889, da extlncta Assembléa 
J>rovincial, sempre sem onus 
para o Estado. 

sala das sessões do Senado, 3 de 
julho de 1895, - Gmms DA 
SILVA. 

Encerrada a discussão, é appro-
vado o art. 1. • com a emenda. 

os arts. 2.·, 3.· e 4.' são sue- , 
cessivamcntc approvados sem 
debata. 

Ao art. 5. ·o sr. Camillo de Bri-
to, por parte da com~issão, 

' o!Ierece e é posta conJuncta-
mente em discussão a se-
guinte 

'· 

'',: 
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agri- Emenda 

Ao art. 5:, n. 13, 

Accrescente-se: - podendo o go-
verno contratar pessoa compc-
tente para a direcr;ào geral do en'slno. 

Sala das sessões, 3 de julho de 
1895.-C. DE llnito.-t:. SENA. 
-Dn. JOSJNo DE llniTO.-A. 
lllARTINs. - Fnwtmco AU· GUSTO. 

' 

Encerrada a discuM:to, sem mais 
debate, é approvado o artigo 
com a emenda. 

Os arts. 6. ·e 7, • são successiva-
mente approvauos som de-hate. ' 

Adaptado em 2. • para passar ã 
3. • discussão, vao o projecto 
com todas as emendas á com-
missão de agricultura. 

Rm 1, é oiiereci<la o fica sobro a 
mesa Para ser submettido á 3 
discussão, acompanhado do BC· guin~e parecer, dispensada a sua Impresstto a requerlmen to do sr. Cammo do Brito. 

Par~cer 

A commtss:to ele A~rlcultura in-dusttia e florestas o!Iere Cfl O projecto n. 13, da' Camara dos srs. De!Jntarlos, sobre reo rga-nlzação rio ensino agrícola para ser submettido á 3.· discu sst!o com as seguintes emendas ap. provadas em 2. • 

~ 

I 

-E~ ODSEI\VA(iO u 

carnar In i ciado na tadoS d os srs. Depu 
a 

\ 
I 
~ 

'· 
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- ---- -- -----------1------------ -------~ 
l8!?5 Junho, 21 13 Jtcorr;aniza o ensino agrí-

cola. 
N. 1 

Ao art. 5. •. 

Accrescente-se:- podendo o go-
verno contratar pessoa compe-
tente para a direcçil:o geral do 
serviço. 

N. 2 

Fica mais o governo auctorizado 
a contractar com quem me-
lhores condições o!Ierecer o es-
tabclc~irnento de tres feiras 
de gado, de conformidade 
com as leis ns. 3.510, de 5 
de outubro de 1887, e3. 762, 
de 16 do agosto de 1889, da 
antiga provlncia, sem onus 
para o Estado. 

Sala das commissões, 4 de julho 
de 1895.-C. DE IJRITO.-J. 13, 
NoGUEIRA.'- FREDERICO AV· 
GUSTO. 

Em 6, entra em 3.a discussã'o, 
que é encerrada sem debate, 
tJcando a votação adiada por 
falta do numero. 

Em 8 procedendo-se á votação, 
é approvado em 3.· discussão 
e remettido :\ commissão de 
redacçiio. 

Ern !), é o!Ierecitla o approvada 
sem debate a redacção final, 
concedida para esse fim urgen-
cia a requerimento do sr. Go-
mes da Silva. 

Nesta mesma data é o projecto 
devolvido á Carnara dos srs. 
Deputados, acompanhado das 
seguintes emendas: 

I 

Iniciado na Camara 
dos srs. Deputados. 
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----endas otrerecida$ c approva- Ir · "ado na agri- Em 
Hcr, Dep d as pelo Senado cw projeclo dos srs. 1 t, 13 da Camara dos srs. De-

putados, de 189:>, 

I.· 

Ao art. 5.• 

Accrescente-se:- podendo o go-
verno contratar pessoa compo-
tcn te para a direcçilo geral do serviço. 

' 
2.· 

Ar!ip;o (depois do 6,• 
o 7 •• a 8.•) e passando 

Pica mais o governo auctorisado 
a contratar com quem melho-
res condições orrerccer o esta· 
belecitnento de Ires feiras de 
ftado, de conformidade com as eis ns. 3.510, de 5 da outull r o de 1887, e 3. 762, de l 6 de agosto de 1889, da antiga P r o-vincla, sem onus para o I ~g ... lado, 

Paço do Senacto do Estado de llli· nas Geraes em Ouro l'ret o, 9 de julho de 1800 .-Dn. I,'n AN· Cisco S!LV!ANO DE AI.llE!JJA 
BnANilÃo.-nn. Nt:cEMo J. TA·~ 
VAIIE~.-J.~B. NOGUiliiA, 

Em 12, tendo sido as emendas 
approvadas Pela Camara dos 
srs. Deputados, •Í o projeeto 
remetlido fi sancção, sob n. 12. 

Sancclonntlo 

Lei n, f.so de 20 de jnll!o de 
189.5, 

I 

i 
I 
,; 

\ 1 

I 

'\ 

,\ 

I 
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I 

1895 Junho, 22 

s. s. 3{ 

11 Orça a receita c fixa a despe- Em 22 de junho, 'é remettido <\ Iniciado na Camara. 
za do Estado para o exer- commissiio de. Hnanças que dos srs. Deputados. 
cicio de 1806. nesse mesmo dia, obtendo ur 

gencia, o ofierece e fica sobre 
a mesa para ser submettido á 
1. • discussã.o, visto já estar 
impresso c distribuiria. 

Em 25, é approvado, depois de 
algum debate. em 1. • discussão 
e remettido á respectiva com-
missão. 

Em 2 de julho, é otierecirlo para 
ser submcttido á 2. • discussão 
acompanhado do seguinte pa-
recer e emendas : 

A commissão de finanças é de 
parecer que o projccto n. 14. 
da camara dos srs. Deputados, 
seja sullmettldo á 2.· discus-
são com as emendas e artigos 
arlditivos abaixo, reservando-se 
para no correr do debate, offe-
recer á consideração do Sena-
do outras modificações ao rncs-

. mo projecto. 

Emendas 

Ao art. I. •. 

Em vez de 16.055:160$, diga-se 
15.030:160$000. 

Ao mesmo artigo § 3.'. 

Em vez de imposto do sello 
1.000:000$, diga-se: 

§ 3. • ~ovos e velhos 3.' 9.o·.·ooo~ direitos........... - ., 

§ 4,. • custas judicia-
nas .. .. . .. .. . .. .. 200$000$ 

\ 
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14 Orca a receita e fixa a des- ;; 5. • Sello de papeis 
peza . d_o Estado para o · em uegoclos csta-
exerctcto de lh!J6, duacs ........... .. 

c mara 
Iniciado noep~ldoldos srs. 

~ 6, 0 Ernolt!mentos 
de secretanas ••••. 

400:000$ 

80:000$ 

E altere-se convenientemente a 
numeração dos paragrapiJos se-guintes. 

Ao mesmo artigo. 

~ 11. grn vez de 260:000$, diga· se 70:000$ 

Ao mesmo artigo. 

§ 15, ~<:m·vez de 55:000$, diga-se: 12o:oou:s. 

Ao art. 2. •• 

Em vez de W.OU:700$355, diga-
se: 15.818:097$365. 

Ao mesmo artigo. 

§ I.·n. IV. Em vez de 3:000$. 
diga-se: 2:000$, e em vez ue 
33:70·1$, diga-se: 32:70,1$. 

Ao mesmo artigo. ' 

~ 1.• n. VI. F.rn vez de G:700$ 
diga-se: 4:o:JO$ o em vez 42:000$ 
diga-se: 39:300$, 

Ao mesmo artigo. 

§ l.• n. XIII. Em vez de carce-
reiros e pessoal da cadêa da · 
captlal, d1ga-se: carcereiros 

I das cadêas do Estado e pessoal t 
da cad~a da capital. 

1 

t 
i' 
I 
' ' 
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-, ____ ,_ 
lS95 .Junho, 22 14 Or~~a a receita c fixa a despe- Ao mesmo artigo. 

za do Estado para o exer 
cicio de 1896. ' 

§ 1. • n. XVI. Onde se diz 5:000$ 
ao hospital de alienados da S. 
João d'El-Hey e 2:000$ a cada 
um dos hospitaes <le Diaman-
tina, Itabrra e l'onte Nova, es-
creva-se 5:000$ ao hospício da 
alienados de S. João d'El-Hey 
e 2:ooos a cada um dos hospí-
cios de alienados de Diaman-
tina, Jtabira e Ponte Nova. 

i 

Ao mesmo artrgo. 

§ 1 • n. XV!l A. Onde se lê lta-
, bÍra, escreva-se niamantina • 

Ao mesmo artigo. 

§ L· n. XXVIII. supprima-se. 

Ao mesmo artigo. 

§ 2.· n. x. Em vez de custa_s 
judiciarias em processos cn-
rnes 180:000$, diga-se: 

x. custas em proces-
sos crimes ~ func-
c!onarios nao re-
munerados......... 115:000$ 

XL Expediente de jury 
e tribunaes correc-
cionaes e publicação 
de edltaes....... ... 23:000$ 

XII. Mobilia para sa-
Ias rle jury em di-
versas comarcas... 42:000$ 

E altero-se convenientemente a 
nu111eração do paragrapho. 

OBSERVACÕES 

Iniciado na Camara 
dos srs. Deputados. 

•, 

'· 

,. : 
) : 
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1895 Junho, 22 
- -----~--------- ------------,-

14 Orça a receita e fixa a :lespe- Ao mesmo artigo. za do Estado para o exer-
cício de lll96. § 2. • n. xyc Supprima-se. 

Ao rnesrno artigo. 

§ 3. • n. XIV. Accrescente-se: 
prestado em quotas mensaes 
e correspondentes aos numero~ 
da Hevista rrue se publicarem. 

Ao mesmo artigo. 

§ 3.· n. XIX. Supprima-se. 

Ao art. D. •• 

Onde se diz: as Jos ns. 6 e 8, 
da lei n. 30, de lll92 e as dos 
ns. 5, 6, 7 e 15, da lei n. 107, 
do 26 de julho de 18!H, diga-se: 
a dos arts. 6 e ll, da lei n. 39, 
de 18!)2 e as dos arts. 5, G, 7 e 
15 da lei n. 107, de 26 de ju-lho de 18Ut, 

A tlditivos 

Artigo: Fica o governo desde já au-
ctonzar!o a organizar como rnr~
lhor lho parecer o serviço da ar-
recadaç~o de i rn postos os tad uacs 
nos municípios em que não 
houver collcctorias ticando-lhc 
para csto fim aberto o credito necessario. 

Artigo, Para occorrcr á insulll-
cicncia da verba do art. 2. • 
§ 1.· n. XII da lei 11. 107, de ~G d1~ julho de 18!H, na parte 
relatr~a .ao expediente da se-
crctana ria l'olicla o lia vcr!Ja 
da llll!~tna lei, art. 2. • § 3._' 
n. VIII, fica desde já aucton-
zarlo o governo a ahrir cretlilos 
supp!crncntares até á quantia 
de :l:OOU$ <tres contos) na pri-
mcrra verlm e at!l 360:;; (!re-
zento~ o sesse,lta lllil r6is) na segunda. 

ra carnara Iniciado 1Dcputados. dos us. 

' .Y 
ri 

~) 

r 
( 

\ 
I 
I 
.~ 

I 
'i 
I 
I 



-
o .... 
~ ~ 
~ ...: ...: A 

-
1 895 Junho, 22 

269 

A5SUMPTO ANDAMENTO OBSEHVAÇ0ES 

14 Orça a receita e fixa a despe· Artigo. Continúa em vigor o Iniciado na Camara 
za do Estado para o exer· art. 9." da lei n. 107, de 26 dos srs. Deputados. 
cicio de 1896. de jnlho de !894, ficando ex 

tens i v a a isenção de imposto 
de que ahi se trata á materia 

· prima importada pelas fabricas 
de sabão, sabonetes e velas, es 
tabelecidas ou que se estabele 
corem o o Estado. 

Sala das commissões, 2 de julho 
de 1895.- J. I'. XAVIER DA 
VEIGA (venc~do quanto ao art. 10 
do projecto).- HEUELLO IIOHTA. 
- C. SENA (vencido quanto ao 
art. 10!.- Gmms D.\ SILVA.-
Dn. JOS!NO DE BRITO. 

A requerimento do sr. A. Mar-
tins, fica o projecto sobre a 
mesa para entrar I)a ordem 
dos trabalhos, dispensada para 
esse fim a impressão. 

Em 3 entra em 2.· discussão, 
por ' artigos, conjunctamçnte 
com as emendas o1Ierec1das 
pela commissão. 

o art. 1. • é approvado sem de· 
b:ltc com todas as emendas ao 
mesmo offerecidas pela com· 
missão. 

Ao art. 2.' são mais o!Ier~cidas, 
apoiadas c postas_ conJuncta· 
mente em discussao as se· 
guintcs 

Emendas 

N. 1 

Ao§ 3.' do ~rt. 2.·. 

Accrescontc-sc onde convier os 
seguintes numeros: 

Instilnto zootecllnico de UberaiJa, 
,19:120$. 

' ·, 
'! 
l 
'i 

'l 
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OBSEllY AÇÕES 
ASSUli!PTO 

ANDA:\IENTO 

-----1- ---------~-----------
1895 Junho, 22 

. . lo na eamara 14 Orça a receita e fixa a despe. Instituto Agronornlco de Itabira, lmciat , Deputados za do Estado para o excr- 6G :520$. · dos srs. cicio de 189G. 

S. ll. 

Sala das sessões, 3 de julho de 
1895,- GOMES l)A SILVA, 

Ao art. 2, •• 

§ 16. Depois da pal1Vra-Leopol-
dina-accrescente-se-e Juiz de 
Fóra, em vez de 75:000$-dlga-se 77:000$. 

Paço do Senado, 3 julho do 1895. 
-FREDERico Aucusro. 

N. 3 

Ao art. 2·. 

§ 1.• n. XVI-depois 'da palavra 
-Leopoldlna- accrescente-se: 
-e lllinas Novas, elevando-se a verba a 77:000$. 

Sala das sessões 3 de julho de 
' 1895,-JOSE' BENTO NOGUEIRA. 

N. 4 

Accrescente-se onde convier: 

Para aJ;xiliar a puhllcação da 
«Hevista da Faculdade Livre 
de Direito ... 1:000$,--J. P. 
XAVIEI\ DA VEH:A,-P, Dnu-JIO.IJD, 

N. 5 

Ao art. 2·. 

'• 
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ASSUMPTO ANDAMENTO OBSEIW AÇÕES. 

--- ------- --- ---------------------1------------------------ --------------~ 

1895 Junho, 22 1'! Orça a receita e lixa despe· Accrcscentc-se onde convier: 
za do Estacto para o excr· 
cicio de 1896. Para compra dos apparelhos in-

<lispensa v eis para ·ser rea-
lisa!lo no Externato do Gym-
nasio 1\lineiro o ensino prati· 
co de physica, cbimica, bota· 
nica, zoologia, geographia, cos 
mographia, mineralogia. geo· 
togia, deRenho, gymnastica e 
musica .. : 20:000$. 

Sala das sessões, 3 de julho de 
1895.-P. DtiU!IOND. 

Encerrada a discussã.o, é appro-
vado o art. 2. • com as emen· 
das da commissão, menos as 
referentes aos ns. IV e V do § 
1. •, que são rejeitadas, e com 
as de ns. 1 a 5, hoje o!Iercci· 
das. 

Os arts. 3.' e s.· siío successiva· 
mente approvados sem debate. 

o art. 9. • é tambem approvado 
sem debate, com a emenda of-
rerecida pela commissão. 

Ao art. 10, é o!Ierecida, apoiada 
e posta conjunctamente em 
discussão a seguiu te 

Sub-eme"l,da 

Depois das palavras-fabricas de 
sabão- accrescente-se: -e de 
vidros. 

Sala das sessões, 3 (lO julho de 
1895.-C. SENA. 

\' 

Encerrada a discussão, sem mais 
debate, é approvadJ o art. 10. 
com as emendasaddilivas otle-
recidas pela commissão e com 
a sub-emenda do sr. Costa 
sena. 

Iniciado na Camara 
dos srs. Deputados. 

'j 
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f;<l ASSUJIIPTO 

ANDAMENTO ªI z OBSERVAÇÕES 

- -
ramar:t · · do na dos. 14 Orça a receita e flxa a despe. o art. 11, <l approvado sem de- Iuct'~: srs. Deputa za <lo Estado para o exer- bate. cicio de 189G, 

Adoptado em 2. • par a pas~ar á 
3. • discussão, vae o proJecto 
com todas as emendas appro-
vadas á cornmissrto de linan· ças. 

O sr. Ferreira Alves manda <í 
mesa, para se consiç:nar naacta 
a seguinte llcclaraçào de voto. 

Votamos contra art. 10 do pro-
jecto de· orçamento c pedimos 
que seja consignada na acta 

esta nossa declaração, 

Sala das sessões 3 de julho de 
18!J:i .-flnANCisco FEIHIEII\A AL· 
VBS.-C, ilRJTO,-C, SENA.-
ANTONIO liiAIITINs.-J. P. XA-vnm DA VEIGA, 

Ern 4, o sr. Hocha Lagoa pc<le 
Jlara se consignar na acta <JllC 
se cslives~e presente á sess~o 
Por occas1:'io da votação tcna 
Votado tantbcm contra o art. 10, 

l~m 10, é o!Ierccido c vac a im-
Jltimlr-sc !Jara ser submetlido 
á :J • • discussão acompanhado do segu mte ' 

Parecer 

A· com missão de finanças apre-
senta para 3,• discussão, con· 
forme o vencido ua 2. • o prO-
Jecto n. 1.1 da Camara doR srs. 
DiJputados, reservando-se para 
otTereccr ao mesmo alguma~ 
novas ctnen<Ias e additivcs no correr do debate. 

O Congresso LegisÍativo do Es-
tado de Minas Gcraes decreta: 

I 
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ASSUMPTO J.NDAMENTO • OllSEHVA.ÇÕES 

14 Orca a receita e fixa a despe· Art l.' A receita do Estado de Iniciado na Camara 
za do Estado para o CXél'· !llinas Ger<les para o exercício dos srs. Deputados. 
cicio de 1806. de 18\JG nca orçada na quantia · 

dl1 , 15. U3ü: 160$ e se comporá 
dos seguintes impostos e con-
trilmições: 

\ 

~ 1.' Imposto so· 
!Jre gcneros de 

12.100:000$000 expor~ação .... 

§ 2. • Idem sohrc I 
' generos de con· 

sumo de fóra 
do Estado ..... 1,600:000$000 

§ 3.' Novos e 
velhos direitos 320:000$000 

§ 4:·.c~stas ju-
dtctanas ..••• , 200:000$000 

§ 5 < Sello de pa· 
pcts em nego- 41)0:000$000 

I cio3 estaduaes 

§ 6.• Emolumen-
' tos de secreta- 80:000$000 rias ••.•.• •••• 

§ 7. • Imposto so-
]Jre contractos, 
novações e pro-
rogações de 
con trados rc~ 
rerentes a em-
prezas privile- 40:000$000 giadas •.•••.•• 

§ 8.' Passagem · 
' em estradas de 

ferro parti CU· 
250:000$000 lares ....• • ... 

§ o. • Multa por 
· infracção de 
... leis, regula· 

mcntos e con- 40:000$000 tractos ........ 

. ; ~ 
:1 ,, 

': 
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ASSmiPTO 

ANDAjJE!\TO 

__________________ , ____________________ __ 

H Orça <! re,ccita c lixa a düspc- § 10. Se !lo de lle-
z~ ~lo hlatlo para o exer- ranças c lega. 
CICIO de lS9G. rh~, inclustve 

1 '/, de trans. 
Ini~s<io ern li-
nha recta ..... 

§ 1 L Cobrança da 
diviua acliva .. 

12. Imposto de 
arcriçcro do sal. 

§ 13. He111Ia cx-
traordinarh c 
iurosdedinhci-
rosdcpositados 
em hancos .... 

§ 14. !lenda da 
Jrnprensa om. 
cial. •.•...•••• 

§ 15. Prodnctoda 
ver1da de terras 
flovolutas do 
Estado .••.•.•• 

§ lG. Heposiçties 
e. restiluições. 

§ 17. Juros 1le 
quatro apol!ces 

§ 1S. Ta:tas de 
rnutricnlns t 
annuidarles Pa-
gas Pelo8 atu-
rnnos nos e8 . 
tab~lccimentos 
de tnstrucç:Io. 

§ W. HrmrJa dos 
tnrrenos rJia. 
tnantinos, •.•• 

,1GO: 000$000 

lO:OOOSIJIJfJ 

70:000$000 

80:000$000 

70:000$000 

20: 000$01)() 

20:000$000 

lC0$000 

120:0()(!$000 

lO:OfJ0$000 

----C;unara lnieiado na. utados. dos ~rs. o.,p 
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A:3SUi\IPTO ANDAl\IENTO ODSEHVAÇÕES 

---J------- ---l·----------------·----1----------------------- ---------------
1885 Junho, 22 H On:a a receita c lixa a despe- § 20. Imposto ~o

za do Estado para o cxer- Jn·o o onro, m-
cicio de 1806. clusive2,5'/,SO· 

bre a renda de 
companhias de 
mineração •... 40:000$000 

Total....... 15.U30:1G0$001l 

Art. 2. • Durante o mesmo exer-
ci cio, Hca o Presidéute do Es-
tado auctorizado a despender 
a quantia elo 15.U65:-137$B55, 
pelas tres Seeretarias do Esta-
do, conforme os serviços cspe-
eilicados nos seguintes para-
grapllos: 

§ l. • - SEC!\ETAIUA DO INTE!\IOR 

I. Subsidio ao 
Presidente do 
Estado ....... . 

11. Desp :sa com 
illnrninação elo 
palacio .•••... 

JII. Subsidiosaos 
senadores ..... 

JV. Pessoal e ex· 
pedi ente da se· 
creLaria do se-
nado, sendo 
3:000* para 
compra de ob· 
jcctos de e.xpc-
diente e 2:,100$ 
para.alugueldo 
prcdw ...••••• 

V. Subsidio dos 
deputados ..... 

30:000$000 

2:400$000 

88:320$000 

33:704$000 

17G:G10$000 

Iniciado na Camara 
dos srs. Deputados. 

'I 

. r 



ASSUMPTO 
ANDA~IE!\TO ODSEHVAÇÕES 

18~5 JunJJo, 22 
___ , _______ ---1-------------------'----------------~-----l-

14 Orça a receita c llxa a rJ,~:.;pe- n. Pe:-:soal c ex. 
sa do Estado vara o cxcr. pedi ente rla se-

I 

cicio de 18!JG. crelaria rla Ca-
rnara <los De-
Jn11ados, sendo 
G: 700$ para ex· 
perJicn te .••••• 

VIl. Ajuda de 
custo aos scna. 
r! ores c deputa. 
dos .......... . 

Vlll.Apan!Jamen. 
to tios deiJates. 

IX. Pessoal da se-
cretaria do In. 
terior ........ . 

X. ExtJCdienteda 
OH!sma secre-
taria .....•... 

42:000t;OOO 

3G:000$000 

30:000$000 

126:820$000 

tG:0~0$000 

XI. ~~h~·i.•tr~fnra 
e ju~tiça uo Es-
lacto ..... ,.... 1.587:900$000 

XII Pessoal e ex:. 
Peuicnte da re-
Partição de po. 
licla. •• .. • .. .. 57:1GO$OOO 

XIII. Carcereiro 
das Cartêas do 
Estado c pes. 
soat rla ca1Jr'\a 
da capilal.. ... ·12:920$000 

XIV. Yili~rmcias 
llOlJeJ:les...... 15:000$000 

X V .~or:corro~ IHI· 
hiieos ..•..•.• 

XVI, Anx:ilios a 
hos!li fac~ de 
On r o Preto 
Montr>., Claros' 
(;,·;:o ~lowJl,lta: 

50:000$000 

camara Iniciado na tadOS dos srs: Depu 

,\ .. 
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18~ 5 Junho, 22 H Orça a receila c fixa a dospr~ 

za do Estado para o exer-
cicio dr; l:l9G. 
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ANDAMENTO 

h ira, Diaman-
tina, Pilanguy, 
Sabará, Santa 
Luzia, Sete La· 
góas, Bacpen-
dy, Jlarhacena, s. Jo1io d'EI· 
I\ry, Lavras, 
Caldas, 1\Iari-
anna, Passos, 
Arassuahy, Ou-
ro Fino, Tlleo-
p!Jilo ottoní, 
S. r.onçalo do 
Sapucally, Pa-
racatú, Cnrvel· 
lo, Serro, ~lar 
de Ilcsp:tnlla, 
Pará, Turvo, 
nomOm. Hio 
Prelo, Campa-
nha, Ponte~o-
va Forrruga, 
L e' o p o I di na, 
.lui~ de Fóra c 
1\linas Novas, 
a ;>: 000$ para 
cad:t nm; 5:000$ 
ao ho,;pivio de 
alicnadosde S. 
João d'El-Hey 
e ~z: oOO$ a cada 
um dos !IOspi-
cios de aliena· 
dos de Dia· 
mantina, !ta· 
!Jira e Ponte 79:000$000 Nova(lein.1071 

XVII. Su!Jven-
c;oos: 

a) Aos collegios 
de J)iamantina 4:000$000 

De Marianna .•• • 4:000$000 

Dos. Bom ~esus 
de ~lattosmhos 1:000$000 

b) Asylos c semi-
nanos: 

Sr~minariode Dia· 
manlina .....• 5:000$000 

OBS"llVAÇÕES 

Iniciaclo na Camara 
dos srs. Deputados. 

. 
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ASSU)Il'TO 
ANDAMEXTO ons::nvAçõES 

------·-----_________ , ___________ _ 
1895 Junho, 22 

J.1 Orça a reccitacnxa a llc~pe- .\sviodr~ l\Tarian-za do Estado para o exr)r· li' 
cicio de 1896. "" · .... " · .. 

caro ara 
Iniciado '~cputados. 

2 :OOO$OIJIJ dos srs. 

Asvlo de Barba-
c"etia.,., .• ..... 2:000$000 

Asylo de .Iuiz de 
Fóra ......... 2:000$000 

Asyro llc S. Fran-
cisco crn sno 

2:000$000 cl'El-Hcy ••..•. 

llccolhimento !lc 
orphams anne-
xo :1 casado ca-
tirlntlr~dcS.João 

2:000$000 d'EI-ney .••... 

DrJ S. Luiz de 
5:oOO$OOO Caethé ..••.. 

' 
!lemlnario de Ma-

5:000$000 rianna., •.... , 
Asylo de Illa-mautina llci n. 

2:000$000 107) •••••••••• 

c) Ao externato 
ruunicipaJ de 

5:000$000 Pitanguy ..... 

Gymnasio Bae-llündyano ...•. 5:000$( JOO 

Instituto muni-cipat tlo Fru-
000 ela!., ..•.•••.. 5:000$ 

XVIII. Sulneu-
çtlo à Facultla-de Livre de Direito ....... 70:000 $000 . 

I 
I I 

XIX. Auxilio 
vara a JlUIJ!I-
eaçtlo(]a llevis-
trl da rncsrna 
Faculdade •.•• ·1:00 0$000 

l 
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\ 
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189 5 .Junho, 2:2 H Orça a receita e flxa a de~pe· XX. ~\ssisteucia Iniciado na camam 
za do Estado para o cxer· a al ionados 110 dos srs. Deputados. 
cicio de 18~6. llospieio Na-

G:000$000 cioual ...••..• 

XXI. Sustento, 
vestnario e cu· 
r a ti v o a presos 

-i 50:000$000 pobres ....... 

1 XXII. Inslrucção 
publica: 

a) Instrucção pri· 
maria, inclu-
sivé GO:OOO$, 

'' 

aos dez inspe-
cLores amiJ\1· 
!antes ........ 2.663:800$000 

b) Despezas com 
as dez escolas 
normaes. in· 
clusiYé aluguel 
de caEa para as 
mesmas, instai· 
!ação das CS· 
colas normaes 
de Catagnazes, 
Pouso Alegre e 
Januaria e au· 

' xilio de 15:000$ 
a cada uma 
das escolas no r-
maes munici· 
paes de Tres 
Pontas e !lar· 805:600$000 baccna ....... 

c) Externato do 
Gymnasio Mi· 92:400$000 ueiro .....•.•• 

d) Para a com-
I 

ftra dos appare· 
! 

hos !ndispon· 
saveis ao mos-
mo Externato 
para o ensino 
pratico d_e P.ll!· 
sica chumca, 
bot:Ínica, zoo-
Iogia, geogra-
pbta, cosmo· 
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1895 .Junho, 22 u Orça a receita e flxa a dcspe-
za do Estado para o cxer-cicio de 1896. 

A~D.\:IrEJ'iTO 

gr·aphia, rninc-
l'alo,;ia, geolo-
gia, desenho, 
gymnastica e 
IUUsica, .. ,,., 

~~) Internato do 
t:yrnnasio Mi· 
llCifO,,,,.,,,. 

20:000$000 

li0:!?00$000 

OES OBSEHVAÇ 

Dlara IJ:\ ca rnki:ulo. DeputadOS· dos sr~. 

I 

I 
\ 
I 

I 
I /l Escola de Pilar-

macia .•....•• 

XIIII. Sustento 
de alumnos c 
do pe;;soal in-
terno do In ter-
nato do Gym-
nasio l\Iine~ro. 

l 

I 
I 

I 

50:000$000 

XXIV. l'or•~a pu. hlica: · 

ll) l'essoaida Drl-
gatla l'olicial.. 1.518:300$500 

b) Etapa para 
2.fJoo praças a 
l$'>3u na múdla 1. 451 :!J?0$000 

c) Fardamento 
Par;. 2.Goopra-
ças, a 150$.... 390:000$000 

d) ~jwla de custo 
a o!llciacs em 
dillgencia •••.• 

e) firatiticação a 
reengajados, a 
100 térs ...... 

() Comprado ani-
m~cs, forra-
gem, equipa., 
rnento e arrea-
mento .......• 

5:000$000 

10:000$000 

93:44:0$000 

)j 
! ' 

\ 

I 
) 



28L 

rn 
o ~ o 
~ E-< ::::: ASSUMPTO ~ ""l ~ -< A ~ p 

ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

~ - ----1- __________ , _________ ,_ _ ____;_, ____ ___..; __ _ 

1895 Junho, 22 

fl. S. 3G 

14 Orça a receita e fixa a despe- q) Aquartelamen-
za do Estado para o exer- to,euterr.amen-
cicio de 1896. to.expedtente e luz .......•. ,. 

XXV Saúde pu-
blica .•..•.••• 

XXVI. Despesa 
com o expedi-
ente de eleições · 
estaduaeb .•••• 

XXVII. Even-
tuaes ..•..•..• 

XXVIII. Subven· 
ção ao J.yceu 
de Artes e üffi-
cios de ouro 
Preto ........ . 

XXIX. Auxilio 
aos hospícios 
de alienados de 
de S. Joãod'El· 
Hey e Diaman-
tina, 50:000$ a 
cada um, (nos 
termos da · lei 

·n. 50, dei!Ode 
junhode1893). 

xxx. Au~ilio 
para iJI um ma-
ção das escolas 
noctnrnas (lei 
n. -10G,de2Gde 
julho de 1894). 

70:000$000 

60:000$000 

', 5:000$000 

10:000$000 

5:000$000 

100:000$000 

7:680$000 

-------
10:556:654$500 

§ 2.' SECÚETARIA DAS FINANÇAS: 

r. Pessoal da se-
cretaria ...•••. 

11. Expediente .. 

116:020$000 

14:000$000 

Iniciado na Camara 
dos srs. Deputados. 

'' ., 
'' ' í 
.( 

' 
'! 

'' 
\ { 



I 
rf) o -""1 o :::: z .... ::: %; --1 ..-.: Cl .-. :::;, 
~ 

- -
1895 Junho, 2.~ 14 

I 
I 

' 

' 
' 

21S2 -
l 

ASSUlÚPTO 
ANDA~IE:\TO 

Orça a receita e fixa a despe. IJI. .Juros e amor-za do Estado para o excr- t 
izaç;lo (];t di vi-cicio de l89G. , 
la fundada do 
gstado ........ 8G0:8G0$000 

IV. Porcentagem 
a collectores e 
escrivães •.... 22.j: 000$000 

v. De~pesa com 
a tlscalizaç:lo 
especial de reu-das internas e 
externas ••.•.• 88:0ü0$000 

VI. Pessoal tl') 
recebedorias •. 193:000$000 

VII. PorcentagiJm 
, a estradas ele ferro e alfau-
degas Jlela ar-
rccal!ação de 

G!)O: 000$000 rendas ........ 

VIII. Expediente 
c aluguel de 
casas para re· 

2:!:000~000 
ceherlorias •.•. 

IX. Juros de em-
prcstirnos de orphams e de 
diuheiros de-
fJOsitado~ para 
Hanças de exa-
ctores ........ 15:000$0 00 

X. Custas em pro. 
cessas e ri lflfls 
a funcc! onarios 
não rernuncra-

ooo dos .•.•....•.• 115:()00$ 

XI. l·:xpediente 
do jury e tri· 
lnmaes correc-
cionaes () PU· hl!caç:lo de edi 
taes •.•• , .••• •. 23:01!0 $000 

In i 

~ 

OIJSE!l VACÕE5 

cam ara 
os. cfad.o. 11Õcputad 

c1 OS MS· 

I 
I 

' .. 

( 
I 
I 

l 
! 
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ASSUMPTO ANDAMENTO OllSEHVAÇÕES 

-1---- --1--/-------- ----------- -------
189:; Junho, 22 14 orca a receita c fixa a des- XII. Mohiliarara Iniciado na Camara 

' 

peza do Estado para o salas. do Jlll'Y dos srs. Deputados. 
exercício de lb9G. em cllvcrsasco-

marcas ...•... 

XIII. Passagem 
em estradas de 
ferro c tole-
grammas o!Jí-
clacs ........•• 

XIV, Imprensa 
Olllcial .•..... 

XV. Hestituições 
e reposi~~ões ... 

XVI. Exercícios 
findos ........ 

XVII. Papel para 
talõcseimprcs· 
são de estam-
pilhas_. ..... •· 

XVIII. Aposenta· 
dos e reforma-
dos .•.. • •• • ••• 

XIX. Admnínls-
tração dos ter-
renos diaman-
tinos ..... · .. · 

XX. Evcniuaes .. · 

12:000$000 

40:000:1;000 

261:000$000 

10:000$000 

ü0:000$000 

6:000$000 

295:942$855 

7:620$000 

4:000$000 

------
3. 091: ·142$855 

§ 3,• SEGllETAiliA D.\ AG!UCUJ,TI!R.4, 
' COlDIEI\CIO E 0111\.\S l'UBLICAS! 

I. Pcswal da se- 140:720$000 . crctaria ...•... 

' 

I 

·, 
I 
i ,, 

' • I ~ 
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1:::: 
r.:l ASSU!\IPTO [3 
z ANDAl\IENTO OllSEHVAÇõES 

- __________________________________________ , _____________ ____ 
11' Orça a receita e fixa 

za do Estado para 
cicio do 1896. 

despe- lf. Expcdien to 
o cxer. inclusivo alu-

guel do casa e 
7:000$000 para 
compra de In-
strumentos de 
engenharia .... 

111. Hepartição de 
Tl'rras o Coto. 
nlzaçào, incJu. 
sive o aluguel 
de casa e ex-
pediente .••••• 

IV. Medição de 
terras devolu-
tas (pessoal e 
expediente) .•• 

V. Conunissitoda 
· ca1:ta gcogra-

P!lrr.~ e geoto. 
gtr a do F:stado. 

VI. Commissãodo 
limites ...... . 

21:4.00$000 

60:620$000 

185:600$000 

105:H00$000 

15G:OS0$000 

Vil. Colonias in-
dlgenas....... 33:200$000 

VIII. Obras puiJIJ. 
eas........... 1.000:000~000 

IX. <\uxilio ao 
governo fede-
ral pal':t o esta. 
~~~~lecirnento do 
linhas tc!e:.rra-
Jlhicas lio 1\s-
lado ......... . 

X. 1nhvcnc;ào ft 
cmpmza «Via-
(::1•> do llrazil,. 
P~r·;~ na1-egaçàu 
ele rrus .... : ... 43:200$)00 

camat.l Iniciado na tados. dos srs. Depu 

.\ 
,f 

i 
l 
I 

l 

( 
I 

I 
I 
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~ z -11 ASSUl\IPTO· 
""'1 ~ "" ::;, 

ANDAMENTO OllSERVAÇÕES 

z 
- ---- -- ---------- ------------1·-------

1895 Junho, 22 14 Orça a receita c fixa a despe- XI. Junta Com· 
za do Estado para o exer- rnercial, inclu-
cicio de 1896. sive expedien-te e aluguel de 

I 

·. casa ......... . 

X!I.Instituto Zoo-
technico de 
Ubera!Ja •.•... 

XIII Instituto 
Agronomico da 
Jtabira ........ 

I!\. Concessão 
de premias a 
iudnstriaes .... 

XV. SuiJVenção a 
Academia de 
commercio de . 
Juiz do Fóra .• 

XVI. Acquisição 
de plantas, ~e-
m-:IJ tcs e m· 
troducção de 
auimaes de ra-
ça, inclusive 
5:000$ como 
auxilio á publi· 
caç.ão da Re-
vista Jndus-
trial, prestado 

· em quotas 
wensaes e cor· 
rcspondentcs 
aos nu meros da 
uevisl(L que se 
publicarem .•. 

XVII. Compra de 
va,·cina anti-
carbnnculosa. 

XVJÍI. Funil:wão 
· e manutenção 

ele um "toock· 
!JOU80 tlc ma-
ehinas agrico-
la~ ..•... · .. ·· 

11:480$000 

(9:120$000 

66:520$000 

80:000$000 

30:000$000 

60:000$000 

9:600$QOO 

50:000$000 

Iniciado na Camara 
dos srs. Deputados. 

! 
; 
I 

' 

I 

I: .. ' 
I; 

! .. ~ 

·' 
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lfJ s I 
§ ASSD:I1PTO .... ::;:, 
;.,-; A:'\D.UIE~TO 

-
--------------------·;-----------------------

H Orça a receita · fixa a despe. XIX Acqnisição 
z~ .elo Estarfo para o exer. de productos 
crcro de 180G. chimicos e ap. 

' 

parelhos para 
tratamento de 
vinhedos ata-
cado8 de mo. 
!estias ....... . 

XX. Fiscalizac;ão 
das estradas de 
ferro .......•. 

XXI. Eventuaes. 

10:000$000 

1111: coo~ooo 

8:000$00(} 

---------
2.317:310$000 

Art. 3. • Fica o Presidcnt~ do 
Es!Mo auctorizaelo a alJrir cre· 
ditos ~U!Jplcrnentares, com as 
formalidades prescriptas no 
art. lfl da lei n. 2.3U, de 11 
de junho de 187fl c observadas 
~':.(Ualrnente as disposiçeles do 
art. 3. • da lei n. l!l, ele ~G ele 
novembro de de tsn, f1s ru-
hricasdosns. IX, XV, XX, XXII, 
do art. 2.· R 1.• c ;ts dos ns.l, 
lll IV ,, VI VIl IX X XVI 
rto'§ 2>o'a elo n. i cià R:i.· !IÓ 
ll,lesrno arti;.ro, easo não tenlJam 
srdo CO!l\ enicntcrncnte dotadas. 

Art. 4. • Caso a renda ordinaria 
e extraordinaria não bastem 
Para sattsracç:to da despesa or-
çada. o l'rcsiclcnte do Estado 
Poderá fazer operações do erc· 
clito para cohrir o dcficit que se verificar. 

Art. 5. • Pica taml1em auctori-
Zado o Presidente elo Estaclo a 
fazer opcrae.~ões ele credito para 
otcorrer ;\s despesas com ga-
ranti:! ele inro~. subvenções c 
er.nprrstimos a OlliJJI'esas au-
~lliarla~ Pelo Estado, caso se-
Jam insulllcientes as r·crHlas do excrctcio, 

I 

r{jES OllSEHVA\' 

----- i 
I 
t 

~\ 
i) 

I 
I 
I 
l 
I 

I 
I 
I 
I 
\ 
'( 
I 
I 
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AS::3Un!PTO Al'íDAMENTO OilSEllVAÇÕES 

- -----1-- ~---------- -------------
1895 Junho, 2:! 14 Orça a receita c fixa a despe- Art. G. o E' egualmcnte o Presi- Iniciado na Camara 

za do Estado para o cxcr- dente do Estado auctorizado : dos us. Deputados. 
cicio de ltl~JG. W' abrir um credito e::draor 

dinarioatéa quantia de 500: OOO$ 
para a construcçilo e . concer-
tos ~:as cadêas publicas do Es-
tado; (/J) a despender. de~ de 
já, até a quantia de 100:• 00$ 
para acquisiçflo de animaes e 
equipamento para o e~quadr:lo 
de ca vallaria e armamento 
para a Brigaria Policial, abrin-
do credito supplementar á ru-
hrica u. 23, da lei n. 107, de 

· 21) de julho de 189!-leltra-g. 

Art. 7." Para. execu\~ão do accôr-
do do 11 (!e rnaio de 18:)j, que 
fic;t approvado, reLtlivo á co-
llr<Hlç:t áo impostn de exporta· 
çàn do café, ceiobrarlo entre os 
!\:;lados de Alinas Gerao~. E.;pi 
rito Santo, lU o de .. Janeiro e S. 
Paulo, fica o govemo auctori-
zarlo a reformar o systcma de 
arrecadação do impo~lo, de 
IJarmonia com os E~taclos pro-
ductores, podendo ser estahe-
lccida um<t taxa fixa até 300 
réis por 60 kilogrammas de 
gcnero que entrar ua Capital 
Federal, si fôr julgada _mais 
conveniente a arrecadacao do 
respectivo imposto de 11 ·;. no 
acto da sahida do producto da 
Capital Federal, r9gulando a 
arrecadação deste Imposto so-
bre o cafc Que se exportar pelos 
outros Estados do modo que 
julgar mais conveniente aos in· 
'tcressos da fazenda . 

. Art. 8. • Fica o governo auctori· 
zado: (a.i a rever as ta!Jellao 
ns. 1 e 2 do decreto n. (i0:3, de 
:~ de fevereiro de 1803, rcnuin-
dcr em uma só ·quota as dua~ 
taxas de exportação dos gene-
ros nclla mencionados, com 
cxcepç5o do café, fazenclo-as 
arrecadar no acto da sahilia dü 
Estado, lixando-as em D ·:,, . 
bem assim su!Jstituir o valor 
fixo das ta!Jellas por pautas . 
varhweis, uniformisam1o n 
taxa em relação a · todos o< . 
pontos nsc:tes do Est:ldO: (li) 1l ' 
rever u reJuhmcuto c1ue lni· 

',: ; 

'.· 
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ASSUUPTO 
ANDAMENTO · OE5 OBSEHVA.Ç 

----Orça a receita e fixa a drspc-
xou com o decreto n. 508, de In za do Estado para o excr-
1 de dtlzemlJro de 1892, har-cicio de 1896, 

cama ici;ldo na utad 
ra 

os. dos srs. Dep 
monizanuo suas dis~osiçõ~s 
com as da lei n. 1 (regi-
meu trihutariol, de 1!l de no-
vernuro de 1sn e disposlçqes 

· legislativas posteriores, inclum-
do no regulamento que couro-
ccionar a~ taxas a que se r e· 
fere o art 12 da lei cilada e a 
de 1/10 ". (um decimo P?r 
cento) de transcripção e reg1s-tro. . 

Art. 'J.• Continuam em vigor as 
disposições contidas nos arts. 
10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, 
da lei n. 19, de 1891, as dos 
arts. 6 e 8, da lei n. 39, de 
18:':12 e as dos arts. 5, ü, 7 e l!i, 
da lei n. 107, de 26 de julho de 1891. 

Art. 10. Fica ·o Presidente do 
I Estado auctorizado a abrir des. 

do já um credito extraordiua-
rio até a quantia de dez mil 
contos de réis, para occorrer 
ás despesas com a execuçã.o 
da lei n. 3, de 17 de dezembro 
do 1893, nos termos de\ ultima 
parte do art. 5, podendo, para 
esse llrn, fazer as operações de 
credito necessaria~ não exce-
dendo üs juros c 6 •:, ao 
ann9, ou applicar os ~aldos da recetta. 

Paragrar1ho nnico. Fica tambe in o l'res!dentc do Estado aucto ri· zado a applicar na exccuç :lo das ohra~ da nova Capital as rendas procedentes desta. 

' 
Art. 11. Jlica o governo dc~tl e Ft auctorizado a organizar co mo i;telhor lhe parecer o ser viço tia arrecallaç:Io de Imposto S CS· tatluaes nos municípios em que não houver collcctorlas 11 can-do-lho Para esse llm alicrt o o creu !to necessario. 

l 
I 
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~ F-t ::::: ASSUMPTO ANDAMENTO 
2< -< ~ 

OBSERVAÇÕES 
-< A ~ p 

~ 

1 8!) 5 Junho, 22 14 Orça a receita e nxa a despe . Art. 12. Para occorrer a insuffi· Iniciado na Camara 
sa do Estado para o exer · cifmcia da verba do art. 2. o dos srs. Deputados. 
cicio de 1896. !jl.• n. XII, da lei n. 107, de 

26 de julho de 1894, na parte 
relativa · ao expediente da Se-
cretaria da Policia e da verba 
da mesm:J, lei, art. 2. • § 3. o 
n. VIII, fica desde já auctori-
zado o governo a abrir creditos -
supplementaros, até a quantia 
de 3:000$ (tres contos) na pri· 
meira verba e até 360$ (trezen-
tos e sessenta mil réis) na se· 
gunda. 

Art. 13. Continúa em vigor o 
art. 9.' da lei n. 107, de 26 de 
julho (!e 1894, ficando exten-
siva a isenção de imposto de 
que ahi se trata á materia pri-

j rna importada pelas fabricas de 
/ 

sabão sabonetes, velas e de 
vidros estabelecidas ou que se 
estabelecerem no Estado. 

Art. 14. Hevorram-se as disposi-
ções em contrario. 

Sala das commissões, 10 de junho 
de 1815.- J. P. :XAVIER DA 
VEIGA - COSTA SENA - GOMES 
D.\ SILVA - J, NEPOMUCENO 
KUBITSCJIECK · 

Em 12, entrando. em 3. • ~iscus-
são, são oiTereCJdas, aporada~ e 
postas conjunctamente em diS· 
cussão as seguintes 

Emendas 

N.l 

l•'ica o governo do ·Estado auct!J-
rizado a resgatar a concessao 
feita pelo contracto de 25 de 
julho de 1881, referente aaguas 
de Caldas c a arrendar o esta-
JJelecimento de que trata o re· 
ferido coutracto. sendo-lhe para 
tal nm concedido o neccssario 
credito. 

:, S.- 3':' 
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ASSUMPTO 
ANDA~!Ef\TO OllSEHYAÇÕES 

1895 Junho, 22 
___ , _______ , ___ ------------------~~-----------------------,-- -

14 Orça a re,ceita e lixa a despe- Sala das sessões, 12 de julho de lo~ srs. nepu 

I 

caro ara Inich!IO na tadOS· sa do 1\stado para o exer- IS~:i.- (.;, SENA. 
1 

· cicio de 18~G. 

I 

Nr ') . ~ 
Ao art. 2.•. 

§ 1. •. n. 22, Iettra -ri- suppri-
ma-se a palavra -mesmo- e 
depois da palavra - Externato 
- accrescente-sc Internato. 

Sala das sessões, 12 de julho de 
1805.- C. SENA. 

N. a 

Emenda additiva ao art. 2. •• 

§ 1.•, n. XXII-Jettra a)- accre-
scen te-se : e 15: OOO$ para a u-
Xilio de uma cornpan!Ha de 
opera Iyrica que se proponha 
a Vtr a esta capital, podendo-~ 
metade da sornma ser desde Ja adeantada. 

Sala das sessões, 1.2 de julho de . 
18115,-1', DHUl!ONll- H. IIORTA 
- J. P. XAVIEII DA VEIGA- C 
llnrro-GOliES DA StLVA-FEII· 
llEinA Atn:s- c. SENA. 

N. 4 

Ao art. 2. •. 

§ 1. •, n. 21, lettra-r-accresccn-te.ge: desde i<í. 

Saio das sessões, 1.2 de julho de 
1895.-c. S•:NA. 

N.5 

Ao art. 1. • accresccnte-se: 

I 
" l 
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ASSU.l\IPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

~~------- ---l·--------------------1------------------------ ---------------
1895 Junho, 22 H Orça a receita e fixa a despe § 21 Quotas com 

sa do Estado para o exer- q u e concor-
cicio d'l 1896. , , rem as empre-sas privilegia-

das para o ser-
viço da rcspe-
cti v a fiscaliza-
ção .......... . 

' E altere-se a som-

128:600$000 

ma total do ar-
tigo para..... 16.058:760$000 

Ao art. 2.•. 

§ 1. • Hennam-se em um só os 
' ns. xvm e XIX, redigidos con-

venientemente e no § 2. • pas-
sa-se a rubrica do n. XVI para 
o novo n. XVIII e a deste nu· 
mero para a daquelle. 

Ao mesmo artigo. 

§ ~.·, n. XIX. 

Supprima-se. 

Ao mesmo artigo. 

§ 3: n. VIII-obras publicas-
, em vez de 1.000:000:!;-dirsa,se 

1.100:000$ e altere-se a som ma 
total do artigo para-...••.••• 
16.057:817$355. 

Ao art. S.' 
I 

Depois da p:Í.lavru-rever-accrcs-
cente·se:-desde j<i, em vez-
11dos generos nella menciona-
dosiJ diga-se: «mencionados no 
§ 2. • do art. !.'">>.:...depois das 
jJalavras-((no acloda sallida do 
Estado,•-accrcscente-se «OU a 
chegatla na Capital Federal;>> e 
accrescente-se no nm do artigo 
(iiJUe não será Inferior a mil 
rúis». 

Iniciado na Camara 
dos srs. Deputados. 

•, 

'. ' 

'' 
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ANDA~IENTO 

14 Orça a receita e fixa a despe. Ao art. 1t. 
sa do Estado para o exer-cício de 1896. 

Depois da pa!avra-collectorias-
accrescente-so «C tamhem o 
serviço dos terrenos diamanti-nos». 

1 Ao art. 13. 

Em vez da palavra-vidros-es-
creva-se: «ObJectos de vidro o crystal. >> 

Atlditiw.~ 

Artigo. Ficam clesdil j<\ abertos 
ao Presidente do Estado os se-
guintes crcditos supplementa-rcs: 

Na lei u. G::J, de ~5 de julho do 
I8a:l! art. 2. • ~ 2.•, na imr(or-
tant'l:t total de Ht :HI$bliG, 
~~~ndu:-- a tlo 11. 111-jnros e 

. amorti:arrlo da di1~ida (un-
(/ada-to:220$;-[t Ycrha do n. 
XI-;- passa;Jern em estradas f! e 
ferro o telcgramrnas-5:!.!32$126; 
á _vc!'ha do n. XII - Imprensa 
Ollleial-118:016$1)1:~;- o <i vcr-
IJa tio n. XIII-reposições o rc-
stttuiçties- D: ;l7G$.i27. 

E na lei n. 107, drJ 2G de junho 
ele lWll, ,1rt. 2.•, \:\2.", nnirn-
flortatJcia Lotai tle' ~fl':i:812:S:~I\2, 
a saiH~r:- á vcrha do n. XII 
lrnprensa Ollicial- ~Ol:S 12$3GZ 
-c:\ Vl)r!Ja tio 11. XIII- rcsti-

, luiçües o repo::;i•;tics- Gl:OOO$-
Jlara l'f!slituiçt)e~ !lo direi !o:i á 
eompanliia E. de Ferro Oeste 
rln :\Jin:r~. crn \ irludo tlt! carta 
de sentcnPa tle ·1 de fevereiro 
llltirno, tJ,\ juizo etc direito da 
cumare.a tia Capital. 

ODSEHVAÇÕES 

Iniciado nDa P~1~~s~ dos srs. e 

Arli;;o. Fica ahel'to dcstlc já ao 
Pre,irl·:nt•! rio EsL11lo o r~re1lilo 
ll!'<'t!,,-:trio dr! :,~:t>IJOS 11ara pa-
~:arn~nlo a C:t~imiro HiiHJiro e 
outro~. (I•Jr ilult:mniza•:~o, com 

• I 
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ASSU!\ll'TO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

---·-------- ---1·--------------------------------------------- ---------------
1895 Junho, 22 1,! Orça a receita e fixa a despe-

sa do Estado para o exer-
ci cio de 1896. 

os juros da mora, em cumpri- Iniciado na Camara 
mento a sentença, em grau de dos srs. Deputados. 
appellacão, do Supremo Tri-
bunal Federal contra a fazenda 
do Estado. 

Artigo. Fica approvado o decreto 
n. 808, ·de 1 G de fevereiro do 
corrente anno, pelo qual foi 
ahdrto um credito extraordina 
rio de 250:000$ para pagamento 
dos juros de 5 ·;., de 25.000 ti· 
tu!os de 200$ cada um, emit· 
tidos em substitmçào dos de-
bentures da Companhia Bahia 
e 1\linas, conforme o deaeto 
n. 77,!, de 25 de agosto de 1894. 

Sala tias sessões, 12 de julho de 
1895-J. !'. XAVIEH DA VEIGA. 
- J, C. C. SENA. - HEUELLO 
HonTA.-Go~ms DA SILVA.-J. 
N. KU!llTSGilECK. 

N G 

A.o art. 7.'. 

Onde se diz -taxa nxa até- di· 
ga-se: de. 

Sala Lias sessões, 12 de julho de 
1895,- C,UIILLO DE lliUTO,' 

Encerrada a discussão, são ap-
provadas as emendas ns. 1, 2, 
:J, 5 e G, sendo a de n. 4 reti· 
rada por seu auctor, com o con· 
sentimento da casa. 

Adoptailo o projecto em 3. • dis· 
cnssao, vac, com as emendas 
approvadas <\ connnissao de 
rcdacçao. 

os srs. Carlos Alves e éosta Sena 
pedem que se cousi;\nc na acta 
que votaram contra a parte <lo 
projcclo que trata da taxa flxa 
de ;;ou réis por Jdlograrnma ele 
gcncros <Jlie entrar ll<\ Capital 
Fmleral. 

\ 

'i 
' 

':). 

t' 

.s.l 

'' 

:.; 
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----rça a receita e fixa a despe-
sa do Estatlo para o c:xer-cicio de 1896. 

. na c;am ara 
OS· I~m 15, c o!Tcrccida c approv~!la Ini cndo Deputao a rcdacçào final, . concethda dos srs. : para e~se lim ur~cnc1a a reque-

rirnento do sr, Ferreira Alves. : 

Nesta mesma data, é o projccto 
devolvido à Camara dos srs. 
Deputados acompanhado das 
seguintes emendas: 

I 
En lendas o{{err.cidas e appr~JVa· 

das pelo Smado ao pro)ecto 
n, 14, drt. C(tmara, de 18.?:;. 

N. 1 

Ao art. 1.•. 

Em vez tle-1G.055: 160$-diga-sc: 
_; 16.0~8:760$ c altere-~e do 
mesmo modo a somma total. I 

N. 2 

Ao mesmo artigo. 
i 

Em vez de R 3. • - imposto de 
seU o l.OOO:UOO$, diga-se: 

§ 3. • Novos e ve. 
320:000$000 lhos direitos •• 

fl •1. ~ Custas ju-
200:000$ 000 diciarias,.,.,. 

§ 5. • Se !lo de pa-
peis em nego. 

000 cios es tad uacs 400:000$ 

§ G. • gmoJurnen-
tos de secreta. 
rias ....•••••• 80:000 $000 . F. altere-se convenientemente a numeração dos paragrapho S SC· gu!ntes. 

l .. ,· 

,, 
I 

i 

\ 
I 
I 

( 
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J8G5 Junho, 22 14 Orça a receita e fixa a despe-

sa do Estado para o exer-
cício de 1806. 

N. 3 

Ao mesmo artigo. 

§ 11-em vez de 260:000$-diga-se 
-70:00l!$000. 

Ao mesmo artigo. 

§ 15-em vez de-55:000$-diga-se 
' --120:000{>000. 

N. 4 

Ao mesmo artigo. 

Accrescentc-se in-fine o seguinte: 
-- § 21 - Quotas com que con· 
cor'rem as empresas privile-
giadas para o serviço da respe-
ctiva fiscalização 128:600$000. 

' N. 5 

Ao art. 2.· .• 

Em vez de -16.011:797$355- di-
ga-se:-16.057:817$355. 

N. 6 

Ao mesmo artigo. 

§ 1.' n. XIII. 

Em vez de- carcereiro e I!essoal 
da cadêa da Capital- diga-se: 
-carcereiros das cadêas do Es-
tado e pessoal da cadêa da Ca-
pital. 

N. 7 

Ao mesmo artigo. 

Iniciado na Camara 
dos srs. DtJputados. 

I 

I i 

';' 

\,' 

I ; 
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--------------------------------------------- -----1 · do na ca~~~: 14 Orça a rc,ceita e fixa a despe- s 1. •. n. XVI- depois da palavr~ In 1c~: srs. Deputa s~ _do Estado para o exer- - Leopoldina- accresccntc-se · 
1 crcw de 1806, -Juiz de Fóra c ll!inas Novas: 

-em vez de hospitaes de alie· 
nados -diga-se:- hospicios d_e 
alienados ;-em vez de-h9SPI· 
taes de Diamantina, Itabua e 
Ponte Nova (il~·fine), diga-se: 
- hospicios de alienados de 
Diamantina, Jtabira e Ponte Nova. 

Eleve-se a verba de 75:000$ a 79:000$000. 

Ao mesmo artigo. l 

§ 1.• n. XVIII-onde se lê- Ita· 
bira-escreva-se:-Diamantina. 

N. 9 

Ao mesmo artigo . 

§ 1.•, n. XVm- em vez de sub· 
Vençào á Facui<lade Livre de 
Direito - 70:000$- d!O"a.se:-
subvenção á l''aculdad'e Livre 
de Direito, sendo 4:000$ para 
auxilio á publicaçllo de sua 
revista-74:000$000. 

N. 10 

Ao mesmo artigo. 

§ 1.•, n. XXI-a- depois da pa· 
lavra- arnlmlan tes- accrescen· 
le-se-e 15:000$ para auxilio a 
uma companhia de opera ly· 
rica que se proponha a vir :i 
esta Capital podendo melado 
1h sornma ser adeantacta desde I já. 

\ 
J 
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N.11 

Ao mesmo artigo. 

§ 1.' n. XXI- depois da lettra 
-el - accrescente-se-f) -para 
a compra dos apparelhos indis· 
pensaveis ao Externato e In-
ternato do Gymnasio, para o 
ensino pratico de physica, chi-
mica, botanica, zoologia, ~eo· 
graphia, cosmographia, mme-
ralogia, geologia, desenho, gy-
mnastica ·e musica-20:000$. 

N. 12 

Ao mesmo artigo. 

§ 1. • n. xxvm. 

Supprima-se. 

N. 13 

Ao mesmo artigo. 

§ 2.' n. x-em vez de cust~s judi· 
ciarias em ~rocessos cnmes -
180: 000$-diga-se: 

X Custas em pro· 
cessos crimes 
a funccionarios 
não remunera· 115 : 000$000 dos ........... 

XI. Expediente 
do jury e tri-
bunaes correc· 
cionaes e pnbli· 

.. cações de edi- 23:000$000 taes .......... 

XII. Mobilia para 
salas de jury 
em diversas 42:000$000 comarcas .•. ·: 

= 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na Camara 
dos srs. Deputados. 

., 

,., 
I 

''; 
t 

, I 
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.. 

298 -
ASSUMP'IO 

Al'iDAME~TO 
, "t:õE~ OilSEh' .~\ 

---~~------ ---1-~--------------~f------------------------------1895 Junho, 22 camara . ··auo ua tados. 11 Or~a a receita c fixa a despe. E ~Itere-se convenientemente n Ind~~ srs. Depu s~ .do Estado para o excr- numeração rlo paragrapllo de 
CIClo de 18:16, rno1to 11uc a v e r La- aposentados 

I 

e reformados-conserve o rncs· 
mo uumero rXYII. 

N. H 

Ao mesmo artigo. 

R 2.· n. XVII. 

Supprirna-se. 

N. 1,5 

Ao mesmo artigo. 

§ 2.• n. XIX, 

Supprima-se, 

N. 16 

Ao mesmo artigo. 

§ 3: n. VIIJ - (Oilras llUblicas) 
-em vez de 1.000:1!00$-diga·se: 
-1.100:000$000. 

·" 

N. 17 

Ao rnesmo artigo. 

§ ll.· n. XIV- accrescente-se:-
Prestado em quotas mensaes e 
correspondentes aos •nurneros 
da llevista quo se publicarem. 

N. 18 

Ao mesmo artigo. 

I 
\' 
l 
) 

I, 
\ 

t 
\ 
\ 
~ 

I, 

I 

I 
~ 
I 

I 
l 

·I. 
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~~----------- ---l---------------------1----------------------~ ---------------
1895 Junho, 22 14 Orça a receita c fixa a despe- § 3.' n. XIX. 

sa do Estado para o exer 
cicio de 1896. Supprima-se. 

N.19 

Ao mesmo artigo. 
§ 3.' Accrescente-~e dois nume-

ras onde for conveniente com 
as seguintes verbas: • 

Instituto Zoote-
clmico de Ube· 
raba ......... . 

Instituto Agro no· 
mico de ,I tabira 

N. 20 

49:120$000 

66:520$000 

Ao art. 7. • onde se diz: - uma 
taxa fixa até •.• -diga·se:-uma 
taxa fixa de ... 

N. 21 

Ao art. s.· . 

Depois da palavra- rever- ac-
crescente se: - desde já, em 
vez - dos «generos nella p1en· 
cionadoS>> diga-se: «menctona-
dcs no§ 2.• do art. 1.'»- de· 
pois das palavras-lmo acto da 
sabida do Estado»- accrescen· 
te-se «OU a chegada na Capital 
Federal e accrescentc-se no fim 
do artigo ((que não será inferior a 
mil reis». 

22 

Ao art. 9.'. 

Onde se diz as dos ns. 6 e 8 da 
lei n. 39, de 1892 e as dos ns. 
5 6 7 e 15 da lei n. 107. de 26 
de julho de 1894-diga:se:- as 
dos arts. G e 8 da 101 n. 93, 
de JS!l2 c as dos arts. 5, 6, 7 
e 15 da lei n. 107, de 26 de 
julho de 189·!. 

Iniciado na Camara 
dos srs. Deputados. 

'l 

'' 

'' 
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1895 J unho, 22 14 o rça a receita e fixa a despe-

Aclclitivos Iniciado npeputad sa do Estado para o e:xer- dos srs. cicio de 1896, 

Artigo, Fica o governo desde já 
auctorizado a organizar co~10 
melhor lhe parecer o serviço 
da arrecadaçao de impostos es· 
taduaes nos 1munici~ios em que 
não houver collec orlas, tam-
bem o serviço dos terrenos 
diamantinos, tlcando-lbe para 
esse fim aberto o credito neccs-sario. 

Artigo. Para occorrer :i insum-- ciencla da verba do art. 2. • 
~ 1.· n. XII da lei n. 107, de 
G de jullw de 1894, na parte 

relativa ao ex~ediente da Se-
crctaria da Po leia e da verba 
da. mesma lei, art. 2.• § 3:' 
n. VIII, fica desde jã aucton· 
zado o governo a abrir creditos 
supplernentares até a quantia 
do 3 :OOO$ (Ires contos) na pri-
meira. verba e até 360$ (tre~en-
tos e sessenta mil réis) na se-gunda. 

i Artigo. Continúa em vigor o art. 
9,• da lei n. 107, de 26 de ju-
lho do 189-1, ncando extensiva 
a Isenção do imposto de que 
ah! se trata á matoria prima 
Importada pelas rabricas de sa-
bão, sabonetes velas e de oh· 
tectos de vidrÓ e crystal, esta-I 

clccidas ou que se csta!Jelece-rem no Estado. 

Artigo, Jllca auctorizado o g o-
' 

vcrno a res"atar a concess ão ' 
!cita Pelo cof1tracto de 25 de JUlho de 18~1, referente :Is aguas do Caldas e arrenda r o estabelecimento de que trata o referido contracto sendo·! he ' "(lara tal tlm concedido o ne· cessarlo credito. 

Artigo. Ficam desde já aher tos ao. Presidente do Estado os se· ' gumtcs credltos snppleme nta· res: 

' .' 
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---------- ---1------------------~l---------------------- --------------
18\l5 Junho, 22 14 Orça a receita e fixa a despe: Na lei n. 65, de 25 de julho de Iniciado na Camara 

sa do Estado para o exer~ 1893, art. 2. •. dos srs. Deputados. 
cicio d'} 1896. 

. § 2: Na importancia total de 
14-1:414$666 (cento e quarenta 
e quatro contos quatrocentos e 
quarenta e quatro mil seiscen· 
tos e sessenta e seis réis) sendo 
á verba do n. III, juros e amor· 
tização da dtvida fundada ..... 
10:220$; á verba do n· XI, pas-
sagem em estr~.das de ferro e 
telegrammz,s, !>:932$126; á ver· 
ba do n. XII. Imprensa Olficial, 
118: 91tl$013 ; e á verba do n. 
XIII, reposições e restituições, 
9:376$527. 

E na lei n. 107, de 26 de julho 
de 189•!, art. 2. •. 

§ 2: Na importancla total de 
265:8•12$362, a saber : á verba 
do n. XII, Imprensa Oficial, 
201:843$362; e á verba do n. 
XIII restituições e reposições, 
64:000$ para restituição de di-
reitos á companhia Estrada de 
Ferro Oeste de Minas, em vir· 
tude da carta de sentença de 4 
de fevereiro ultimo do juizo de 
direito da comarca da Capital. 

Artigo. Fica aberto desde j:l .ao 
Presidente do Estado o credito 
extraordinario de 32:500$ para 
parramento a Casimiro Ribeiro 
e outros, por indemnizaçãoco~ 
os juros da mora em cumpri· 
mento á sentença em grau de 
appcllação do Supremo Tribu· 
na! Federal contra a fazenda do 
Estado. · 

Artigo. Fica approvado o deereto 
n. 808 de 16 de fevereiro do 
corrente anno pelo qual foi 
aberto um credito extraordina-
rio de 250:000l!\ para pagamtnto 
dos juros de li·;. de 25.000 ti· 
tulos de 200$ cada um, emitti· 
dos em substituicão dos dcben· 
tures da Companhia Bahia e 
Minas conforme o decreto n. 
774, de 25 de agosto de 1894. 

'I 

'l 

r· 

. ,· 
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-
1-1 Orça a receita c llxa a despe- Paço do Senado do Estado de Iniciado nDa ?;1:;J~; 

sa do Estado para o exer- lllinas Geraes, em Ouro Preto, dos srs. ep 
cicio de 1896. 15 de julho de 1885.- Dn. 

Fl\,\NCISCO SJLVIANO DE ALliEIDA 
Il!IANDÃO.- Da. NECESIO JosE' 
TAVAI\Es. - JosE' llENro No· 
GUEIIIA, 

Êm 17, é o. projecto devolvido e 
fica sobre a mesa para entrar 
na ordem dos trabalhos, visto 
a Camara dos srs. Deputados 
ter rejeitado a emenda n. 10. 

Nesta mesma data, á vista de ur-
gencia requerida pelo sr. Fre· 
llerico Augusto, entra imme-
diatamente em discussão e é re-
jeitada, sem debate, a referida 
~menda, a qual vae com o pro-
Neto, á commissão de redac-ç.ão· 

EntlB, é ollerecida e approvada. 
s~m debate a redacção final, á 
Vista de urgencia para esse llm 
re11Uerida pelo sr. Frederico Augusto, 

Em 19, é remettldo á sancção, sob n. 65, 

Snncclonado 

Lei n, 147, de 2J ele julho de 
1!195, 

15 
Auctor\za ? gorrno a inno- Em 27 1!e junho é remetlido á rniciado na Camara j~fc?a~~~ :~ec ~clcolmli o llanco cummtssfto de' obras pu!Jllcas. dos srs. J>eputados. . u • " orarnen-·~ tos,, concesswnario da g, 

de !•erro Ilio Doce, 
Em. 28 .• é otTerecido e vae a im-

Prumr-se para ser submettido á 1.· discussno. 
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- ---- -- -----------1------------ --------
18!:15 Junho, 26 15 Auetoriza o governo a inno-

var o contracto com o Ilanco 
Iniciador de l\Telhoramcn-
tos, concessionario da E. 
de Ferro llio Doce. 

lim il de julho, é approYarlo sem Iniciado na Camara 
cie!Jate em 1. · dit:cnssão e vae dos srs. Depu lados. 
á commissão respectiva. 

Em 4, é offerccido c li c a sobre a 
me~a para ser su!Jmettido á 2. · 
discussüo, dispensada par::~ esse 
fim a impressfw a rcquerimcuto 
do sr. Nccesio Tavares. 

Em G, entra em 2. • discussão por 
arUgos. . 

A discussão do art. 1. · é encer-
ralla sem debate, ficando a vo-
t:lçilo adiada por falta de nu· 
mero. 

Ao art. 2.' s~o offerecidas, npoia· 
das c postas conjunctarnenteem 
discussão as seguintes 

Emendas 

N.l 

Ao art. 2.'. 

Supprima-se. 

Sala tias sessões, G d c julho de 
1805,- Hocu.\ LAGOA. - FER· 
REIIU ALVlcS. 

N. 2 

Accrcsccntc-se onde convier o 
seguinte: 

Artigo. A Companhia Estrada de 
Ferro. Oeste lle !\li nas, não po· 
dcrá obter do governo do Es-
tado novas concessões e favo· 
res emquanto não cntreg,.r ao 
trafego o ramal de Pitanguy. 

S. IL 
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1895 Junho, 26 15 Auctoriza o governo a lnno· Sala das sessões, 6 de julho dt> I niciado na Camara v ar o contracto com o Banco 18~5.-GO!!ES DA SILVA.-FIIE· dos srs. Deputados. Iniciador de 1\lelhoramen- DERICO AUGUSTO.- JOSINO Dl; ' tos, concessionario da E. BRITO.- llOCIIA LAGOA.- Dn. de Ferro llio Doce. NECESIO T.WARES. 

Encerrada a discussão,'sem mais 
debate, 1ka lambem a votaç:to 
adiada por falta de numero. 

A discussão do art. 3. • é enccr-rada sem debate c adiada do mesmo modo a votação por falta de numero. 

Em 8, procedendo-se ã votação, 
silo approvadl.ls os arts. 1. • e 
3. • com a emenda oiTerec!da 
pelo sr. Gomes da Silva, sendo 
suppriml~) o art. 2.· com a 
appr~vaçao da emenda snp-
presstva, ao mesmo oUereclda 
pela commissão. 

Adopta~o em 2. • para passar á 
3.· dtscussão, vae o projecto, 
com as emendas approvadas, :1 
commlssão de obras publicas 
que, obtendo Urgencia o oiTe· 
recc e llca sobre a mésa para 
ser submettldo á 3. • discussl!.o, 
~ispcnsatlos para esse nm 0 ' mter.sticlo e a lrnpressno a re· 
querunento do sr. Gomes da Silva. · 

Em 9, ~cntran_do em 3. • discus-
?1ío, sao apmadas e postas con-
JUUC!arnente em discussão as segumtes 

Emendas 

I 
N. 1 

Fica o governo auctorizado a con. 
trar.t~r com a Companhia Leo-
ftoldma urna ''ariante em sua 
mh~ ou um ramal com ames-

ma companhia ou outra uc 
melhores vantagens oiTer~er 
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var o contracto com o Ban-
co Iniciador de 1\felhora-
mentos, concessionario da 
E. de Ferro Hio Doce. 
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passando pela cidade de Viçosa, Iniciado na Camara 
garantindo o juro de 6 ·;.ao dos srs. Deputados. 
capital e!Iectivamente empre-
gado até 40:000$ por kllometro. 

Sala das sessões, 9 de julho de 
1895.-CAliiLLO DE BRITO-DI\, 
NECES!O TAVAIIE8-CAIILOS AL-
VES, 

N. 2 

Fica o governo auctorizado a con-
tractar com a mesma empresa 
um ramal do arraial das 1\Ier-
cês á cidade do Pomba com as 
mesmas condições e favores 
aos contractos anteriores. 

Sala das sessões, 9 de julho de 
1895-CA!IILLO ng BIUTO-CAR· 
LOS ALVES-DI\, NECiS!O TAVA-
RES. 

N.3 

Emenda additiva ao projecto 
n. 15. 

Depois do art. 2. •• 

Paragrapho unico, accresconte-
se: 

Art. 3. • E' o governo cgualmen-
te auctorizado a innovar o con-
tracto, de 16 de fevereiro de 
189?., celebrado com o dr. Car• 
los Pereira de Sá Fortes, para 
a construcça:o da estrada da 
cidade do Turvo a Ilhéos, ele· 
vando o capital garantido a 
•15:000$ por kilometro; elimi-
nando as clausula$ referentes á 
colonização e modificando o 
respectivo traçado e ponto ter-
minal como, de accõrdo com o 
concessionario,julgar mais con-
veniente. 
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15 Auctoriza o governo a irmo- Sala das sessões, o de julho de Iniciado rg qr~~~~ 
var ocontracto com o Ban- Hl\15.- Dn. Nt:o:sro TAYAHEs. dos srs. ept 
co Iniciador de lllelhora. -C:mui~ DA SILVA.- P. Dnu-rnentos. concessionario da liOND. 
E. de Ferro Hio Doce. 

I 

Ao art. 1. •. 

Onde se diz- connuench do rio 
Santo Antonio com o rio Doce 
-diga-se :-cidadedo Piranga. 

Sala das sessõJs, o de julho de 
18()5,- H. LAGÔA.- i''ERI\EII\A 
ALVES. 

Encerrada a discussão são ap-
provadas as emendas ns. 1, 3 
e ·1, sendo rejeitada a de n. 2. 

Adoptado em 3. • discussão fica 
o projeeto sobre a mesa' para 
sotirer uma, -t. • discussão, na 
parte referente ás emendas ns. 
1 e 3 liUe contêm materia nova. 

Em 10, são as referidas emen· 
das approvadas, sem debate, 
em ·1. • drscus<ão e remcttidas 
com o projecto á commissào de redacção. ' 

Em 12, é oticrecida e approvada 
sern clehatoa redacç:lo llnal, coa· 
cedida para esse IIm llr[.(encia, 
a requerimento tio sr. Ferreira Alves. 

Nesta mesma data, é o projer,to 
dcvolvicJo á Camara dos srs. 
IJeputados, acompanhado das 
seguintes emendas: 
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- ---- -- -----------1·---------:-----1·--------

1895 Junho, 26 15 Auctoriza o governo a inno· Emendas of{erecidas e approva- Iniciado na Camara 
v ar o contracto com o Ban· das J!elo Senado ao 11rojecto dos srs. Deputados. 
co Iniciador de 1\Ielhora· n. lfJ, da Camara, de 1893. 
rncntos, concessionario da 
E. de Ferro Hio Doce. 1.• 

Ao art. 1. •• 

Onde se diz:-contluencia do rio 
Santo Antonio com o rio Doce 
-diga-se-cidade do Piranga. 

2 •• 

Ao art. 2.·. 

Supprima-sc. 

3.· 

Accrescentem-se onde convier os 
seguintes auditivos: 

Artigo. A companhia' Estrada de 
Ferro Oeste de l\Iinas não po-
derá obter do governo do Es· 
tado novas concessões e favo-
res emquanto não entregar ao 
trafego o ramal de Pitanguy. 

Artigo. Fica o governo auctori-
zado a contractar com a com· 
panhla Leopoldina uma va-
riante em sua linha, on em 
ramal com a mesma compa· 
nhia ou outra que melhores 
vantagens o!Ierecer, passando 
pela cidade de Viçosa, garan-
tindo o juro de 6 '/. ao capital 
e!Iectivamente empregado até 
40:0oosoou <quarenta contos por 
kilomctro). 

Artigo. E' o governo egualmcnto 
auctorizado a innovar o con-
traclo oe 16 de fevereiro de 
1802, celebrado com o dr. C:-. r-
los Pereira de Sá Fortes, p:.:ra 
a construcção da estrada da 



o z z < 

1895 Junho, 26 

ASSUMPTO 

15 Auctoriza o governo a inno-
var o contracto com o Ban-
co Iniciador de 1\Ielhora-
mentos, concessionario da 
E. de Ferro Rio Doce. 
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cidade do Turvo a Ilhéos, ele- Iniciado na Catmda~a 
vando o capital garantido a dos srs. Depu a o 45:000$000 (quarenta e cinco 
contos) por k!lometro

1 
elimi-

nando as clausulas re1erentes 
à colonizaç:I.o e modificando o 
respectivo traçado c ponto ter-
minal como, de accór!lo com o 
concessionario, julgar mais conveniente. 

Paço do Senado do Estado de 
.Minas Gcraes, em Ouro l'reto, 
aos 12 de Julho de 1895.- Dn. 
FIIANCISCO SiLVIANO DE ÁL31EIIlA 
BRANDÃO.- Dn. NECESIO JOSE' 
TAVARES, -JosE' BENTO No-
GUEIRA. 

Ern 20, tendo a Camara appro-
vado as emendas, é o Projccto 
rcmettido á sancç:I.o, sob u. 18. 

Sancclonndo 

Lei n. I.'Jc, tiP- 20 de jutflo de 
1895, 

1895 Junho, 27 1G Aucto;l,. o Rovemo" reor. Em 28 de Junho, 'remellido ''Iniciado na camarn 
gAan!zarlt a Secretana da commissues reunidas de lcgis- dos srs. Deputado~. gncu ura. I ação e llnanças. 

Ern 17 de julho, é otrerecido e 
fica sobre a mesa para ser sub-
mcttlcto á 1. • discussão, dis-
pensada para esse fim a im-
pres~:I.o, a requerimento do sr. Necesio Tavares., 

Ern 18, é approvailo, sem de-
bate, em 1. • discussão c rc-
ll).etti!lo á commiss:I.o de lc-
Rislação que, obtendo uq~encia 
o oiTcrece e Hca sobre a 

1 mesa Para ser submcttl!lo ál 

.. ,... 
' 

. >. 
T 
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Junho, 27 16 Auctoriza o governo a reor-

ganizar a Secretaria da 
Agricultura. • 
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2. • discussão, dispensada para Iniciado na Camara esse fim a impressão a reque- dos srs. Deputados. rimento do sr. Necesio Tava· 
res. 

Em 19, entra em 2, • discussão, 
por artigos. 

., 

Ao art. L· sãootlerecidas, apoiadas 
e postas conjunctamentc em 
discussão as seguintes 

Emendas 

N. 1 

Ao art. 1.'. 

Seja assim substituído: 

Na reorganização das secretarias 
de Estado ficam creadas : na 
Secretaria da Agricultura mais 
dous lagares, sendo um de di-
rector e outro de 1. • otlicial, 
tlcando extlncto o logar de con-
sultor technico. 

Paragrapho uni co. Os vencimen-
tos dos novos empregados se-
rão regulados pela. tabella an-
nexa á lei n. G. 

Sala das sessões, 18 de julho de 
1895.- FREDERICO AUGUSTO.-
CAMILLO DE BRITO, 

N. 2 

Artigo. Picam elevados os ven-
cimentos dos empregados da 
Junta Commerciat do Estado, 
a saber: 

Ao secreta rio de 
3:600$ a ...... 5:000$000 
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18~5 Ju nllo, 27 16 Au ctoriza o governo a rcor- Ao 

omcial de gauiz:n a Secretaria da 2 
:·1üos a ...... 3:600$000 

Agricultura. 

Ao amanucnse 
de 1:200$ a ... 1:800$000 Ao porteiro de 
!lOu:i> a ........ 1:200$000 

s. ll. 

Sala das sessões, 19 de julho de 
18'35,- liHR!Il:JRA ALVES, 

N. 3 

L'menda ao '/ll'ojecto n. 16, dtt C(tll!ara 

Onde c~nvier- c equiparados os 
v?n~unent~s do~ empregados 

1 da Secretana da Heh~ão aos da Secretaria do Policia. 

Sala dns scssties Ul do julho de 
l8!l5.- C. SEN,\. 

Encerrada a discussão lica a vo-
tação adiada por !alta de nu-rnero. 

Ao art. 2.•. 

O sr. Frederico Augusto, p o r Parte tia commtss:to o!Tore 
CC, sçndo posta conjunctàmente em dtscussão, a seguinte 

P:mentlct 

Ao art. 2.·, 

Supprirua-se. 

Sala <las sessões 10 de inll rode 18\lf),- Frn:rn:iuco Auc;us To.-CAIIILLO lll~ lliiiTO, 

::::11 

OllSEllVAÇÕES 

__, 

In i ciado na camar; 
d os srs. Deputados 

I 

r 
.t 

l 
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lG Auctoriza o governo a rcor- Encerrada a discussão, ilca adia- Iniciado na Camara 
p;anizar a Secretaria da da a votação por !alta de nu- uos srs. Deputados. 
Agricultura. mero. 

Ao art. 3. •. 

O mesmo senhor offerec~ a se-
guinte 

Ao art. 3. •. 

I 

Emenda 

Supprima-se. 

Sala das sessões, 19 de julho de 
ll:l\l5 .- FnEDEHico Aucusro.-
CAmLLO DE ll!UTO. 

Posta conjunctamcntD em dis-
cussão, é esta encerrada sem 
mais llehate e adiada a votaçiío 
por !alta ue numero. 

A discussão dos arts. 4. •, 5. • e 
6. •, é succcssiva:ncnte encerra-
da ~em debate e alliada do 
mesmo modo a votaçiio por 
falta de numero. 

Pende de andamer.lo 

17 Auctoriza o governo a reor- Em 1 ll,c .julho, e_remctlillo ~s Iniciatlo na Camara 
p;anizar a secretaria das cor~nmswes reumuas uo legJs· dos srs. Deputados 
Finanças. laçao c 1lnanças. 

Em G, é o!Ierecido e fica sohre 
a mc~a para ser suhmettillo à 
1. • discussão, dispensada para 
esse 11m a imprcss.1o a reque-
rimento do sr. Nccesio Tava-
res. 
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189ã Junho, 28 
---~--------~-----------------------, _______________________ --------------

17 Auctoriza o governo a reor- Em 8, é approvacto, sem debate Iniciado nDa ~tJ:à~~'l 

i 

I I 

ganizar a Secretaria das em 1. • discussão e remettido á dos srs. ep • Finanças. commiss:to de Finanças que 
obtendo urgencia, o ot'ferece e 
tlca sobre a mesa para ser sub-
mettido á 2.· discussão acom-
panhado do seguinte parecer e 
emendas, dispensados para esse 
fim o intersticio e a impressão 
a requerimento do sr. Neceslo Tavares: 

Jlarecer 

As commlssões de legislaçlto e 
finanças otlerecem para 2. • 
discussao o projecto n. 17, da 
Camara dos srs Deputados, de 
reorganlzaçlto da secretaria das 
Finanças, parecendo-lhes que 
deve ser adoptado com as se-guintes 

llmendas 

1.· 

Ao art. 1. •. 

Substituam-se as Palavras-secre-
taria das Finanças-pelas se-
guintes: secretarias de Estado. 

Ao art. 2.•: 

a) Substituam-se as palavras-da 
referida secretaria-pelas se-
guintes: secretarias de Estado 

b) alto::re-se, elevando-se a 4 o 
numero do 1•• olliclaes a 4 o 
do 2·•, a 6 o de amanue'nses e 
accrescentando-se-1 chefe de secção. 

l 
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18% Junho, 28 17 .\ncloriza. o governo a rcor- ., . Iniciado na Camaról "· ganizar a f:ecrctaria das dos srs. Deputados. llinanças. 

Ao art. 3. •• 

Accrescoiíle-se. em seguida ás 
palavras-reorganizar e .regu-
lar: 

a) 1. • o serviço de 1lscalização 
etc. !<Como está no artigo:.. 

' 
2. • As actuaes circumscripções 

de obras publicas, que ticam 
elevadas a oito,' tendo cada en-
lienhciro o vencimento annual 
de 8:000$. . 

4.· 

Ao art. 4.·. 
ll:tça-se a alleração indica:la na 

emenda n. 1. 

5 ... 

Ao art. 5.•. 

7 
I Substituam-se ~s palavras-fica 

aberto o neccssario credito-
pelas scguintes:-e execução 
rtesl:t lei, é o governo aucto-
rizado a abrir credito supple-
mentar ás rubricas do art. 2. • 
~ 1.• n. 19, § 2.·,. n. 1 a 5, § 
:J.•. n. 1 a 3, da 101 n. 107, 1lc 
24 tle julho de 1894. 

6.· 

Ao arl. 6. •• 

' ~npprima·sc. 

'l. S.(O-
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1 I 

ASSUMPTO 

17 Auctoriza o governo ~~ reor. 
ganizar a :o;ccretarn das 
Finanças. 

3H 

Ai'IDAiiiENTO 

7." 

Ao art. 7.•. 

SnpJJrima-sc. 

8.· 

Ao art. 8. •. 

Supprima.se. 

Sala das commiss<Jes, 8 de julho 
de 1895, - Lt;VINDO LOPEs. -
Fl\EDEI\ICO AUGUSTO. -CA3!ILI.O 
llE 111\ITO,-'HEilELLO llonTA.-
.1. P. XAVU:I\ llA YEI!;,\,-Go. 
liES ll,\ Sll.VA. 

Em o, entra em 2.· discussão, 
por artigos successivos, cou-
junctamente con1 as emendas 
otTerecidas Pela comrniss::to. 

Os arts. 1.·. 2.·. 3,•, 4.• e 5,• 
si'io approvados som dehate, 
com as emendas aos mesmos 
ollerecidas pela cominissão. 
Os arts. 6.•, 7.· o 8.· 5ão sup. 
primidos com a approvaçtto das 
Clliendas suppressivas aos mes-
mos offerecidas pela commis-s:io, 

O art. ü.• é approvado, 

Adaptado em 2. • Jl<ll'a !Jassar lt 
3. • tliscnssào, vac o projecto 
Com as CIIlen!las approva11as :h 
coJnmtssocs reunidas de legis-
lação e llnanças, que ohtentlo 
urgencla o onerece e !lca ~obre 
a mesa para ser suiJinettido :l :1. • discussão, dispensados para 
esse IIm o int.ersticlo e a itn· 
prt·sflío a requcrlrncuto !lo sr. l'iecesio Ta vare~. 

I 

OBSEHVAÇÕES 

-
Iniciado na Camara 

dos srs. Deputados 
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18!l5 Junho, 28 n A uctoriza o governo a reor- Em 10, é approvado sem d bate Iniciado na Camara 

~anizar a secretaria das em 3. • tliscussfio c remetlido á dos srs. Deputa<los. 
Fmanças. commiss:lo de redacção que. 

obtendo urgencia o o!Ierece 
redigido anual. 

!'\esta mesma data á v!sta de ur-
gencia requerida pelo sr. Ne-
cesto Tavares, é approvada sem 
debate a reclacção final, a qual 
vac ser copiada para os nus 
convenientes. 

l~m 11, é o projccto ;Jevolvido it 
Camara dos srs. Deputados, 
acompa11hado elas seguintes 

Emendas otrerecidas e approva-
das pelo Senado ao projecto 
n. 1': dlt Canwra dos srs. De-
]Hltados, de 18.95. 

1.' 

Ao art. 1.•. 
.. 

Substituam-se palavras-secreta-
ria das Finanças-pelas seguin-
tes: Secretarias de Estado. 

2 •• 

Ao art. 2. ·: 
1 

a) substituam-se as palavras-da 
referida ~ecretaria-pclas se-
gulntes: Secretarias de Estado: 

/1) altere-se, elevando-se a 4 o ' 
numero de 1·; olllciaes, a 4 o 
de 2'', a G o de amanuenses c 
accrcscentanllo-se-1 ·chefe de 
secção. 

:J.• . 
Ao art. 3. •. 

' 
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17 Auctoriza o governo a reor- Accrescentese em se~uiua ;ís pa. Inieiado na Ct~d~~a ~:anizar a Secretaria das lavras-reorg:lllizar o regular. dos srs. Depu •· I''inanças. 

I I 

a) 1. • O serviço de liscalização, 
etc, «Como está no artigo ..... 

2 • As actuaes circurnscripções 
de obras publicas, que licarn 
elevadas a oito, tendo cada en-
genheiro o vencimento aunual de 8:000$. 

t .• 

Ao art. 4. •• 

Paça-se a alteração in<lica<la na cmcuda a. 1. 

5.· 

Ao :nt. S.·. 

Substituam-se as palavras - fica 
aberto o noces~ario credito-
pelas s,eguintes:-o execuçi'io 
desta lm, ó o governo auctori· 
zado a abrir credito supple-
'!lcntar ás rubrica;; do art. 2. • 
§l.•n.9,§2.·,n.ta5,§3'. 
n. I a 3, úa lei n 107 de 24 de julho de 1891, · ' 

Ao art. G. •. 

Supprima·se. 

Ao art. 7 .•. 

Suvprima-se. 

( .. '· 

7.· 

I 
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-·-----·--------------1-------------- --------~ 
18C5 Junho, 28 17 Anctoriza o governo a reor-

~anizar a Secretaria das 
Finanças. 

s.· 

Ao art. 8.'. 

Supprima-se. 

Paço do Senado Mineiro, em Ouro 
Preto, iO de julho de 1895.-
DR. FRANCISCO SU,VIANO DE 
AummA BRÃNDÃO, presidente. 
-Dll. NECESIO J. TAVARES, 1' 
secretario. - JosE' BENTO No-
GUEIIIA, 2' secretario. 

Em 15, é o projccto devolvido 
pela Carnara, visto terem sido re-
jeitadas as emendas ns. 6, 7 e'8, 
as quaes ficam sobre a mesa 
para serem dadas para a ordem 
dos trabalhos. 

Em 16, entrando as referidas 
emenc1a,s em discussão, depois 
ele algum debate, são todas re-
jtilartas e vão com o projecto 
á cornmissão de redacção. 

o sr. HeMllo Horta per i e para 
se consignar na acta que votou 
contra as emendas por cohe-
rencia cc•m a delibera~~ão do 
Senado, tomada em sessão an-
terior, sobre ma teria congencre. 

u;01 18 é offerecida a redacção 
Jlnal 'a qual, iá vista de urgen· 
cia requerida pelo sr l•'redcrieo 
Augusto, entraimmediatamcnte 
em discussão e é approvada 
sem debate. 

l~m 19, é remcttido it sancção 
sob n; 66. ' 

Sanccionado 

Lti n. H2, rle ll.'i de julho de 
lli%. 

Iniciado na Camara 
dos srs. Deputados. 
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1895 Junho, 28 

1895 Julho, 2 

-
18 Auctoriza o govemo a abrir Em l. •. de_julho, .é remcttido á ln~~;'!~s. n~cp~~~~~rsa credito supplementar á ru- comrmssao de tmanças. brica •lo n. YIH, !:i 3. ·, 

art. 2. • da lei n. 107, de 
26 de julho de 18!11, até á . . 
quantia de 3G<J$OOO. Tendo sttlo conte'"l1lado rw 1~.' 

de orçamento, 1 eve-se consi-
derar prejlltl!ca,to. 

19 Declara que o exercicio si· Em 3 de julho, é rernettido :ís Iniciado na Ca~ta 
rnultaneo ·de serviços pu- cornmissiies reunidas de legis· dos srs. Deputa os. blicos federaes, estadnaes e lação e constituição. municipaes não deve ser 
considerado corno accumu. 
!ação no desempenho de Em 15, é offerccido e vae a lrn-
funcção tle ordem profis. primir·se para ser sulnnettido 
sional, scicnti!lca ou tech- á 1.• dlscussr10, acompanhado 
nica. do seguinte 

Parece1· 

As comrnissões reunidas de con-
stituição e legislação, encarre-
gadas de examinar e dar pa-
recer sobre o projecto de lei 
n. 19, do corrente armo vindo 
da r~amara dos srs. Deputados, 
dando nova intelltgencia á dis-
Posição constante da ultima 
~arte do § 2\l do art. 3. • da 
Constltui•:.ão do Estado ; 

Considerando, que a disposição 
~l!ada d~ Constttutção rart. 3. • 
!:i .w, nltuna parte) proltibe em 
th~se ~era! por•ím clara e ter 
mmantcrnente as accumnla 
Ç1jes !emunera•las, qualquer 
que seJa a natureza do emprc"o 
ou runeção pnhllca, desde que 
nenhuma excepção consagra 
ne1pmesmo I(Uando a accumn. 
laçao resultar do exerctcio si· 
mnltaneo de serviços PUhlicos 
comprehcntlldos por sna natu-
reza 'lO desempenho da mesma 
funcçao de ordem \lW!lssional, 
sctentlllca ou tcchnlca · , I 
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2 19 Declara que o exercício si-
multanco 1le serviços pu-
blico,.; federaes, estaduaes é 
municipaes não deve ser 
considerado como acwmu-
!ação no desempenho 1le 
flmcç~o de ordem pro!is-
sional, scicnlilica ou tech-
nica. 

I . 
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--
Consi1lerando além disso, que ao Iniciado na Camara 

poder legislativo fallece com. !los srs. Deputados. 
pettmcia para a interpretação 
authentica !la Const1tu~ç:'ío por 
ser esta uma atlribuiçao pri-
v ativa !lo po1ler constituinte; 

Considerando ~inda, que por esses 
mesmos fnntlarnentos. e por 
unanimidade tle votos o Seua-
tiO, em sessüo ne 7 de junho 
ultimo. approvon a e111cnda 
otTerecitla por um tle seus 

\ 

membros ao parecer n. 89 da 
com ntiss:io de instrucção \m-
!Jiica, manlla111lo supprimir do 
mesmo pareeet· o seguinte: q 

« Consitlcrantlo que podessem 
ellas (disciplinas) ser distribui-
das por trcs cadeiras, cujos 
professores potlcr<lo ensinai-as 
e accumular vencimentos es-
ta·luaes e federaes, á vista do 
que dispõe a lei n. 28, de tl de 
janeiro de 1892, art. 1. • «que 
evidentemente encerra a mes-
ma doutrina acceita pelo meu-
cio nado projecto n. l!l, da Ca-
mara, em manifesto desacc<'Jrdo 
ainlla com o que dispõe o art. 
39 do decreto n. 260, de 1 de 
11:- zem hro !!"e 1S90, que diz: 
«Não é licito a accumulaç<1o de 
caddras do Externato do Gym. 
nas i o e Escola Normal; >> 

Considerando, 1\nalmente, que 
quant.lo lJ!CSillo não fallasse 
competenCJa ao poder legisla 
tivo para interpretar trechos 
constitucionaes só ao pod~r le· 
gis)ativo mineiro caheria faze l-o 
em rela~ão a lli1'IIO~i~.,)e;; da 
Con~tituiçào deste EstUl\o mes-
mo identicas ou liltcralmente 
transcriptas !la Const\tukão Fe-
der:~l e porlanto ''enhuma ap-
plicaçào tem a hypothe:se de 
que se trata a lei n. 28, de 8 de 
janeiro de 18\12 interpretativa 
das disposições contulas no 
art. 73 d<t citada Constitui1;ão 
Federal. 
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j .. do na camara 19 Declara r1ue o r)xcrciclo si- E' de parecer que o mencionado lmcta Deptitados . 
multaneo de serviços pu. projccto seja dado para 1. • dis-! dos srs. hlicos fcderaes, estaduaes e cassao e rejeitado. municipaes não deve. ser 
considerado como accumu-
lar.~ão no desempenho de , 
funcçào de ordem profis- .Sala !las com missões, 15 de julho· 
sional, scicntifica ou tech- de 18!"1;),_ Ht:m:r.Lo llonTA.-1 
nica, Dn. NECE~IO TAVAI\F.s.- l<'mc-

Df:IIICO A rr;usro.- Curn.r.o.nE 
llntro, com restricções. 

Em. 17, depois de lon~o debate, 
é anprovado em I. 1 discussão e 
remettido ás commissões re-
untdas de constltuir;:Io e legis-lação. 

o sr. Hocha I.agõa rlcclara que, 
coherente com o procedimento 
que teve na sessilo de 7 de ju. 
nho, votando a favor da emen-
da otrcrecirla JlCio sr. Antonio 
lllartins, votou contra o proje-
cto e pede que se consigne na 
a c ta esta sua declaração. • 

O sr. Gomes !la Sil~a raz iden-tlco pedido, 

Em 18, é oiTerecido e fica. sobre 
a. mesa. para ser snhrnettido <I 
2.

1 discuss~o. dispe~ada para 
e~se fim a impressão, a reque· 
runento do sr. KulJitRr-heck. 

Em l!J, entra em 2, • discussão, por a.rti gos , 

A discussão do art. 1. · 1! encer-
l'arla scrn deLate e adiada a VO· 
laç:to por falta !lo numero. · 

A rliscussao do art. 2. ·, depois 
de al~urn debate, é eucerrada 
e arliarla tamhern a 'otarào 
por falta lle numero. · 
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19 Declara que o exercício si- A discussão do art. 3. • é encer- Iniciado na Camara 
multaneo de serviços pu rada sem detJate e do mesmo dos srs. Deputados. 
hlicos federaes, estaduaes e modo atilada a votação por 
municipaes não deve ser falta de numero. 
considerado como accumu· 
!ação no desempenho de 
fuucção de ordem profis-
sional, scicntilica ou tech-nica. · Pende de andumento 

2o negula 0 processo das cau- l~m 3 t,Ic julho. c .remeltic~o :i Iniciado na camara 
sas cíveis e criminacs. t~oãmrmssão de JUStiça c legtsla- dos srs. Deputados. 

ç o. 

Em 4, é otrerecido e vae a im· 
primir-se para ser submettido 
á 1. • discussão. 

Em 8 é approvado, sem dehale, 
em i.· discussão e remettido á 
commissão de justiça e legisla· 
ção que, o!Jtendo urgencia, o 
oJierece e Jlca sohre a mesa 
para ser sui.Jmettido á 2. • dis-
cussão, dispensados para esse 
tJm o interstício e a impres-
são, a requerimento do sr. 
Gomes da Silva. 

Em 9, é approvado, sem dei.Ja-
te, em 2. • discuss:lo e fica so-
bre a mesa para entrar na ol:-
dem dos trabalhos, dispensado 
para esse fim o interstício a 
requerimento do sr •. Frederico 
Augus~o. 

I 

Em 10, é approvado, sem deba-
te; em 3. ·discussão c remetti· 

'do á com missão de redacção 
que, obtendo urgcncia, o oJie-
rece redigido atina!. 

\ 

\ 
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1~95 Julho, 2 

1895 Julho, 3 

1895 .Julho, 3 

18~J5 .Julho, :J 

.. d n:l camara 20 Regula o pro~e~so d'ls causas Nesta '!lesma da.ta, <i vista de ur. Indct; s~s. Deputados civeis e cnmmaes. genew rcquenda pelo sr. ~e· o 
cesio Tavares, entra em dis-
cussão e é approvada, sem de-
bate, a redacção final, a qual 
vae ser copiada para os llns convenientes. 

Em 1.1, é remottido á sancção, soh n. 42. 

Sancclonado 

I.ei n. 1,';:; de 17 de ju l!w de 
189J. 

. . . lo M f.:.'lmar:.l. 21 Estabelece que os autos que Em 4 de julho é remettido a Intctat 
8 

Deputados. 
dentro do prazo de uo dias com missão de justiça e legisla- dos sr · de sua entrada na secreta- çã0. 
ria da ltelação não forem · 
preparados, serão devolvi 
dos à 1· instancia para os 
efleitos legaes. Pende de paraer da r:ommioisão 

c:unara 22 .lnot.,;,. n '"'"" a sub- ll,. 1 de Julho o remeUidn i lnleladn na pn,u!os. venc10nar annualmente o com missão de nnan•~as. dos srs. De Instituto lllunicipai do Fru. · ctat. 

Pende de rmrecer dà commisslio 

a camara 23 Concede an~ilio aos ltospi- l~m 4 de julho t! remettldo á Iniciado nD, ermtados. tacs de cantlade de Ubera- commissão de Finanças. dos srs. ba e ltapecerica. 
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895 .Julho, ,1 2-1 Auxilia :t Academia de Com· Em 6 de julho é rcmeltido á Iniciado na Caman. 

mcrcio de Juiz de Fóra. commissão de finanças. dos srs. Deputados. 1 

Pende ele purecer da commissão 

' 

8~5 Julho, 4 25 Releva do pagamento de mui· Em 6 de julho é remcttldo á Iniciado na Camara 
tas os arrcndatarios de commissão de finanças. dos srs. Deputados. 
terrenos (\iamantinos. 

1 

Em 9 é oiTcrecido e vae a impri-
rn1r-sc para ser submettido á 
1. • discussão. 

Em 11, depois de algum debate, 
é approvado em L· discussão 
e remettido á commissão de fi. 
nanças. 

/ 

Em 15 é ollerecldo e fica sobre 
a mesa para ser submettido á 
2. • discussão, dispensada para 
esse fim a Impressão do res-
pectivo parecer, a requerimen-
to do sr. Necesio Tavares. 

Em 16, e approvado, sem deba-
te, em 2. • discussão e fica so-
bre ~ mega para entrar na or-
dern dos trabalhos da sessão 
seguinte, dispensado para esse 
fim o lntersticio a requerimen-
to do sr. Camillo de Brito . .. 

Em 17, é approvado, sem deba-
te, em 3.· digcussão e remetti-
do :í com missão de redacção. 

' ....,, 
....... ,, Em 18, ó o1It1recida a redacção 

nnal, a qual, :í vista de ur~en· 
cia rçquerida pelo sr. Fre eri-
co Augusto, entra immcdiala· 
mente em discussão e é ap-
provada sem debate. 

\ 
'" 
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25 llelc~a do pagamento <le mui- Em l~J, ,·. remcttido á sanc,;ão, Iniciado na Camara 
tas os arremlatarios de ter- soh n. 68. dos srs. Deputados. 
renos diamantinos. 

I 

Sanccionudo 

t:l'i 11. IH; de ,2.; d,• julho de 
1/13.) 

2GI'Torna extensiva aos profcs- Em G de julho é remcl.lillo {t Iniciado na Camar: 
sores e lentes estaduaes a cornmissão de justiça e legis- dos srs. Deputados 

' disposição do art. 1.· da laçao. 
lei n. 100, de 23 de julho 
de 18(H. 

I~m 8, .~ oJTerccido c fica sohre 
a mesa para ser suhmettido á 
1. • discussão, dispensada parn 
esse Jlm a impressão, a reque-
rimento do sr. nomes da 
Silva. 

I 
Em 9, é approvado, depois de 

algum debate, em 1. • discus-
são e rcmettido á commissào 
do justiça c legislação. 

Em 10, é ofierecido c vno a im-
primir-se para ser suhrncllido 
<í 2. • discussão, acompanhado 
do seguinte ~ 

Parecc1· 

A commiss:\o de legislação c jus-
tiça ofTerece para a 2.· discus-
~ão o projecto n. 26, da Ca-
mara dos srs. Deputaclos, de 
revogação do art. 199 ela lei n. 
120, de :::G do novemllro de 
1891, com r!:!laçilo ao~ profes-
~orcs e lentes cstarluacs, com 
a seguinte 
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~6 Torna extensiva aos ]n·ores- Emendn 
sores c lentes estaduacs a 
tli~po:>iç:lo tio art. ·1. • da 
lei u. 100, de :~3 de julho Ao art. 1. • 
do lBIH. 

Em s<';!Uitla :i palavra-esl:ulnaes 
-acercsceutc-se:-e st!rventua. 
rios de otlicios de justiça. 

:3ala das eommissões, 10 tle jnlho 
de 1895. -!.!':VINDO LOPES,-
Ft\EDEI\IGO At:GUSTO.-C. DI~ 
BIIITO. 

Em 13, lÍ approvado, sem deba-
te, em 2. • ti iscnss:lo c rejeitatla 
a emenda ollerecida pela com. 
missão. 

Nào t~ndo soflritlo alterações fica 
sobre a mesa para entrar na 
ordem dos trabalhos depois de 
lindo o intcrsticio. 

Em 16, é approvado, sem deba-
te, om 3. • discussão e rernet-
tido {\ cornmissão de rctlacção, 
que o o!Icreco nesse mesmo 
tlia rcdig"ido atinai. 

Nesta mesma daln, a reqncrimen· 
to do sr. Frederico A ugnsto, 
entra em discussão e é appro-
vada sem debate a rcdact,::io H-
na!, a qual vae ser copiada 
para ser rcmettida :í sancç:lo • 

Em 17, é remettido :í sancção, 
soh n. 61. 

Sancciona•lo 

J.ci n. l.iO, de ti (!e jnlho de 
f8!W, 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na Camara 
dos srs. Deputados. 
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27 Crêa o cargo de delegado au· Em 9 de julltO é rcmettido á Iniciado na (amarõt 
xiliar do chefe de I'olicia. commlssão de justiça e legisla· dos srs. Deputados. 1895 Julho, 8 

ção. 

Pende de par~cer ela commissão 

18\J5 Jul!JO, 8 28 F~z modificações nas leis de Em a de JUlhO é rcmcttidO à Iniciado na Camara mstrucç:lo puhlica. commissilo de instnw;ilo pu· dos srs. Deputados. 
blica. 

Pende de parecer dtf commissiio 

I 

1895 Jullw, 8 29 Garan.lc i?ros á E. de .Ferro Em 9 di: jullto, t! remcttido á Iniciado na Camara · g(i~i~.t Anna do Sapucally· commiss<lo de obras publicas. tios srs. Deputados 

·' 

Em 11, é oiicrccido o vac a irn· 
primir-se para ser suhmettido 
a 1. • discussão. 

Em 15, entrando em 1. • discus-
silo ú o!Ierecido o seguinte 

Relf!lC/'ifi!CI!tO 

HelJUeiro o adiamcn to da discus-
são do projecto n. 2-!J, da Ca-
rnara, do corrente armo. a~é 
quo sejam dadas pelo governo 
as seguintes infOrmações, que 
peço sejam solicitadas com ur· 
gcncia: 

I 

I. 

. ! 

,.~ 

>·' . I 
I 
,i 
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1. • Em quanto importam as rcs- Iniciado na Camar:J. ferro de sant' Anna do Sa- pomabilidades do Estado com dos srs. Deputados. pucahy·mirim. as estradas de ferro da zona 

que vae ser atravessada pela 
Sapucally·ruirim e si aquellas 
serão prejudicadas pelo trafego 
desta'! 

2. • A quem foi feita e em que 
condiçücs ou termos a conccs-
são da Sapucahy-mirim. 

3. • Copia do cou tracto celebrado 
em virtude da conccssi'lo. 

,1. • Em quanto montam os estu-
dos feitos e approvados. 

Sala das sessões, 15 de julho de 
I 1895.-J. N. KUBITSCHEK. 

Apoiado e posto em di~cussão é 
esta encerrada depcis de ai· 
g•1m. debate e approvado o re· 
quenmento. 

I~m 16, ofllciou-se ao governo 
por intermedio da secretaria 
da Agricultura, solicitando as 
informações. 

Pen<ie de in('ormáções da Sect·e· 
tarin da AgricuUt•ra 

:JO llcor~miza a Secrclarir~ 
Tri una! da Helação. 

do Em to de julho, é remettido 
commls~ão de justiça c lcgis à Iniciado Ha Cama r a 

S. Jação. · dos srs. Deputado 

Em 11, 1\ ol'!erecldo e vae a lm· 
primir-sc para ser suhrncltido 
i 1. • discussão. · 
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30 Heorganíza a Secretaria 
Tribunal da Helação. 
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do Em 13, entra em 1.· discussão Iniciado na Camara 
que é encerrada sem debate c dos srs Deputados. 
procedendo-se ú votação, vcri: · 
Jica-se ter esta empatado, fi. 
cando o desempate para a ses-
s:lo seguinte nos· termos do 
art. 188 do regimento interno. 

Eoal5, verificando-se novamente 
o empate, o sr. Presidente, 
usando do seu 'o to de (lUali-
dade declara ter sido rejeitado 
o projecto, o qual vae a ar-
chivar-se, ofllciando-se a res-
peito ;í. Camara dos srs. De-
putado~. 

31 Abre um credito de duzentos Em 12 de julho é remetlldo á Iniciado na Camara 
contos para construcção de commlssão de llnanças. dos srs. Deputados. 
estradas de rodagem em di-

. versos mnnlciplos do norte 
do Estado. 

Pel!fle de parer.er tia com-
missão 

32 Subvenciona ao JyceudcTlleo- I~m 13 de julho, é remettido ;l Iniciado na Camara 
phllo qttoni e a outros c:y com:r:issrto de Jlnanças. dos srs. ~eputados. 
taheleCimentos de lnstru 
cç1lo. 

Em 15. é ollereci!lo e Hca sobre 
a mesa para ser submcttido ;1 
1. • discussão, 11ispensada para 
esse llm a !mprcssllo, a reque-
rimento do•sr. Frederico Au-
gusto. 
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1895 Julho, 12 

1895 Julho, 12 

1895 Julho, 12 

s. s.-12 

3'.! Suhven~ionaao lycetHleTilco- Em 16, é approvado, sem debate Iniciado na. Cama.ra 
pllilo Oltoni e a outros e~- . em 1.· discussão e remettido dos srs. Deputados. 
tallelecimentos de instru- :í commlssão de Hnanças que 
cção. o oHcrece nesse mesmo dia 

para ser submettido á 2. • dis· 
cussão, dispensada para esse 
tim a impressão, a requeri-
mento do sr. P. Drumond. 

Em 17, entra em 2.· discussão, 
por arts. que é encerrada sem 
debate, ficando a votação adia-
da por falta de numen. 

Em 18, procedendo-se ú votação 
é approvado em 2. • discus~~o 
e llca sobre a mesa para entrar 
na ordem dos trabalhos, dis 
pensado o· iutersticio. a reque-
rimento do srs. Kubitschek. 

Em 1\l, entra em 3 .• discus-
são que e encerrada sem de-
bate, tica.ntlo a votação adiada 
por falta de numero •• 

l'ende de nndamento 

3il Concede um auxilio de 8:000$ Em 13 ele julho, é remetlido á Iniciado na Camara 
ao collcgio Uberallense para com missão de Hnanças. dos srs. Deputados. 
conclusão de suas obras. 

l'ende de part'CC1' da comm tss!io 

34 Auxilio aos institutos muni· Em la rle julho, é remettido it Iniciado na Camara 
cipaes ele Ouro Fino, Pouso commissão de Finanças. tlos srs. Deputados. 
Alto e llapecerica. 

P6nde de pnrecer dn commisslioj 
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1805 Julho, 12 :l5 Crca. uma caixa economica Em 13 de jtl!w, é remeltitlo :i r niei;ulo na Camara na Capital rio Estado. commissào <le !lnanças. dos srs. Deputados. 

Em IJ"J, é otl'err~cido e Oca so!Jm 
a mesa para ser submellido à 
1. ·discussão, dispensada ]Iara 
c~se llm a iruprcs~:lo, a reque-
mnenlo do sr. herJerico Au-flU5lO. 

Em IG, .·! apJlniVauo, sem debate, 
em 1. • uiscussão c remctticlo 
:í commiss:io rle linan~~as que 
o otl'ercce c ~ca so~re a u.esa 
para ser sulmcttirlo á 2. •, rlis-
pensados para esse llm a irn-
pressão e o intcrslicio, a rc-

I querimento ao SI'. P. Dru-mond. 

I 
Em 17, entra ün 2.· discussão ! 

por artigos stccessivos. ' 

A discussilo dos arts. I.• a G.·, t! 
encerrn~a se~. debate, ficando 
a votaçao adwla por falta de numero. 

Ao art. 7.' ü o11erccida, :1poiarla 
c posta conjunctamcnto.: crn 
discussão a seguinte 

Emenda ad1litivlt 

' Ao art. 7 .•. 

Nos municípios un que houver 
caixas economlcas, crcatlas pc-
la~ rnnnicipallcades, não serão 
(',readas as !lo Estado. 

I 

Sala rias scssues, · 17 de julho 
1895.-CAI\WS A.LVES. de 
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35 Crêa uma caixa economica Encerrada a discussão sem mais Iniciado na Camara 
na Capital do Estado. tlehate, Hc:\ a votaç~o tamhem dos us. Deputados 

adiada por falta. de numero. 

A uiscussão dos arts. s. • a. 12, 
é encerrada sem debate e do 
mesmo modo adiada a votação 
por falta. de numero. 

Em 19, procndcndo-sc ~t votação 
é approvado 0111 2. • discussão 
com a emenda additiva olTerc-
cida pela sr. Carlos Alves, e 
11ca sobre a mesa para entrar 
na. ordem dos trabalhos, tlis-
pensado para essn Hm o in-
tersticio, a requerimento do 
sr. Frederico Augusto. 

l~m 19, entrando em 3, • discus-
são, 1\ offerecida a seguinte 

Emenda 

Serão de prelcrencia auxiliadas 
as caixas que !orem fundadas 
por iniciativa de particular nas 
sédes dos municípios, pagando 
o govern,1 juros de 5 ·t. aos 
depositas feitos no thcsouro 
estadual. 

Sala das sessões, 1!) de julho de 
Jl)'J:í.-C. ne lltnro. 

Apoi<ula c posta conjunctamentc 
em discussão, t\ esta encerrada 
sem debate e adiada a votação 
vor falta do numero. 
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36 "l',':"{~o~ odo,;n"tmtho· '"'"'"'"'" de ' 1"" tml•hm. <to'; ,:,.1i,,m1~l.~~ 
1895 JulhO, 13 

1895 .ruiho, 13 

mente ou por concurrcneta 
JUblica a ucsobstrucç~o do , . l

1
r 

0 
paraeat(t. Em 17, c o!IerecldO c !lca sobre 

I ' a mesa para entrar na ordem 
elos traball!Os ali m de ser suh· 
mettido . á. 1. • dis~ussão, dis· 
pe11s<~da para ess<; 11m a im-
prcss~o. a reqnonmento do sr. 
Necc~w Tavares. 

Em 18, 1! ap~rovado sem tlcha-
te crn 1. • discussão e remettido 
á commissilo de obras pnhli· 
cas que, obtendo urgcncia 0 
o!Ierece e llca sohre a mesa 
para entr~r na ordem dos tra· 
!la!IJOS? a!llll. de s.cr sullmettldo 
~ 2.· d1scussao, 1llspensada p:tra 
Jsso a unpress:l? :t rc<JIICrimcnto 
do sr. l\lello hanco. 

Em 1!>, ~ntra em 2.: discussão 
por arllgos snccessiYOs. ' 

I 

A ,Ji~rn~'rro . do art. 1.· é encer-
rada del,JOlS de algum dehatc 
ficando a ·votação adiaria por 
falta de numero. 

A discussão dos arts. 2: a 7 •. 
successivamentcencerrada sen~ 
debate, e adiada do mé~mo 
modo a votaç:lo por falt<t de 
numero. 

I'ende de andamento 

37 Isenta ue legitimação as ter- I·:m lf> de julhO, ú rcmottitlo ~ 1 .. ras 
9
ue se acharem no do· comrnissão de oLras publicas'

1 
mftado na Camar:l 

mimo particular por titulo ' · < os srs. Deputados. 
iflgitllllO. 

. 
'· 
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1 895 Jullw, 13 ;,7 Isenta de legitimação as ter · l~m 20, entra em L· discussã o Iniciado na Camara 
ras que se acharem 110 do · que ti encerrada depois de ai . dos srs. Doputados. 
minio particular por litul o gu m debate. ficando a rotaçã o 
le~itimo. adiada por falia de numero. 

l'ende de andamento 

95 Julho, 15 c8 .\uctoriza o governo a garan Em 15 de julho, é remettido [\S Iniciado na Cama.ra 
ti r aos municípios I[Ue têm commissões reunidas de ~aúde dos srs. Deputados. 
sido invadidos por moles publica e finanças qne o offe· 
tias epidemicas o empres- rece para ser submettido á 1. • 
umo da quantia necessaria discussão e olitem dispensa de 
aos respectivos sanearncn- impressão afim de que faça o 
tos. n~~nonapu~dao~mnd~ 

trahalhos da_ sessão seguinte. 

18 

Em 16, é approvado sem debate, 
em 1. • discussão e vae ás com-
missões reunidas de saúde pu-
blica e camaras municipaes. 

Nesta mesma data, (t vista de 
urgencia requerida pelo sr. 
Carlos Alves, é oiTerccido e nca 
sobre a mesa para ser sulimet-
tido à 2. • discussão, dispensa-
dos para esse Hm o intersticio 
e a impressão a requerimento 
do mesmo senhor. 

' 

I~m 17, é approvado, sem de!Ja-
te, em 2. • discussão e llca so-
bre a mesa para entrar na or-
dt!m do~ trabalhos da sessão 
seguinte, dispensado para esse 
llm o interstlcio, a requeri-
mento do sr. Carlos Alves. 

Em 18, é approvado, sem deba-
te, em 3,• discussão e remet-
ti.1o [I commissão de rertacção 
que, obtendo urgcncia, o offe-
rcce redigido anual. 
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1895 Julho, 15 38 .\uctoriza o governo a garan- A' vista de nrwmcia retjucrida lniei~do na Camara tir aos municípios que têm pelo sr. Carlos Alves, entra dos srs. DcpuladM. sido invadidos por moles- irnmediatarnente em discnss1io tias epiàemicas o empres- e é approvada sem debate a limo da quantia nccessaria retlacção llnal, a qual \ao ser aos respectivos saneamen- copiada e remeltida á sancçllo. tos. 

' 
Em lD, t! remet!ido á sancçào, 

sob n. 67. 

Sanccionado 

Lei n. fí!j, de .:!.> tl1~ julho de 
l8!J.'i, 

1895 Julho, 15 39 Concede licença a 'diversos Em 16 de julho, (~ rcmeltido <í lniciallo na Camar 
funccionarios tio justiça, commissão de requerimentos tios srs. Deputado 

tle partes. 
a 

S. 

Em 17, é offerecido c flca sobre 
a mc~a para entrar na ordem 
dos trabalhos anm de ser su!J-
rnettido á 1. ·discussão, dlspcn· 
Slda para Jgso a impressão a 
requerimento do sr. Necesio 
Tavares. 

Em 18 1! appronvlo s8m dehate 
em 1: · discussão e remettitlo á 
cOiiunlssão 1le requerimentos 
de partes, que o!Jtenrlo mgen-
c1a o o!Tcreée c vae a impri-
mlr-se para ser snhmettitlo ;í 
2. • discussão. · 

.\ requerimento do sr. Mello 
Franco é dispensada a irnpres· 
são afim de que faça o mesmo 
parte o a ordem dos lra!1alhos. 

Em 1!!, entra em 2. • discuss:io, 
por artigos. ! 
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1895 .Julho, lf• 30 Concr~rle liennçr~ rt diver.<os Ao art. 1. ·O sr. Costa :"e na, por 1 niciauo na Cama r 

fnnedonario~ de justir;a. parte da commíssão rll~ rerruc- rlos srs. Deputados rirnentos de partes, o!Yercce as 
se::;uiutcs 

Hmendas 
I 

N. l 
I 

, Em vez !lrJ--··1 annos tliga-5c-!!. 

Sala das ~essõJs, W de julho rl ~~ 
1805.-C. SEN.\. 

N. 2 

Accrescenle-so em sr~nirh ao art. 
1. ·-c ao escrivão do judicial e 
notas rlo Carmo do 't:io Claro 
-Joar1uim Leite Soares Pinto. 

I Sala das sessões, 1!) de julho de 
1805.- c. SENA.- FEni\Ell\A 
ALYES.-H. LAGOA. 

N. 3 

Ao art. 1. • in-fine. E um anno 
com ordenado, para tratar de 
saúde, ao professor da Pedra 
Hedonda, llernardino .• José de 
Quciroga. 

sa:a das commissões, 19 de julho 
rle 18:);::,.-C. SENA.-H. L.IGÕA, 
Fmmml\A ALVES. 

l'ost.ts em di~cussão, con]uncta-
' mente com o art. 1. •, tl ella 

encerrada sem debate e adiada 
a vota<;.ão por falta de numero. 

A discmsão do art. 2. • é encer-
raila sem dellate e adiada do 

I mesmo morlo a votação por 
falta de numero, 

l'eruie de andamento 

•· 
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---·--------·---l·--------------------~1---------~,------------- ----------------
1895 .Julho, 18 

1895 .Julho, 18 

1895 Julho, 19 

l895 Julho, 20 

40 Concede auxilio p:\r:t a re- Em 10 .de julilo ~~ remctlitlo ú Inki;tdo na Cam:m 
conslnH:~~ào tle um prerlw comnussão de obras publicas. 1!1,; ~rs. Deputados. no colle~io fias irmãs 1le , 
caridade em llariauna. 

' 
P('IU[" ',!.-· }I'O'ertr 

•H Cr~a escolas nocturnas em Em 10 tle ju[ho, é rerneltido ;i lnidatln n:t Camara 
diversas Iocalid~.dcs. co~nrnlssão ~e instrncção pu- dos ~rs. Deputados. llhca. 

Pende !le ]J(t1'ecer 

42 Crêa cadeiras de !nstrueção Em 20 dQ julho . 6 remellido it lnici:vlo na camara 
primaria em 1hversas lo· cl1t1l1.rcnan.llssao ,rle mstrucção pu- do~ srs. Dcpu\ados. calidades. 

43 Istmla !le imroslos, pelo pra- Em 21 ~~~ jnll~o, t! rçcehido p J!a Iniciado na carnara 
zo de 5 annos, a exporta- secrctana q~c o ~letxa de apre tios srs. Deputados. 
~110 de aguas min~r;1e~. sçntar para 1e~ lt!lo !lo expe-

tllentc por :nao haver mai, 
tempo de thr-~e-lhe o nnda-
xnento neees,1ar10, 
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18()4 .Junho, !l 1411 evoga o art. 1.• da lei n. E 

m '!.7 de abril de 1895
1 

a com- lni 
ciado na Camar 

45, de 6 de junho de 1893, 
missão de justiça e legislação o 

dos srs. Deputados sobre remot;ão de juizes 
o!Tercce para ser submettido :i <le direito para comarcas 
I. • cliscussão e vae a impri-de 1. • entrancia. mir-sc. 

a 

Em 1. • de maio, é approvado, 
depois de algum debate, em 1. • 
rli~cussão c remellido á respe· ctiva commissão. 

Em 2, é o!Tcrccítlo para ser 
subrnetli<lo á 2. • discussão~~ 
Hca sohre a mesa pam entra 
na ordem 1los tralmlhos, sendo' 
para esse liln dispensados o 
intcrsticio e a impressão a re-
querimenl.o do sr. I.evindo Lo. pes. 

l~m 4 entrando em 2.· discus-
são, 'são ol1erecidas, apoiadas e 
postas conjunctamente em !lis· 
cuss~o as seguintes 

Hmcnda~; ' 

Em vez de-artigo uniCO-diga-se: art. 1. •• 

Addile-se: ' 

Art. ~.· Ate GO dias após a va ga de uma comarca. o preside! 1te Poderá fiara ella remover o juiz de outra de egual ou Sll· llerior enlrancla que o req ue-rer; e hem assim e:r-oflic io, ~uarclatlo o disposto no art· 31, da lei n. 18, de ~8 de nov em. bro <le 181'll, o juiz, da COITla rca em que se <ler rebrJlliào, s edi· ~~ao on grave perturba~~ão da ordem JlUIJlica, ~Cll1(lre que esta ~rovídencta fôr reclamad a a . >em da administração da jus-tiça. j • 
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ASSUl\IPTO ANDA:IIENTO OBSElWAÇÕE:l 

---1-------------------- ------------------------ -------------~ ... 
14 Revoga o art. 1. • ua lei n. Art. 3. • Findo o Jlrazo do artirro Iniciado na Carnal:'\ 

45, de 6 de junho de 1893, antecedente c nao se tendo dado dos srs. Deputado~ 
5obre remoção 1lc juizes a remoção de algum juiz para 
de direito para comarcas a comarca vaga, será esta posta 
de 1. • entrancia. lmmedlatamente om c•1ncur~o. 

si fnr de 1. • entrancla; ou 
provida pela fórma determina-
da na 2. • parte do art. 25 da 
mencionada lei n. 18, caso seja 
de entrancia sup.crior. 

Art. 4.· A remoção, nos casos e 
pela fórma estabelecida nos 
arts. 2.• c 3. •, poderá ainda 
ter Jogar para comarcas a cujo 
concurso não tiver se inscripto 
ao menos um candidato, c sem-
pre que os cantlidatos, inscri-
ptos forem inhahilitados, ou 
habilitados, mas não nomea-dos. 

Art. 5.• llevogam-se as disposi-
ções em contrario. 

Sala das scssl'les, 4 de maio de 
1895,- llEm:LLo 1101\TA, 

,t rtigo alldit:'ro 

O concurso a que se refere o 
art. 67, n. V, da Constituição 
do Estado serà feito annual-
mente, em dezembro, e dentre 
os candidatos classillcados o 
Presidente do Estado !ará' as 
nomeações para as comarcas 
que vagarem, de 1. • entrancla. 

l'aragrapho unico. Uma vez 
classil\cados em qualquer dos 
concursos annuaes, os canài-
:~atos poderão em todo o tem-
po ser nomeados para as ditas 
comarcas de 1. • entraucia, si 
o governo nelles reconhecer a 
lndl~peusavel Lldoneidade mo-ral. · 

S. H. 
Sala das ses~ões, 4 f'lle lllaio de 

1895.-J. I'. XAVIEI\ DA VEIGA. 
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a Revoga o art. 1.· da lei n. Depois de algum debate encer- Iniciado na Camara 
45, de 6 de junho de 1893, ra-se a discuss:lo c é approva- dos srs. Deputados. sobre remoção de juizes do o projecto, assim como a 
de direito para comarcas emenda do sr. Xavier da Veiga, 
Je 1.· entrancia. sendo a do sr. Uabello Horta 

rejeitada em uma parte e pre-
judicada em todas as outras. 

Adoplado em 2. • para Passar a 
3. • discussão é o projecto com 
a emenda approvada remettido 
á respectiva commiss:lo. 

Eot G, é oiicrecldo e vae a im, 
primir-se para ser submettido 
á 3.· dlscussao, acompanhado do seguinte 

Parecer 

A commissão de legislação e jus. 
tlça 'otlereee para 3. • discussão 
o projecto n. 14, da Camara 
dos srs. Deputados e as emen. 
das s~uintes approvadas pelo 
Senado em sessao de 4 do cor-
rente mez (n. 2} e outras con-venientes: 

J.• 

Substituam-se as palavras «artigo 
unico» pelas seguintes cart. 1.'» 

2.· 

Accrescente-se: 

Art. 2. • O concurso a que sere-
fere o art. 67, n. Y, da Consti-
tuição do Estado, se rã. rei to 
annualmente, ~m dezembro, e 
dentre os candidatos classifica. 
dos o Presidente do Estado rarâ 
as nomeações para as comar-
cas tlc 1. · entrancia que vag'\-rem. 

P:uagrapho unico. Uma vez clas-
s!!lcactos em qualquer dos con. 
cursos annuaes, os C:tndidatos 
poderão em todo o tempo ber 
nomeados para as referidas co. 
marcas, si o governo reconhe-
cer nelles a iwlispcnsavel ido-nehl.lde moral. 
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V394 .Junho. 91 H licvo:;a n art. l. • o la l•~i n. :L• Iniciado na Camara 

' ·1:\, ·,k (j de junho de IS:l;), dos srs. Deputados. 
~u!Jre r.:tnoo•;1o ole jniz,~s 
o!o: olireiln púa CO!II:ll'l':IS Aecreseente·se: 
do! 1. • Cllll'<lllCia, 

I 
.\J'l• :). '' Ue\'ogaln~RO 

<:•J<:s l'fll contrario. 
as disposi-

Sala olas commi~sõeg, 6 de maio 
de L895,-Lt-:Vl,ll0 LOPES-FttE-
nEt\lco Aum:sTo.- CuuLLO m; 
111111'0. 

Em 8, enlrand11 ('fll 3.• diSCUS· 
:-rto, ~:1n uJTi~t·,~cidas, apoiadas 
I! po,1a,; cnnjunctamente em 
di~en~~ào a~ hegnint•!S 

Elllendas 

N. 1 

Ao nrl. 2.u 

Em vr:~ de -dezembro-diga-se 
junho. 

Sala !las scssüeg, 8 de maio de 
1895.- CAMILW m; llRITO. 

N. 2 

Atl1lillvo: 

l"'ü pre,cnte anno o concurso lerá 
I ' to:,(:tr ('lftlldcn,hro. 
I I I 
I I 

I I 
I i 1 .~ • .!a tia,; se~::lll!~~ R U~ maio d~ i 

! I f tS'l:,.- t:.nut.J.Il DJ·: llntro. 

i 
I I 

I 
i 

;; • :l I 

l I ! .\ 1'1'1'\'''!'l~lllt:·~() i I ( I ondrl convier o 
i I j :O.I~i!flllllt~; . J 
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14 Hevo"a o art. t.·• da lei n. Artigo. O Presidente do Esla!lo lniciarln na. Can,ar·a 
•!5 "de 6 de junho de 180.!, re~ular;í as eotuliçiies do eon. <los ~>t's. Depulad\l:<. sobre a remot;lio de juizes curso. 
de 1lireito para comarcas 
de 1. • entraucia. S. H. 

Sala das sessões, 8 lle m:lio til' 
Hl05.-J. DUTIIA. 

Encerrada a <li~cussão, são appro. 
vadas não s!l estas eol!lo lam. 
hem a~ emendas qne t·on>tam 
llo parecer da commi~si"IIJ. ~ 

A1loptat1r em 3. • lli~cussrtn. VUl'l 
o projeclo l'tHIJ as r:ue:Hhs" 
appn,varla~ ;i t·omusbs:lo d · I'•'- I ,,,,,... I 

Em n, é offerecida e vae a lltl· 
primir·se a seguinte 

Redacçáo {in al 

Foi presente á commissiío de re. 
!!aceno o projecto n. 14. tia ca. 
mara dos srs. Deputados, já 
approvado em 3. • discussão 
pelo Senado com emendas art. 
dltivas, e é seu parecer que as 
alludídas emendas sejam assim 
redigidas para irem, com o 
dito projccto, áquella Camara: 

1.• 

Substituam se as palavras <.<:artigo 
unico>> pelas seguintes «art.t.o,. 

2.· 

Accrescente-se: Art. 2.· o con. 
curso a IJUe se •crere o art. li? 
n. V, da Constitni~<lo do E~ta' 
~lo será feito annualmcnte Nlr 
Junho, e dentre os CaiHlid.;lo 
que forern classillcados o Pre. 
siden te tio Estai! o far:í a~ no-
mcat:ões para as comareas d• I 1. • cntrancia que vagaren1• j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 
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14 Re ----------------------1·-.. .... ----._. __ _ voga o art. 1.· da lei n. O 3, 4 5, de 6 de junho de 1893, 
sobre remoção de juizes a 
de direito para comarcas s 
de 1. · entrancia. 

overno reguln 
o concurso, q á as condições Iniciado na Camara 

ue, no corrente dos srs. Deputados. se-ha no mezde uno, el!cctuar-
etcmbro. 

Pa ragra~ho unic 
sifica os em q o. Utna vez clas-

ualquer dos con-
s, os candidatos 
odo o tem~o. ser 
a as ditas comar-
trancia, si o go-

cursos anuuae 
Poderão. em t 
nomeados par 
cas de 1.· en 
verno rcconh 
dlspcnsavel i ecer nelles a in-

doneidarle moral. 

3.• 

Accrescente-~e 

Art. 3, • llev ções em co ogam-se as disposi-ntrario. · 

Sala das com 
de 1895.- missões, 9 de maio 

LF.VINilo tOPES.-J. P, XAVIE 
BENTO No R DA VEIGA.- .ros&' 

GUElRA, 

Em ll,éap 
a ret.Jacçà provada, sem debate, o nna1. 

Em 14, é 
Camnra 
acompan 

o projecto devo! vi(lo à . 
dos srs. Deputados, 
hado da!l emendas a 

e fere o Pat·ecer da com-de redacçllo. 
que se r 
tnlssão 

lO:m 5 de junho, lendo aido ap-
as as eiiieudas, é o pro-
emettido á sancção, sob 

PfOVad 
iecto r 
n. 1. 

Sanccionado 

Lei n. 1111 de 7 de junho t/e 
1895, 
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OBSERVAÇÕES 
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2G I se nta de legilimaçilo as ter- Em 

20 de julho de l89t, ê de- lnici 1do na Cama r 
ras <Ine se acharem por ti- v 

olvido á Camara dos srs. De-
dos srs. Deputados 

tulo letitimo no domínio p 
utados acompanhado da se-parti cu ar. g 
uinte a 

Emenda 

Ao art. 1,. •. 

Paragrapho unico. I 
Supprima-sc. 

Em 2:~. tendo sido esta emenda 
rejeitada peta Camara é o pro-
jecto novamente enviado ao ::-cnauo. 

Em 2G de abril d<l 1S95, e lido'" 
no expediente o otlicio de de-
vo!ução e vae o projecto com 
aemendaaimprimir-separa en-

'trar na ordem dos trabalhos. 

Em 30, entrando em nnica dis-
cuss;to <t referida emenda, ê ap. 
provada por dois terços, depois 
ile algum debate, e devolvida 
com o projecto â Gamara. 

Pende •te soluçtio da Camurct dos 
srs. Deputados. 

. 

33 Proroga alé 30 de junh 
o de Em 21 de julho de 1894 entra 1895 o prazo conce 
dido em H.· discussão que é' encer-llehs leis ns. ,11 e 77, 
para t'ada ~em debate, tlcando a vo-que os alumnos das 

Esco- taçtlo Mht<la por falta de nu-las Normaes pc.ss:un con- mero. clulr o curso, de co nfor-rnitlade com as leis e re. gulamentos anteriores. 
(\''ide synopse úe 189.!, pgs. 170.) 

I 

I 

' 

Iniciado na 
dos srs. n "camar:t 

eputados. 
j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 
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33 Proroga até 30 de junllo de EJII 29 d~ abril de 189:•, cntran· Iniciado na Camara 18~5 o prazo concedido do uovameute em :.l. • discus- dos srs. Deputados. 
pelas leis ns. H e 77, para ~ão, nos termos da ultima par· 
que os alumnos das Esm- to do art. 1G1J elo ref(lmcnto, in· 
Ias 1'\ormacs possam con· terno é esta cnccrrada,scm deha· 
cluir o curso, ele confornu· te c rejeitado o projccto, o qual 
eladc com as leis c regula- vae a archivar-sc, fazendo-se a 
wcntos anteriores. neccssaria communicaçil.o á Ca-rnara dos srs. Deputados. 

l 
40 Aucloriza a 1lespeza de coft~m ~o. de ahril de 18~l:>, entra Iniciado na Carn::tra 

I 
contos como cou trilluiçil.o em 1. • rli:ic.us~fio que é cnccr· dos srs. Deputado s 
para os cofres da Uuião, rada srrn rlehat'l, e, proccden-
anm 'de melhorar os servi· tio-se ;i votação, vcrilica-sc es-
ços de correios no norte tar esta empatada, tlcando o 
do Estado. desempate -para ser resolvido na sess;'ío seguinte. conforme 

prcccitúa o art. 188 do regi-
mento interno. 

J·:m 1 do maio, posto novamente 
a votos, é approvado em 1. • 
discussãO e remettldo à com-
missão ele obras publicas, cor-
reios e telcgraphos. 

1~01 11. é o!Terecido e vae a im· 
primir-se para ser su!Jmettido 
:1 2. • discuss:lo, acornp:w!wdo 
do seguinte 

Parecer• 

A commis>ão (lc obras publicas 
a quem foi presente o, }Jrojecto 
n. 40, vindo da Camara dos srs. 
Deputados quo auctoriza o go· 
ycrno a r!cspendcr até a qnan-
tla de GU:OOIJ$, corno contrilmi· 
çlio para os cofres da Uniãa, 
a!lrn de mellwtar os servl1;os 
do correio no norte do Estado; 

considerando que o serviço pos· 
tal tern até Jwje corrido por 
conta dos corres da União; 
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40 Auctori;r.a a despcza de 60 Considerando rJnc,comquanto seja Iniciado na Carnara 

contos como contri!Juiçilo far:n!l:tdo ao Eslarlo o csta!Jelc- dos srs. Deputados, 
para os cofres da Uni:lo, cimento de linhas de correios · 
a!im de melhorar os servi- o.telf'~raplws,aintlaaté hoje n:lo 
ços de correios no norte llle foi pos~ivel occupar·se deste 
do Estado. serviç.o assoJ)(]rllado corno ~c 

ach~ por muitos outros <le sua 
exclusiva competencia, ao pa~so 
que o serviço postal feito 
pela Uni:1o vae scnsivelmcr,to 
satisfazendo :1s mais urgentes 
necessidades; 

Con;;idcranrlo qnc, estando hoje 
LJem ddimilada;; as orhitas de 
acriáo da União, dos Estados, 
dos mnnicipios p dislriclos, 
hem r orno as fontes de oll~S ren-
da> c recursos, é mister qne 
cada nlll Re o c eu pe rios tra!Ja-
lllos que lhe competem p~ra 
rJue n;1o percam em autonomia 
ti •ida Jlropri:t o rJIW pareeem 
ganlnr em servir;,o~ e allivio 
de o!Jri~ações; 

Considerando que sô nos casos 
de não poder a União occu-
par-se de serviços que. em!Jora 
de sua r,ompctencia. sejam ao 
Estado di.l tal utilidade e pro-
veito que o bem publico recla-
me seus auxtlios :\ União, até 
que esta possa eha,mal-os a si: 

Consideranrlo que o serviço [lOS· 
tal a que se rerere o projecto 
da camara dos srs. Deputados 
não cst:i felizmente neste caso 
visto como a Uni:1o se tem 
mostrarto sempre wlicita em 
attcnrlcr ás rcclamar;otlS qúe 
lhe silo dirigidas. crcanclo mes-
mo linhas rio correios que para 
ella sà liguram como fontes de 
despesa; 

Considerando que, adoplanrlo-se 
a rnet!lcla do projet:to em rela-
(•áo 1\ r.ona de que :;e trata rlevia 
o Congresso, por 'paridàde de 
raz:\o, applicaJ.a a muitas ou· 
trag. tio E~tarlo, uas quaes o 
scrvrç.o postal da Unifto ~e acha 
nas rrw,;mns concli~·ões de in-

. su!lkieueia; 

:;·• 
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--- ------- ---1--------------------1------------------------J--------------~ 
189·! Julho, 16 

11.!94 Julho, 18 

40 Auctoriza a tlcspeza de GO Considerando que, assim proce· Iniciado na Camara 
contos como contribuição dendo, abriria o Estado novas dos srs. Deputado~. 
para os cofres da União, !ontes de despesa, quando mes· 
afim de melhorar os servi· mo na zona de que se trata 
ços de correios no norte necessidades mais palpitantes 
do Estado. reclamam seus auxllios, e quando as bases pouco estaveis 

de sua prosperidade financeira 
aconselllam a maior modera· 
ção e prudencia. é de parecer 
que, sendo submeltldo á se· 
guncla dlscussn:o, seja rejeitado. 

Sala das commlssões, 11 de maio 
de 1895.-C. SENA.-FERRElllA 
~LVES.-;-1\. LAGO.~. 

Em 15, entra cru 2. • discussn:o, 
por artigos. 

Depois de algum debate encer· 
ra.se a discussão do art. 1. •, o 

· qual é rejeitado, llcando pre· 
judlcados todos os outros. 

vnr• n prf'ljf'f•!o a arc!Ji v ar-se, o!-
llciando-se a respeito á Cama-
ra dos srs. Deputados. 

43 Crea na Capital do Estado Em 19 de julho de 18!.1!, é re- Iniciado na Camari\ 
uma rcparti•.:ão denomina· mettido :1 commissn:o de tlnan- dos srs. Deputados. 
da-Archivo Publico llli· ras que nesse mesmo dia o _ neiro. ôtrcrcce e vac a imprimir-se 

para ser submottldO á 1. • d!S· 
cussll.o. 

Em 27 tio abril de 1895, é ap· 
provado sem debate em 1. • dis· 
cussll.o c rcmettido ás commis· 
sõcs reunl<las de legislaçt.o e ti· 
nanças. 

' I 
I 
\ 
I 
I 

' } 
J 

;' .. 
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1891 Jnlbo, 18 .J3 Crêa na Capital tiO Est 
ado E.m 2 de maio, é ofTerecido p ara Iniciado na Camara 

uma repartiçrro denomi 
na- ser submettido á 2. • discuss ào dos srs. Deputado~. 

da-Arcltlvo Pnhllco 
1\Ji- e fica sobre a mesa para e n-

neiro. 
trar na ordem dos trabalh os, 
diSpPnsados para esse fim o 
interstício e a impressão a r e-
querimenlo do sr. Levindo 
Lopes. 

Em 4, entra em :2. • discussão 
por artigos successivos. 

Ao art. 1. • é otierecida, apoiada e 
posta conjunctamente em dis-
cu3s:lo a seguinte 

Emenda 

Art. t.• Em vez de- na Cattal 
do Estado - diga-se: em uro 
Preto. 

Sala das sessões, 4 de maio de 
1895.- HEm;u.o HonrA.- Go-
m;s DA SILVA. 

Encerrada a discussão, sem mais 
debate. são approvados o artigo 
ea emenda. 

Ao art. 2. • o sr. Levindo Lopes 
oll"ereco a seguinte 

Bmenda I 

Ao art. 2. •• 

Depois das palavras:- para esse 
11m destinada,- accrescente-se: 
- a proporç!lo (IUC sejam ad-
quirlclos. 

o mesmo senhor, aproveitando o 
e nsejo, f'nvla á mesa para se· 
r em discutidas, á proporção 
!I 

ue forem entrando em dis · 
c ussfio os arli~os a que ellas 
s e referem, ma s as seguinte3 
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43 erra n:t C:apilal !lo Est·H]O /:'11/C/II!as 
uma n•,,artid\o cleuoinina.-
da-.\rcltivo' Pnhlico l\li-
lltliro. 

.\o art. ::.' para~rap!Jo uuico. 

D<·poi~ da~ p::tl:ll'r:ts: - -em ou-
li'Os Estados -- :<ccresccnte-sc: 
- n:l Cnpi!al Fed•:ral. 

Ao art. .!_· - ~n!J,tituam-se as 
palavra": - ahonando·se-lhes 
urna ~ ral i flca,;:io, ntc., (até o 
ll111 do [lili'ÍOdO\- Í't)]ag SCÇ(UÍII-
lt'~: para t)nja :wp!isição, c 
J•nlo modo qne ~n Pstahelecer 
1111 regnlameuto do nrchivo, o 
guverno marcarft uma quantia 
l'<~Zfl:tVPI, ilis<:riminatla da tio 
l'I'Si"'clivo expetlicnte e IJUC 
nnnca pod.)ril ~er cxcedirla sem 
ordem ou auctorização sua. 

Ao arl. 5.· Onde está cscripto-
«um chc!!.l de secção, dons 
amanucnscs, ele.. !liga-se : -
nm scerctario archivista, dons 
nnlciacs snh-arehi vistas, dons 
amanuenscs, etc. l> 

Ao art. 6: § 1: - Em vez de 
chefe de scq~ão- rliga-sc:-se-
cretario·archivlsta ;- c accro· 
scente-sc no IIm:- os o1llciaes 
suiJ-arclrivistas c os amanucn-
~e~. prennchitlas ~s condições 
de i1loncidade tJne o rcgulamen-

1 tn delerminar.'l, pelo :;ccretario 
dt~ Estar!" do lttlerior, soh pro-
pn~la ti<J diredor tio archlvo. 

.\ n a ri. 7. • •upprimam-se as pa-
lavras ... l:tltm - e - com-
pl<·tn -- O nl'<:l'f~~Cf'II[C·SC O SC· 
guiuL·•- hisloria e gengr~phla 
olo llra7.il, e~pccialmeutc do 
E~l:11\o ti•! Mina~, e rcdacção 
olllcial. 

OBSEHVA(ÜES 

!Iniciado n:t ~~amara 
dos srs. Deputados. 

I 

l 
L 

r 
' l 
l 
l 
l ... 
l 
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!3 Crêa na Capital do E~tacln Ao para~raplio unico elo mesmo Iniciarlo na Cam·1•·:\ 

uma repartic.~ào cl!'nomina· artigo, Snll~lilnarn-~n as pala cios ~rs. Dr~pulad,l,. 
tla-ArchiYo Publico Mi· vras: «TJortu~n•:z, !r:weez••. ele, 
neiro. (até o Um rio pcnodol pelas ~e

gninl~s: ·- quae~cpHn· lias IIJ:l· 
teri:;s indieadas ~·!rfw rl•sp1:n>a 
d~s do eunr.m·,;o !la part,J r<!· 
!crente a el1:1s. 

Ao nrt. 8.' Snlistilna·~e [.el·' se-
guinte: 

I 

Artigo, Fira r.\ a eaq:o rio di li'· 
1
1 

elo r do arf'lli v o a nrgan iz 1çào 
e rPd.\e':il.l• d" llflla llt P .~~~~ p • 

I 
rior!JC::t Pllit.11!a tn 1111[1''·'1•~:•, 
Ollieial, ll:l q::al pu!Jiir:l!:i n,i, 
~ú ns trabalhos hi:-lorieu:;, llio· 
'graphicos, t.opographico3, esta 
tistrcos, ele .• que escrever eon-
ccrnentcs aos acont.ccimentns, 
homens e cousa~ nolavcis ele 
Minas Gcraes, como lambem 
documentos, composições litte 
rariM e mcmori,;s intercssan-
te8 sobre os rnesmosassumplos, 
incclilas ou n<lo vulgarizada•. 
- Em remuneraçilo desse tra-
ballJO t~spccial perceberá a !(ra-
tificação que no regulamentou 
~overno arbitrar. não cxceden· 
te·de quatro contos annuaes -
arrecadando-se na Imprensa 
omcial como renda do E'tarlo 
a importancla das assignaturas 
ela rcfer ida Revista. 

Paragrapho unico. Poderá o go 
verno encarregar ao mcsrno 
dircctor, ou a outro cielaetúo 
IJUC julgu.: conrpetenll', de e:s-
crever com exaetidi:o c c i l'-
cumstanciaclo dcsenvol v i men tu: 
- 1 as Epht>rnrricles soeiaP.s ~~ 
polillcas do Estarlo;- 11 a !tis· 
toria ou chronic:l ele Minn~ 
Geraes, a começar do ~c c r tles, 
envolvimeuto e primeiros po-
''oamcntos até o preseute. A• 
auctor· caber<\ opportunameutr 
por c,8as obras, que ser:\11 eeli 
t:utas na Imprensa Olllcial, o 
premio pecuniario que~ n gov••r 1 no cntcncler mcrccHio à vista: 

l 
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43 Créa na Capital do Estado 
urna repartição denomina-
da- Arclüvo l'u IJJico llli· 
neiro. 
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dos mesmos trabalhos e do pa· Iniciado na Camara 
recer que sobre elles apresentar dos srs. Deputados. 
pessoa ou cornnlissão idonea a 
quem disso incum!Jlr o l'resl· 
dente do Estado. ' 

Ao art. 1). •. 

Supprima-sc. 

Ao art. 12. 

Depois das palavras: - dunda· 
ção do arc!IIvo ::.>- accrescen· 
te-se:- ficando-lhe aberto para 
as despesas com o mesmo o 
cr~dito necessario até que ll'l 
lei do orçamento se consigne a 
verba annual para a repartição. 

A tabella de vencimentos, seja 
Slibstlluida pela seguinte: 

t Director.......... 6:000$000 

1 Secretario-archlvis· 
ta .. • • .. .. .. .. • • .. 4: 800$000 

2 Olllciaes sub-archi-
VIstas a 3:6011$... 7:200$000 

2 Amanuenses a 
2=400$............ 4:800$000 

l Porteiro.......... 1:5DO$OOO 

t Continuo......... 1.200$000 

2!"\:500$000 

\ 
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180·1 Julho, 18 ,13 Crêa na Capital do Estado uma O mesmo sr. senador oiTerece o Iniciado na Camar:~. 

I 

repartição denominada Ar- seguinte dos srs. Deputados. 
cbivo Publico ~lineiro. 

Requerimento 

nequeiro o adiamento da discus· 
s:to do projecto n. 43, até que 
sejam impressas e distribuídas 
as emendas oiierecidas pelas 
commissües tle legislação o fi-
nanças. 

Sala das sessões, 4 de maio de 
1895.- UVINilO LOPES. 

Apoiado c em discussilo, é o re· 
qucrimento approvado sem de-
bate, e vila as emendas a im-
primir-se. 

EDl 7, continua a 2. • tliscussão 
por artigos, conjunctamcnte 
com as emendas ofierccidas 
pelas cJmmissões reunidas de 
legislação c finanças. 

o art. 2. • é approvado sem de-
bale, com a emenda das wm-
missões. 

Ao art. 3.' o sr. C. ele Urito 
otferece a seguinte 

Bmendlt 

\' emenda do art. 3;':-em vez 
' de:-Capital Federal-diga-se: 

nas repartições rederaes. 

Sala das sessões, 7 de maio de 
1895.-C. Dll URITO. 

E' apoiada c posta conjuncta-
mcnte em disc.ussão, encerra-
da a qual. é approvado o ar· 
ti~O com a emenda do sr. Ca· 
millo de Drito, licando preju-
dicatla a da:; commíssõcs. 
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- • . -~ . 1 · ·olu na ""'"" 1894 Julho, lS 43 Crea na CapJlal <lo Estado uma Os arts. 4. • a 7. ~.lo succcsSJ· UIICI, 1 rs D"putatlos 

repartição <lenomina1la Ar- vaJII"lll•~ appro' a1lo~ sem 1IC· <o:- ~ · -
chivo Publico l\lineiro. In te eom as rcspecth a~ cm~n· 

rla~ otfcrccidas pel~:; eomrms· sües. 

O art. l3. • lica prejudicado com 
a approvação da emenda sul?· 
~litutiva ao mesmo, o!Terccl-
da pelas commisslics. 

O art. n. • fica supprimi!lo çom a 
approvação da emenda das com· 
lltis~ões ao mesmo o1Tcreci<la. 

O~ art~. tO e 11, são approva-
ilos >em dehab, as~im como o 
art. 12 com respectiva emenda 
otrcrecida Jlelas comm issõcs. 

O art. 13, li lambem approvado 
~em ilehate, a~sim <'llllhl a ta-
hclla substitutiva oiTerechla pc-
!as. comrniss!ies, ficando pre-
JUdicada a_do }lrojcclo. 

Adopta~Io em 2.· para passar á 
3. • discussão, vae o projecto 
com as emendas approvadas 
fts com missões reunidas de jus-
tiça o legislaç1ío e finanças. 

Hm 8, 6 otTereci1!o e vao a im-
primir-se para ser sulnncttitlo 
á 3.· discussão, acompanhado do seguinte 

Parecer 

As. comrnis~iies de Jegisla<'<'to e 
Jnstlç~ e de !lnanças offerecem 
para 3 • discussão o projecto 
n. 13, da Camara dos srs. De-
PUlados, ile creaç1ío de-Archt-
vo Pnhl!co-e as emendas se. 
guintcs j<\ approva,Jas em se-I gunrla 1l1scussao. , 
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891 Julho, 18 •13 Crêa na Capital do Estarlo u rría I Iniciado na Camara. 

rcparli<.~ào denominada . . \r-
dos srs. Deputados . 

ehivo l'niJJico Mineiro. Ao art. 1. •. 

I 
Snb:~tiluam-sc 

as palanas- na 
Capital (](", Estado-pelas se-
guintcs-cm ouro Preto. 

11 

Ao art. C) o 
'" . 

Accrescentc-80 em seguida 1ig 
palavras-para esse fim desti-
narla -as seguintes :-á propor-
ç<l.o que forem adquiridos. 

Ill 

' 
Ao art. 3.'. 

raragrapho unico. 

Depois das palavras-em outros 
Estados- accresccnte-se- nas 
repartições ledcracs. 

IV 

Ao art. ·1·. 

sn bslituam-se as palavras:- aho-
l 
,autlo-8C-111DS urna gratificaç.ão 

e te. lat6 o nm do peri~rlo)-

' I 
1CIHS ~cguintes: -para cuJa ac 

(j 
uisiçào, c pelo modo que sn 

I) 
stabell)ci)r no regulamento d~1 

archtvo o governo marcara 
urna qt1anti:\ rasoavr>l, discri· 
minada da do respectivo expe-
diente e que nunca poderá ser 
excerJirla sem ordem on aucto-
riz~11;:to sua. 
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18!H Julho, 18 43 Créa na Capital do Estado uma 

re~artição llcnomluada Ar-
cll!Vo Pu!Jiico lllineiro. 

v 

Ao art. 5. •• 

Substitua-se pelo seguinte: -Ifa. 
verá no archlvo urn dircctor, 
um secretario archivista, dois 
oOlciaes su!J archivistas, dois 
amanuenses, um porteiro c um 
continuo, com os vencimento~ 
marcados na tahella annexa. 

VI 

Aoiart. f),• 

§ 1.• Snhstituam-se as palavras 
-chefe de sr~cção - pelas se-
f::Uintes:-secretario archivista. 

E os ofliclaes~suh archivistas c 
arnanuenscs, preenchidas as 
condições de Idoneidade, que 
serão tletcrmln:trtas em regula-
mento pelo Secretario de Hst:l· 
d? do Interior, soh proposta do 
dtrector do_archivo. 

vu' 

.\o art. 7. •• 

Supprirnarn.se as palavra~-lallm 
-e-cornpleto-c accrcsc:entc. 
se: historia e geograpbla do 

1 HraziJ, espceialrnente do Esta-
I do de Minas, C re1laCçào oOI-Cial. 

VIII 

Ao art. 7.·. 

OBSEU\'AÇÕES 

--
. . a camara 

llllCI<IilO. JlD, •puladOS· dos sr::.. c 



3o7 

I :o 
I I 

o 
rJl 

~ 
o 

~ E-< ~ 

~ ..-. ::: A~SUlllPTO 
ANDAMENTO OBSERV.lÇÕES 

..-. r=: .-. 
:::> z 

-
lS!H Julho, 18 43 Crêa na Capital do Estado u 

ma Paragrapho unico. Substitua m- Iniciado na camara 

rcpartiçilo denominada 
Ar· se as palavras: ,cportugu ez, dos srs. Deputados 

chivo Publico Mineiro. 
!rancez» etc. (até o Um do p e-
riodoj pelas seguintes: -qu ai· 
quer das materias indicad as 
serão dispensadas do concur so 
na parte referente a e \las. 

IX 

\ Ao art. 8. • 

Substitua-se pelo seguinte: 

Arti"o. Ficará a cargo !lo dire-
c to r do a rchi v o a organizaçilo 
c redacção de uma lleVi$ta pe-. riorlica editada na Imprensa 
Ollicial na qual publicará nilo 
só os t'rab<~lllOS historicos, bio-
graphicos, topographicos, esta-
tisticos. etc. que escro~cr, con-
cernentes aos acontec1me!ltos, 
llümcns e cousas notave1s de 
1\linas Geraes. como tambem 
documentos corn\losições litte-
rarias e mernorias intercssan-
tes sobre os mesmos assnmptos, 
in editas ou não _yulgarizadas. 
-Em rernuneracao desse tra-
balllo especial percPberá a 
~ratíticação que o governo ar-
1
itrar no regulamento. nilo 

excedente dr. ~uatro contos an-
nuaes-arrera ando-se na lm-
prensa Offiei:ll, corno. renda do 
Estado, a importa.ncia da~ as-
signaturas da referida nemsta. 

para((rapllo .unico. O governo 
poderá encarregar ao mesmo 
dir<•ctor on a outro cidadilo que 
jul~ne cornpPtente, ~o escrever 
corn exactidilo e circumst:m-
ciado de~rnvolvimento:-1. as 

.. Ephernr.rides .•ociaf'S .e po!iticas 
do E·tado;- II a Justona ou 
ct

1
ronica. de Minas Ger~es, a 

começar 110 seu descobnmento 
e pr

1
mciros povoamentos at~ 

0 
presente. ~.o auctor caber.l 

opporttm:Hnente por essas 
obras, que serilo editadas na 

' 
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18~14 JHIIIO, i::-. 4:; cr,\a na Capital do E8tado urna Jmprema Olfieial, o premio I niciado na Camar rcparliç;lo t!cnoTllill:Hia Ar- peeuniario qur o govcmo cn- dos HS. Deputados chivo Publico iiiHJell'o. tcnrler llll~l''~··irlo, :i vista dos 

me~mos lrahall1os e do parecer 
qnn si,hrc cites aprcsenlar pes-
~~~a on Ollllllii:'8ào idonea a 
quem rfis~n ineurnhil' o Prcsi-dcnle do Es:al!o. 

a 

X 
Ao art. !l.". 

I 

! 
Supprilii:J-sl'. I I 

I I 

I I 
I 

,XI 

I I Ao nrt. 1" 
i : 

I i Depois elas Jlalavras:-«[undaç.ão 
do archivo:»- accrc8ccntc-sc: 

I 
- lleando-lhc aberto para as 
dcspe~as com o mesmo o cre-

I dito nccessario até que na lei 
I !lo orçamento ~'l consign~ a 

verba annualpara a repartição. 

I I 
I 

XII 

I I 
Suhstilua se a ta!Jclla pela se-! : ' : gninte: ' : i 

i I I 
1 Direclor .......... G:000$000 ' I I I : I : I I I. Srrret:!rio a r c h i. i I 

vista ..••........• •kR00$000 I I 
' I I 

0 ()fli,~iaes sn h-<l!'l;lli-! ! : 
vi .. lilsa :~:l.i.t ~:~ .•.. 7:200$000 : I' I 

I .. 
. I n: ~ n 111~ n s "'· : i I 

a I 
! 

:::J.J~; ............ ·1 :S00$000 I I 
! I I' l'tl:l••lro ........ I: ~>00$000 
I I 
I i I I I I lt c l~linnn ......... l:~00$000 I I 

I I ------I I i :::.::>00$()0() 
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1894 Julho, lS I 43 Crea na Capital do Estado um:1 os vcneimcnlos ~cr:'lo tlivírlido' Iniciar; o na Camara 
repartiç:io denominaria Ar- em onlf)nado e gralilleaç:io, seu- dos srs. Deputados. 
chivo l'nlllico Mineiro. do csl<l de um terço. 

Sala das commissõ;~~- H rle 1nair, 
de 11)\)5,- J.EVI:XDO l.OI'ES- .lO A· 
OIJIM 1)111'11.1-CAmLI O llE JllliTO 
ÚolJE:'\ n.\ ~ILYA-.1. P. X.1VII:II 
DA YEIG.\-1\i-:BELLO l!lll\TA. 

I 
Em 10. rí approvarlo sem dt•li:\le! 

em 3.· rli~eu~s:io n vae :í t.:u!ll-
miss:1o de rerlacç:;,o, 

Em 11, é oficfi'Cirla. :t .rnd:ll'<;:1o 1 • 
(iPal e vao a nnpt'Jillll'-~1! P:,ra: 
eutrar na t•rrl<'lll d<lS trai! .. li"''· 

F.m 15, c approvada sem clehatr; 
a redaeção nnal, a qual_vae a 
secretaria para ser cor!wd:J. r~ 
devolvida com o IHOJCCto á 
camar:l. 

Em !6 é devolvido o projeclo 
com ás emendas á Camara dos 
srs. Deputados. 

Em 30 é lido no expediente um 
oHlcio do sr. 1. • secrctnio da 
camara de 28, devolven<to no· 
vameutc o projecto, visto te· 
rem sido rejeitadas ~s emendas 
ns. 1, 7, 8 c 12, as quaes fic.am 
sobre a mesa para entrarem\ 
na ordem dos t1 aballws. 

I 

I 
Em 1.' de junllo, entrando _as! 

refe•·idas emendas em uu1cal 
rl!scussào, depois de algum do-I 
h~te, siiounanimcmenl.c a~prO·I 
vadas e voltam com o pro,ecloj 
á C.\mara dos srs. Depulatl•JS,, 
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189 4 Julho, 18 43 Crêa na Capital do Estado uma Em 9 de julho, tendo a Camara Iniciado na Camar;\ 

repartição denomina(la Ar- se conformado com a decisão dos srs. Deputad<s. 
cbivo Publico .Mineiro. do Senado, foi o projecto por 

ella remettldo á sancção, sob 
n. 6. 

' 
Sllncclonado 

L~i n. 1::!6.de 11 de julho (k 
1895. 

89·1 Julho, 21 44 Interpreta o arl. 39 da lei Em 30 do abril do 18!15, a com- Iniciado na Camara 
n. 7'1. de 27 de julho de mlssao de obras publicas ollc- dos srs. Deputado~. 
1893, sohre divisõi)S e de- rece o seguinte 
marcações de terras. 

Pareu~r 

A commiss:Io!do obras publicas 
examinando o projecto n. 4t!, 
vindo da Camara dos~srs. De-
pulados, e 

Considerando que a materia nelle 
contida encerra modi!lcações 
na lei n. 72, de 27 de jull1o de 
1893; 

Considerando que em seu art. 2: 
se trata de materia que já pa· 
rece ter sido attendlda, confor· 
me os princi~los de direito, no 
decreto n. 6t, de 26 do no-
vemhro de 1893, art. 80, para· 
grapl~o uni co; 

Considerando quo assumptos des-
ta ordem não podem ser re· 
solvidos sem que seja ouvida a 
commlssao de lc~•siação, rc· 
quer que á esta commlssâo seja 
presente o referido projccto. 

Sala das commlssões, 30 de abril 
de 18~5.-C. SENA.- LAGÔA • ..,-
FERREIII.\ Atn:s. 
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t8!H Julho, 21 44 Interpreta o art. 39 da lei n. Posto em discussão, é approvado Iniciado na Camara 

72, de 27 de julho de 1893, sem dchate e remettido o pro- dos srs. Deputados. 
sobre divisões e demarca- jecto á referida com missão. 
ções de terras. 

Em 6 de ma·o, é o!Ierecido c 
vae a imprimir-se para ser sub-
mettido á 1. • discussão, acom-
panhado do seguinte 

Jlarece1· 
I A com missão de legislação e jus-

tiça, tendo examinado o proje-
c to n. 4·1, da Cama r a dos srs. 
Deputados, no qual se propõe 
ampliação do art. 20, da lei 
n. 72, de 27 de julho de 1893 
aos casos de divisão c demar~ 
cação de terras em que forem 
interessados orphams, interdi-
ctos ou ausentes, em que se 
8ermittam ás partes a escolha 

.. e dons arbitradores servindo 
um delles de agrimei1sor. e de 
parecer que o Senado o rejeite, 
porquanto: ., 

I. O art. 1.• importa alteração 
de príncipio_s . regulador~s da 
capacidade CIVIl, o que não se 
comprehendc nos limites da 
competencia traçados no art. 30 
n. 7, da Constituição do Es-
lado. 

li. As disposições em vigor não 
vedão o accôrdo das partos 
quanto ao numero de arbitra-
dores c a escolha de um delles 
para agrimensor, nos casos em 
que o ~ireilo o permilte (lei 
n. 72 cilada, art. 39, decreto 
n. 662, de 2·1 de novembro de 
18~3, arts. 2G c 80), sendo por-
tanto desnccessario o art. 2. •. 

' Sala das commissões, 6 de maio 
dé 18\l5.-LEVINDO LOPES- FRE· 

I DEU ICO AUGUSTO - CUIILLO DI~ 
lll\!1'0. 

Em 8,. depois de algum debate, 
, é reJCJlailn_ em 1.· tliscussão e 

vaca arclnvar-~e. olliciantlo-se l 

a respeito. á Crmara tios srs: 
Deputado~. 

s. s.-1~ 
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1893 Junho, 7 

I 

4 
Auctoriza a construcção de Em Rl de maio de 1895, é o!l:e- Iniciado na Camara 

uma estrada de ferro entre reei!! o e vae a. imprimir-se dos srs. Deputados a estaça:o Silveira Lobo 13 a para ser submethdo á 2. • dis. 
fazenda do Trave2são. cusgão, acompanhado do se-

guinte parecer e emendas: 

A com missão de obras publicas a 
que !oi presente o projecto 
n. 4, da Camara dos srs. De-
putados, de V:l\13, já a{lprovacto 
em 1. • discussão, é de Parecer 
que seja dado parai2.· ltiscus-são com as seguintes 

Emendas 

Ao art. 1. •. 

gm vez de - dr. João , Carneiro 
Pestana de Aguiar - diga-se: 
-Com paubia Estrada de l<'erro Lcopolctina. 

Depois do art. 2. • accrescen-te·se: 

Art. 3. • }rrca egualmente o 
governo anctorizallo a contra~ 
clar com a Companhia Estrada 
de Ferro Leopoldiua o estabe-
lecimento do trafego nas linhas 
de ligação entre a rêde minei-
ra e a rl\le'fiuminen~e. debai-
xo das condições seguintes: 

l. Que seja inteiramente facul-
tativa ao~ {ll'Oductores a oxpe. 
rliçi\o de suas mercMorias por um:t ou outra linha. 

11. Quo as tarifas sejam calcnla .. 
das <11~ modo que llquem equi-
parados o~ fretes (ICSI!e as es. 
taçü,•s <l(l entroncamento até o lHo de J anci!·o. 

Em vrz de-art. 3.•- d!ga-se:-art. 4. •. 

\ 
\ 
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1893 hnho, 7 4A uctoriza a construcção de S ala das commlssões, :Jl de maio In iciado na Camar uma estrada de ferro entre de 1895.- CosTA SENA.- H. dos srs. Deputados a estação Silveira Lobo ea 

LAGOA..-- IIERREinA ALVES. fazenda do Travessão. 
a 

Em 4 de junho, entra em 2. • 
discussão, por artigos, conjun. 
ctamente ·~om as emendas o fie· 
recidas pela commissão. 

o a~f· 1. ·, depois de algum 
deb te, é approvado com a 
emenda da commissão ao mes-mo referente. 

Os arts. 2.• e 3 • são successi-vamente approvados sem de-
bate, assim como as emendas aos mesmos o!Ierccidas pela com missão. 

Adoptado em 2. • para passar á 
3. • discussão, vae o projecto 
com as emendas approvadas, á I 

com missão de obras publicas. 

Em 7, ê offerecido c vae a lm-
Primir-se para ser suhmettido 
à 3.· discussão, com o seguinte 

Pa1'cce1' 

A commlssão de obras publicas 
a que foi presente o projecto 1/ n. 4, da Camaradas srs, Depu. 
lados, do anno de 1893, aucto. 
rizando o governo a conceder 
ao dr. João Carneiro Pestana 
de Aguiar privilegio para con-
strucç1io de uma e~tr:~.da de 
ferro que, partindo da estaç:Io 
de :Silveira Lobo, vá terminar 
na 11Fazenda do Travessão», 

. approvado em 2.• discussão, 
com diversas emendas é de 
parecer que o mesmo Eeja su h· I 

mettldo á 3. ·, redigidas as emendas !lo seguinte modo: 

I N. r 

I Ao art. 1. • . . 
' 
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4 Auctoriza a construcção de Em vez de - dr .. João Carneiro Inici:tdo na Camara 
uma eslrarlarlc ferro entre Pestana de A~ular- di~a-se:- dos srs. Deputados. 
a estação Silveira Lo!Jo c a Companhia Estrada de Ferro 
fazenda do Travessão. Lcopoldina. 

N C) . ~ 
Depois do art. 2.• accrescen· 

te-se: 

Art. 3.• Fica egualmcntc o 
governo auctorizado a contra-
ctar com a Companhia Estrada 
d~ Ferro Leopoldina o esta-
belecimento do trafego nas li· 
nhas de ligação entre a rede 
mineira e a rede lluminense, 
debaixo das condições seguin-
tes: 

I. Que seja inteiramente facul-
tativa aos productores a expe-
dição de suas mercadorias por 
uma outra linha. 

li, Que as tarifas sej~m calcul~
das de modo que llquem eqm· 
parados os fretes desde as esta-
ções de entroncamento até o 
Ilio de Janeiro. 

N. 3 

Em vez de art. S.' -diga-se:-
art. 4. •• 

Sala das commissões, 7 de junho 
de 1895.- CosTA 'SENA.- H. 
LAGÔA.- FEIIREII\,\ ALV!':S.' 

Em 20, ó approvado sem de~Ja· 
te em 3. • discussão e remcttldo 
á commissão de redacção. 

Em 25, é offerecida c. appro' ada 
a redacção nnal, dt~pensada a 
impressão a requerunento do 
sr. A. Martins. 
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4 Aucloriza a construcção de Nesta mesma data, é o projecto 
uma estrada de ferro entre devolvido á Camara dos srs . 
a estação Silveira Lobo e a Dep utados, acompanhado das 
fazenda elo Traves~ão. seg uiutes emendas: 

Emendas o[{e1·ecidas e app rova-
das pelo Senado ao profecto 
n. 4, da Ca.mara, cie 1895. 

N . 1 

Ao art . 1. ·. 

Em vez de - d r. j oão Carne i r o 
Pestana de Agu iar- diga-se-
Compan hia Estrada de Ferro 
Leopoldina. 

N. 2 

Depois do art. 2. · accrescen· 
te-se : 

Art. 3 .· Ficaegualmente o go-
verno auctorizado a contractar 
com a Companhia Estrada de 
Ferro Leopoldina o estabeleci· 
mento do trafego nas linhas de 
ligação en tre a rêde mineira e 
a rt'cle !luminense, debaixo das 
condições seguintes: 

I. Que seja inteiramente facul-
tativa aos productores a expe-
dição de suas mercadorias por 
urua ou outra linha. 

li. Que as tarifas sejam calcula· 
das de modo que tlquem equi· 
parados os fretes desde as es-
tações ele entroncamento até o 
Hio de Janeiro. 

N. 3 

Ern vez de art. 3. · - diga-se -
ar t. 4. •. 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na Camara 
dos srs. Deputados. 
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4 Auctoriza a construcção de Paço do Senado do Estado de !\li- Iniciado na Camara 
uma estrada de feno entre nas Geraes, em Ouro Preto, 25 dos srs. Deputados. 
a estação Silveira Lobo e a dejunhode1895-DR. FRANCisco 
fazenda do traYeSSãO , S!LVIANO DE ALMEIDA BRANDÃO. 

- DR. NECESJO JOSE' TAVARES . 
- DR. JOAQUJll ANTONIO DUTRA. 

Em 11 de julho, tendo a Camara 
dos srs. Deputados se confor-
mado com a decisão do Senado, 
foi o projecto remettido à sanc-
ção, sob n. 10. 

S ane ei o nado 

L ei n . 157 de 20 de jtLlho de 
1895 

23 Auctoriza o governo a con- Em 25 de maio de 1894, entrando Iniciado na Camara 
tractar com as camaras em 2 . • di scussão, é ollerecido dos srs. Deputados. 
municipaes a arrecadação e approvado o seguinte 
das rendas do Estado. 

Requet·imento 

Requeiro o adi amento do proje-
cto por 8 dias , sendo a res pei-
to de sua materia requisitadas 
pela mesa informações do sr . 
dr. Secretario das Finanças. 

Sala das sessões, 25 de maio de 
1894.-A. MARTINS. 

Nesta mesma data olllciou-se a 
respOJto á Secretaria das ~'inan
ças. 

Em 25 de junho de 1895 foi lido 
no expediente e remettido á 
commissão de Finanças o se-
guinte 
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23 Auctoriza o governo a con-

tractar com as camaras 
rnunicipaes a arrecadaç~o 
das rendas do Estado. 
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Secretaria das Finanças do Esta-
do de l\Iinas Gcraes, Ouro Pr·e·. 
to. 10 de junho de 1895.-N 
5:!8.-Exrn. sr·. 1.· seeretario do Senado. 

Tenho a honra de responder ao 
olllcio n. 2 que o Senado diri-
giu ao rn0u antece~sor em data 
de 25 <le maio do anno passa-
do, relativamente ao projcct!J 
de contractar-se com as cama-
ras municipaes a arrecadaçao 
dos impostos a cargo tlas col-
lectorias, passando a expor-vos 
o quo me occorre acerca lias 
disposições consagradas no 
mesmo projecto. 

OBSEHVAÇÕES 

Iniciado na Camara 
dos srs. Deputados 

Quanto ao art. 1. ·, parece-me 
que os embaraços contra os 
quaes tem lu c lado o Estado pela 
falt~ de pessoas idoneas, que 
queuam exercer os cargos de 
collectores, não serão removi-
dos com aadopção doprojecto, 
porque, reduzillas como so 
acham em geral as rendas das 
collectorias, mui difllcilrnente 
se conseguirá que as munici-
palidades, pelo insignificante 
lucro que lhes poderá advir de 
semelhante encargo se sujei· 
tem ás clausulas gárantidoras 
da Fazenda, como é neces~a- · rio. 

Além disso, julgo incxcqulvel o 
caso previsto no par<Jgrapho 
unico do referido art. 1. ·, em 
faco da incompatlhilidade e xis· 
tente entre o cargo de col!ector 
e o de escrivão do judicial e 
notas, visto como este úexcJu. 
slvamente subalterno do juiz 
e aquelle directamen te subo r-
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1893 Julho, 1& 23 Auctoriza o governo a con· 

tractar com as camaras 
municipaes a arrecadação 
das rendas do Estado. 
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rlinado a esta secretaria, quan· Iniciado na Camara 
do é certo que o collector, na dos srs. Deputados. 
ausencia do promotor da justi 
ça, substitue a este em todas 
as cau,as da fazenda, c d'ahi a 
impossibilidade de tornar-se 
um sú individuo responsavel 
ao mesmo tempo perante doi~ 
poderes de natureza diversa. 

.\s di!llcnl<lades <la administra-
ção das !inaru;as neste ponto 
reclamam sem duvid~t a decre-
tação de medidas que regular!· 
zcm e ponham em garantra o& 
serviços a cnrgo das conecto-
rias ; entretanto, eu penso que 
o meio mais conveniente de 
consegulr-se esse resultado 
consrste numa auctorizaç1ío ao 
governo para organizar essa 
parte do servi co publico . do 
modo que julgar mais condu· 
cente a conciliar os· interesses 
do Estado com as condi<;õcs da 
v ida actual. 

São estas as considerações que 
me parece dever apresentar· 
\'OS sobre a ma teria de que tra-
ta o projecto em questáo e ás 
quaes o Senado, em seu eleva· 
do criterio, dará o valor que 
merecerem. 

saü<le c fraternidade. 

o secretario das Finanças, FI-\AN·~ 
CISCO ANTONIO DB SAJ.LES, 

I 
l'ende de pm·cce1· ! 

! 
L 
I 

''' 

'i, 
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189~ l\1'\io, 23 16 Auctoriza a construcç:lo ue Vide synopsc de 1803, pags. 150 Iniciado na Camar uma est1a<1a de ferro entre e 151. dos srs. Deputatlos. l'imnhy e Catalão. 

a 

Ent ll de maio ele 1895 é o(fe. 
rcciflo c vae. a in:vrimh?·se para 
ser submettulo a 3. • discussão 
acompanhado do seguinte 

I Pal'ecer· 

A cowmiss:lo de obras publicas, a ' quem foi presente o projecto 
n. 16, ela Camara dos srs. 
Deputados, auctorizando o yo-
verno a conceder aos cil a-
dãos Antonio Leodoro da Hocha 
e João Ernesto Ferreira Pires 
ou a quem mais vantagens o!: 
fercccr, privilegio por 50 annos 
para construcção, uso e goso 
de uma estrada de ferro, quel 
partindo ela cidade de Piumhy, 
vá se entroncar na linha de 
Catalão da estrada de ferro ! I I «Oeste de l\llnasn: 

Considerando· que a ferro-via de 
que se trata é o prolongamen-

I to natural da que, partindo de 
Sapucahy-mirim e passando 
por S. José do Paraizo e AI· ' 
fenas, vae ter à cidade do Pi- ' umhy, visto como será este 
trecho que a ligará ao llio S. 
Francisco, á estrada de Oeste e 
por conseguinte ao Estado de Goyaz; 

Considerando que já está conce. 
!lida, como so vil do contrncto 
de 1 de outubro de 189U a es-
trada do ~apucahy·mirim a Pi· 
umhy e que tornando·se esta 
em condições viaveis mais !a- ' cilmcnte se aJ,rirá pará este Es-
lado caminho para os portos 
do E~tado de S. Pauto, é de pare-
cer qne passe á 3. • discussão 
e seja rejeitado. 
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1892 Maio, 23 16 A uctoriza a construcção de S:tla das commissões, 11 de maio Iniciado na camara 
uma estrada de ferro entre •le 189fl.-C. SENA.-ll. LAGOA. dos srs. Deputados. 
l'iumhy e Catalão, -FERI\EIU.\ ALVES. 

Em 16, depois de algum debate, 
é rejeitado em 3. • discussão e 

I vae a are h i var-se, olllciando-:::e 
a respetto á Camara dos srs. 
Deputados. 

1892 Julho, 11 31 negula a concessão de privi- Em 21 de julho de 1891, entrou Iniciado na Camara lcgios. . em discussão a rcdacção .anal dos srs. Deputados. 
das emendas oflerccidas pelo 
Senado, a qual encerrou-se sem 
debate, tlcando a votação adia-
da por falta de numero. 

Vide synopse 
a 230. 

de 1891, pags. 203 

Em 27 de abril de 1895, nos 
termos da ultima parte do art. 
160 do regimento interno, eu-
trando de novo em discussão a 
referida redacção nnal, o sr. 
C. de Brito fundamenta e oflo-
reco o seguinte 

Requerimento 

Requeiro que, em vista das con-
tradicçõos nohdas no projecto 
n. 31, seja ellc submetlido á 
4. • discussão, nos termos do 
art. 151 do regimento. 

Sala das sessões, 27 de abril de 
de 1895.-C. DE llnrro. 

Apoiado e em discussão, é esta 
encerrada sem tlebate e appro-
va!lo o requerimento, Ucando o 
projecto sobre a mesa para ser 
dado para a ordem dos traba-
lhos, 
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l8U2 Julho, 11 nl HüiTUJa a conC<'ssão'(\e privi- Em 29, entrando em -1.• discus- Iniciado na Camara 

" le•'ios. - são, o sr. Xavier da .Veiga o!- dos srs. Deputados. " f~:rece o seguinte 

Requerimento 

Hcqueiro que o projccto seja re-
llleltido ás commissães reuni· 
das de obras publicas e constl· tuiçào e poderes. 

Sala das S~·sõcs, 29 de abril de 
189ii.-J, P XAVIER DA VEIGA. 

Apoiado e em discussão, é esta 
t·ncerraúa sem debate e appro. 
vado o requerimento, sentlo o 
p l'Ojecto remottido ás refcriUas com missões. 

Em 8 de julho, 6 oJTerecido e 
\'ae a imprimir-se para ser ~nh
mcttido á ·1. • discussão acom. 
panhado do seguinte ' 

P10·ccer e emendas 

As commissões de legislação 
obras publica e constituição ê 
potleres, tendo examinado o 
projecto n. :31, da Camara !los 
srs. Deputados, em que se re. 
gula o exercício da attribuiçã.o 
conferida Pela constituição do 
Estado ao Presidente do l~s
tado o ás carnaras muuicipaes 
do concederem privilegios, e 
as ernen<las approvadas Pelo 
Senado em 3. • discussão, são de parecer: 

1. • Que sejam accoitas as emen-das: 

I. Numeras 1 e 2, ao art. 1. ·, al· 
terada, porém, a redacção; pois 
que a disposição desse artigo 
(to projecto importa negação da · 
att1·ibuiç1lo, cujo oxercicio pre-
tendl!·se regular, tornando a, 

I 

• 
j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 
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1892 Jul.ho, 11 31 Regula a concessão de privi-legios.-
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- . I a rawara concessão do privilegio tlepen- InH~lal 0 'b 

1
útadM dente de acto legislativo; c as dos srs. er 

referidas emendas deixariam 
incompleto o projecto, u:1o ha-
vcnrJo oútra disposição ern qu·~ 
se espccitlquern os casos a que se rderem; 

11. l\umoro 5, ao nrt. 9, elevan-
·lo-s,~ o praso lle duração ao 
privilegio, que não deYe ser 
menor -do que o marcado no 
art. :21, 11ern !nvariavel, de-
wndo-sc rlcixar arbilrio ao go 
verno para lixai-o, conroruJP a 
natureza 110 privilegio, dentro 
de limites estabelecidos na ki; 

III. Numero G, ao art. lG, bastando 
-accrescP.ntar-se a esse artigo 
ern Jogar conveniente, 38 pala-
vras:-ou Pelos interessaoos: 
:-Pois que a interven(~ão dos 
Interessados ou do ministerio 
puhl!co está prevista e regula-da por lei; 

IV. Numero 7, de suppressão do 
a~t. 17, porqtt2, segundo a le-
fl'lslacão em vi~or o governo 
não está inhihHlo' de ouvir o 
Procurador geral, e não con-
Vém torn~r essa audioncia ohri-gatoria. 

V. N. D, ao art. 22, alterando-se, porém, a redacção. 

2. • Que sejam acceitos os auditi-
vos ns. 1 !l a 21, 3G e 37, mo-
dificando-se a respectiva rc-dacç:Io. 

3.• Que sejam rejeitadas: 
~ 

I. As emendas. ns. 3 e ·l, poh 
qlw, nos termos da Constitui-
ção do Estado e do art. L· do 
projccto, o privile[lio ~~·r;l con-
·c,!dido pelo governv ou pelo 
Congre~s,l LC(.lisla!l v o. ficando 
excluirla a hypothcse de :lllcto-
rização; e a concessão de suJ, . 

r 
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l892 Julho, 11 31 Hegula a concess:lo de privi· 

lcgios. 
vencão pccumamt continuar<í Iniciado na Camara 
dependendo de acto especial do dos srs. Deputados. 
poder legislativo, em que pode 
rã!l ser acautelados os intercs 
ses do Estado. 

11. Os additivos não menciona-
dos sob n. 2, nos quacs se 
contêm disposições. umas con-
templadas no projecto ou na 
legislação cu1 vigor, outras so-
bre materia que deve ser re-
gulada nos contractos, e ainda 
outros inconvenientes . 

. !,• ·Que sejam snpprim!dos os 
arts 2.·. ·±.·, 5.·. ().•, 7.·. s.·, 
ll, 17, 18, 20 e 23; sullstitui· 
dos os arts. 9. ·, 12, 13. 19 e 
22 c altcr:ulos os demais nos 
termos supra expostos. 

, 5. • Finalmente, que sejam ado· 
ptadas as emendas redigidls 
em separado, em conformlrla 
de desta exposiç~o. e additlvos 
que coml'letam o projecto, 
como o senado verificará, con-
siderando-o em seu conjuncto 
na redacç11.o que para esse llm 
o!Iereeem as commissõcs e na 
qual estão contempladas as al-
te~ações propostas. 

Sala das commissões, 8 de julho 
de 1895. - LEVINDO LOPES. -
FitEDERICO AuGusro.-H. non-
TA.-H. LAGOA.-FERI\EIIIAÁL-
VES.-C. Bmro.-Da. NECESIO 
'L\VAI\ES.-C. SENA. 

Emendas 

1.•. 

' Ao art. I.' 

Sul!stilna-sc· pelo sC'gninte: 

' 

,, 
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1892 Julho, 11 31 Hcgula a concessão de privi· Compete ao Presidente do Edado Inici;Hlo na CamarJ 

Jegios. conceder privilegios, excepto dos srs. Deputados. 
nos casos de: 

I. Introducção de nova inuus-
trla. 

11. Invenção de novos meios ou 
nova applicação de meios co-
nl1ecidos para se obter um pro-
dueto ou resultado industrial. 

111. Melhoramento de invenção 
já privilegiada, si tornar mais 

' 
racil o fa Jrico do producto ou 
uso do invento privllcffiado ou 
si lhe augmentar a u ilidade. 

IV. Exploração de minas fora 
dos casos especificados em lei. 

2 • 

A0 :11!. :2:. 

Supprima-se . 

. 3,• 

Ao art. 4.•, 

Supprima-sc. 
. 

4.' 

Ao art. 5.•. I . 
' Suppri~na-sc. . 
' i 

5." I 
4 

Ao art. G. •. i 
• i 

Supprima-se. I 
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1802 Julho, 11 31 Hegula a concessão de privi- G.· Iniciado na camara 

legios. 
dos srs. Deputados. 

Ao art. 7 .'. 

Supprima-se. 

7.· 

Ao art. 8.'· 
I 

supprima-se. 

8.· 

• 
Ao art. 9.'. 

Substitua-se pelo seguinte: 

A duracllo do privilegio será de 
25 a 50 annos. 

9.· 

Ao art. 10. I 

Accrcscente-se: -Salvo caso de 
successão. 

lO 

Ao art. 11. 

supprima-sc . 

. 11 
\ 

I 
Ao art. 12. 

Suhstitua-se pelo seguinte: 

I 
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1 892 Julho, 11 3l Hegula a concessão de privi· Com o privilegio poderá o gover· Iniciado na Camara 

Jegios, no conceder todo~ ou alguns dos Hs. Deputados. 
dos seguintes favores: 

' I. Terrenos devolutos indispen· 
saveis á realização dos !lns do 
privil~gio; 

1!. Direito de de~apropriaçào; 

Ill. Uso de madeiras, pcilras e 
outros materiaes existentes em 
terrenos devo! u tos ; 

IV. Prefercncia para acquisição 
de terrenos devolutas proxi-
mos dos edillcios, estabeleci· 
mentos destinados á explora-
çào do privilegio. ou á margem 
das estradas de ferro, observa-
das as disposições do art. 22 
da lei n. 2':', de 25 de junho 
de 1802. 

Paragrapho unico. Nas conces-
sões respectivas á estradas de 
ferro, alem das clausulas e 
onus admittidos na legislação 
em vigor, estipular-se-hão as 
de cncampação e reversão. 

' 

12 

Ao art. 13. 

Substitua-se ]leio seguinte: 

A inexecução do contracto ·ou 
infracção de suas clausulas 
sujeitará o concessionario ás 
multas estipuladas no contra· 
cto, que caducará si o çonces-
sionario persistir n:> falta. 

Paragrapho unico. A caducidade 
serà declarada pelo governo, 
salvo ao concessionario o di· 
reito ás acções quo lhe compc-
tirem. 
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1892 Julho, 11 31 negnla a concessão de privi- 1'' Iniciado na Cama r ,) 

legios. dos srs. D~::putados 
a 

Ao art. 14. 

I I I •;npprima-se. 

I 14 

I Ao art. 16. 
l . 

I 

l ! Em seguicla ás palavras ministe-
l ! rio pnhlico - accrescontc-se : 
\ j ou pelo:> interessados. 
l I ' I l 

l!í I l • I Ao art. 17. I ~ 
l 

Supprima-sc. l 
I 1G 

! Ao art. 18. I 
Supprima.se. 

17 

Ao art. 19. I 

Substitua-se pelo seguinte: 

As camaras municipacs no exer-
cieio tla at~ribuiçi\o que lhes1 confere a let n. 2, ele 1·1 de 1 setembro de 1891 de conceclcrl 
privilegias, rcger·se-h1\o pelas 

I cli,posições <!esta lei com as I seguintes limilac;Oes: 

1. Não poderão conc.ecler privi-
legio para conslr.ucção tl<J es- i 
tl·aclas ele ferro, hnhas tele"ra-l 
phicas ou telcphonicas que DJ:l· 

' . 
' 

I 
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1892 Julho, li 31 Hegula a concessão do privi-legios, .sem além dos limites do mu- Iniciado na Cam:m 

nicipio, salvo accôrdo com as dos srs. Deputados 
camaras dos municipios lim:- • 
trophes e approvação do go-
vomo; 

II. Não poderão conceder os fa-
vores de fJUe trata o artigo .•. 
salvo quanto a terrenos de sua 
propriedade, materia• nelles 
existentes e isençãc., de im• 
postos municipaes; · 

lii. o prazo do pri vitegio não 
excederá de 25 annos. 

18 

Ao art. 20. 

Supprima-se, 

Ao art. 21. 

Supprima·se. 

20 

Ao art. 22, 

· Suhstitua-se pelo seguinte: 

No caso do artigo •. , 11 • 1 as ca 
maras solicitarão a apprÓvação 
stllllJ!ctlendo o accurdo ao co: 
nhecunento do governo. 

l'aragrapho uni co. Heputar-so-ha 
c?ncol!!~a a approvaç:Io, deeor. 
rui os ~ets mczes sem quo 0 go-
verno tenha-se PtonthJciado, 
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189 2 Julho, 11 31 Hegula a conce>são de privi· 21 Iniciado na Camar2: 

legios. 
dos srs. Deputados. 

Ao art. 23. 

Supprima-se. 

A dditivos 

22 

Accrescente-!e onde convier: 

1 

Artigo ... Nos casos de caducida· 
de ou insolvabilidade dos con-
cessionarios ou empresas que 
tiverem organizado, poderá o 
governo resgatar as obras exis· 
tentes ~elo valor que for arbi-
trado, eduzindo a importancla 
da subvenção ou juros pagos, 
ou fazer a concessl!.o a quem 
se vroponlla a realizar a mde-
mmzação · desse valor, como 
convier aos interesses do Estado. 

2 

Artigo .•. Findo o prazo d~ prl-
vilegio, verificando-se a rever-
são o governo só poderá reno-
var' a concessão, abrindo con-
currencia e preferindo, em 
egualdade de condições, o con-

. cessionariO anterior. 

3 

Artigo .•. Declarada a caducidade, 
a concessão nl!.o poderá ser . feita novamente ao mesmo con· 
cessionario. 

I 
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31 Hegula a concessão de privi-
Jegios. . 
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ANDAl\IE:STO 

4 

üti(!O... Hepular-se·hão cadn· 
casas concessões que, seis me· 
zes tlPpois da publicação do 
acto respectivo, não estiverem 
retluzitlas a contracto. 

Paragrapho unico. Esta dlsposi· 
ção é extensiva ;\s concessües 
feitas até a data da publicação 
desta lei, contando-se o prazo 
(]essa data. 

5 

Artigo ... Os requerimentos e r e· 
lntorios serão publicados no 
«Diario Olliclal» do Estado, fa-
zendo os pretendentes a respe· 
ctiva despeza; as plantas e os 
desenhos ficarão durante quinze 
dias expostos á inspecção do 
publico, na secretaria da Agri· 
cultura. 

Artigo.. . Findo o prazo· do ar ti· 
go antecedente, si não houver 
reclamação ou forem improce-
dentes as que se apresentarem 
resolverá o governo sohre á 
concessão como convier aos 
Interesses do Estado. 

7 

Artigo ... Terão prefercncia na 
concessão, havendo mais de 
um pretendente, em egualdatle 
de condições, os conccssiona· 
rios de privilegios da mesma 
natureza, ou para iim identico 
na mesma zona ou em outra. 

8 

Arti:{o. . . serão obsenadas as 
disposições das Ieglslacões Fc· 
dera! e Estadual, que nllo fo 
rem contrarias a c~ta lei e que 
o governo mantlar!l. consolidar. 

ODSERVAÇ0ES 

Iníclatlo na Camara 
!los srs. Deputados. 
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ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

31 llegula a concessão de privi- Sala das commissues, 8 de julho Iniciado na Camara 
legws. de 1800.- l.EVINDO LoPr.s.- dos srs. Deputados. 

FREDERICO AUGUSTO .-HEllF.LLO 
I!OJITA.-liOCIIA LAGOA.-Fim-
llEII\A Ar,VEs.-C. BnJTo.-Dn. 
NECESIO TAVAIIE~.-C. SENA. 

Projecto 11. 31 redigido com as 
emendas: 

Art. 1. • Compete ao Presidente 
do Estado conceder privilegias, 
excepto nos casos de: <Emen-
das ns. 1 c 2 do Senado). 

I. Introducção de nova indus-
tria; 

11. Isenção de novos meios, ou 
nova applicaçào de meios co· 
nhecidos para se obter um pro· 
dueto ou resultado industrial ; 

JII. 1\lelhoramento de invenção 
já privilegiada, si tornar mais 
facil o fabrico do producto, ou 
uso do invento privilegiado, 
ou si lhe augmentar a utili· 
dade; 

IV. Exploração de minas fóra 
dos casos especitlcados em lei. 

Art. 2. • Os requerimentos de 
concessiio de pri vilegios serão 
dirigidos ao Presidente do Es· 
tado e instruidos com os seguin· 
tcs documentos: 

(Ar.t 3. • do projccto:) 

1. Helatorio em que se cspcci!l· 
quem minuciosamente a natu-
reza, fins e utilidade do privi· 
Jegio; 

li. Plantas e desenhos. 
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18~2 Julho, 11 31 Regula a concessão de privi· Paragrapllo un!co. Si o privile· Iniciado na Camara 

legios. gio requerido for para cons· dos srs. Deputado5 
trucção, uso e goso de estrada 
de ferro, o rclatorio deverã 
conter: 

I. o reconhecimento geral da zona 
que twuver de ser percorrida 
com indicação da~ povoações e 
localidades a que a estrada pos-
sa interessar; I 

11. A estatistica da população e 
dos generos de importação e 
expo. tação; 

lll. A extensão da estrada, a dis· 
tancia de outras da mesma 
zona, orçamento provavel da 
construcção e os demais escla-
rectmentoa que aos pretendeu-
tes parecertlm convenientes. 

Art. 3. • Os .requerimentos e re-
Jatorios serão publicados no 
lllario olllcial do Estado, fazen-
do os preteudentes a despesa; 
as plantas o os desenhos fica-

' 
rão durante ttuinzc dias ex:pos-
tos ã in8pecçao do publico na 
secretaria da Agricultura. 

(Additivo.n. 5). 

Art. 4. • Findo o prazo do artigo 
antecedente, ~i não houver re· 
clamações ou forem improce-
dentes a• que se apresentarem, 
resolverá o governo sobre a 
concessão como convier aos 
inter.-sses do Estado. 

{Addllivo n. ü). 

Art. 5. • Terão preferencia na con-
cesstlü, ha\endo mais de um 
pretenddJte, em cgualdade de 
condições os concessionarios 
de privilcgios da mesma natu-
reza ou para fim ldentlco, na 
mesma zona ou em outra. 

(AdditiVO !1, 7), 
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1892 Julho, .11 31 Regula a concessão de privi· Art. 6. o A duração do privilegio Iniciado na Camara 

legios. serâ de 25 a 50 annos. (Emen- dos srs. Deputados 
da n. 81. 

Art. 7. o O rcrivilegio não poderá 
ser trans crido sem previa au-
ctorização do governo, salvo o 
caso lle successão. <Emenda n. 
9, art. 10 do projecto). 

Art. 8.· Com o privilegio poderá 
o governo conceder todos ou ai-
guns dos seguintes favores: 

I. Terrenos devolutos indispen-
saveis á realização dos fins do 
privilegio. (Art. 12 do projecto 
e emenda n. 11); 

li. Direito deJdesapropriação; 

lli. Uso de madeiras, pedras e 
outros materiaes existentes em 
terrenos devolutos; 

I V. l'refercncia para acquisição 
de terrenos devolutos proxi-
mos aos ediflcios, estabeleci-
menlos destinados á exploração 
de privilegio, ou à margem 
das estradas de ferro, observa-
das as disposlçOes do art. 22 
da lei n. 27 de 25 de junho de 
1822. 

raragrapho unico. Nas conces-sões referentes á estrada de ferro, além das clausulas c 
onus admittidos na legislação 
em vigor, estipular-se-hão\ as 
de encampaçào e reversilo. ; 

(l~menda n. 11. I 

Art. 9. • A execu(ão do contra-
cto ou lnfracção de suas 
ela~ suJas sujeitará 0 concessio-
nano ás multas esti(luladas no 
contrac~o. q?e caducará si 0 
conce~s10nano persistir na 
falta. 
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1892 Julho, 11 31 Regula a concessão de privi · (Ao art. 13 do projecto e emcn- Iniciado na camara 

Jegios. dan. 12): dos srs. Deputados. 

Paragrapho uni co. A caducidade 
scnl declarada pelo governo, 
sal v o ao concessionario o di-
reito ás acções que lhe compe· 
tirem. 

(Art. 14 do projecro e emenda 
n. 12): 

' 

. Art. 10. Reputar-se-hão caducas 
as concessões que, seis mezes 
depois ria publicação do acto 
respectivo, não e~tiverem re-
duzidas a contracto. 

(Addittivo n. 4): 

Paragrapho unico. Esta disposi-
ção é extensiva ás concessões 
feitas até a data da publicação 
desta lei, contando-se o prazo 
desta data. 

Art. 11 Declarada a caducidade, a 
concessão não poderá ser feita 
novamente ao mesmo conces-

' sionario. 

(iddltivo n. 3), 

Art. 12. Nos caso.; de caducida-
de ou lnsolvabilidade dos con· 
cessio_narios ou emfnzas, que 
orgamzarem, poder o g,werno 
resgatar as obras existentes 
pelo valor que for arbitrado, 
deduzindo a importanciada sub-
vonção ou juros pagos, ou la-
zer a concessão a quem se pro-

·:. ponha a real!zar a indemniza-
ção desse valor, como convier 
aos lnterresses do Esta tio. 

I 
IArldltivo n. 1). I 
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1892 Julho, 11 31 Hrgul~ a con~ess:lo de privi- .\ rt. lB. Serão nu !las as conces- Iniciado · na Camara 
legios. sões contrarias à lei, a privi- dos srs. Deputados. 

kgios já concedidos ou leilas 
cum preterição <las formali<la· 
des exigidas nesta lei. 

-
(Art. 15 do projecto·. 

Art. 1-!. A declaraç1'to da uu1Ji. 
thiiiC será promovida perantN• 
poder jutliciario pelos orgams 
elo miuisterio publico ou pelos 
interes:-ados, por meio das ac· 
•:õcs competentes. 

(Art. 16 do projecto c emenda 
I il. H). 

I 
I ' 

Art. lrl. Findo o prazo tlo pri-
vilegio. verilicaudo-sc a rever-

I são, o governo só poderá 1 e novar 
a concessão. abrindo conem-

I renda e preferindo, em egual-I dadc de condição, o conces· 
sionario anterior. 

I 
! 

(Addilivo n. 2). 

Art. lG. As camarns municipaes 
no excrcicio da attribuição que 
lhes confere a lei n. 2, de 14 
de setembro de 1891, ue con-
ceder privile~ios, reger-se-hão 
pelas dispo~icõcs desta lei com 
as seguintes limitações. (Art. 19 
do IJro]ccto e emenda n. 17): 

I. N~o podertlo conceder privi-
legw para con~trncção de es-

, tra_tlas de frlrro, linhas tclc!~ra-
plncas ou telephonicas que pas. 
s~n~ :_tlém dos limites do mu-
mclpiO, salvo accorclo com as 
camarasdos muuicipios limitro-
phcs e approvaçiío <lo governo. 

li. l~ão po!ler:lo conceder os favo-
J'CS de que trata 0 nrt. 8.. sal-
VO (]U_:mto a lerl'!)\lO~ t!Ó SU't 
ll~"?Prtetlade, matcriaes nclles 
cxJ~tcntes o tsenrào de im. 
postos municipaes i 
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1892 Julbo, 11 31 ncgula. a concessão de privi- III. O prazo de privilegio não Iniciado na Cama.r legios. excederá de 25 annos. (Art. 21 dos srs. Deputados 

do projecto) ; 

Art. 17. No caso do artigo ante-
cedente, n. 1, as camaras so- I 

licitarão a approvaçào, sub-
mettendo o accordo ao conhe-
cimento do governo. 

Paragrapho 1mico. Reputar-se-lia 
concedida a approvação decor-
ridos seis mezes S-!m que o go-
verno tenba-se pronuncia o. 
(Emenda n. 20). 

Art. 18. Serão observadas as dls-
posições da legislação federal e 
estadual que não forem con-

' trarias a esta lei e que o go-
vemo mandará consolidar. 
(Additlvo n. Sl. 

Art. 19. llevogam-se as 
ções em contrario. disposi-

Sala;'das commissões, 8 de julho 
de 1895, - LEVINDO LOPES. -
l•'REilERICO AUGL'STO,- llEDEL-
LO 1101\TA.- 1\. LAGÔA.- FEl\· 
REIRA At.VES,- C. DE BRITO. 
- DR. NECESIO JosE' TAVARES. 
-C. SENA, 

Em lO, é approvMo sem debate 
em 4.· discussão com o pare-
cer c as emendas oflerccidas pe-
las commlssões, e vae á com-
missão de redacção que obten-
do urgencia, o otlerece' redigi-
do afinal. 

Nesta mesma data, á vista de 
urgencia requerida pelo sr 
Necesio Tavares, entra em dis: 

l cmsào e é approvada a reda-
cção llnal, a qual vae ser co-
piada para os fins convenien-

I tes. 
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1892 Julho, 11 31 ltc"ula a ccncessão de privi- Em 11, é o projccto devolvido Iniciado na Camara Iegios. à Camara dos srs. Deputados, dos srs. Deputados. 

acompanhado das seguintes 
emendas: 

. 
Bmenrlas of[erecidas e approva. 

das pelo SenadC'l ao projecto 
n. 31 da Camara dos srs. lJe-
putados, de 1892. 

I 

Ao art. 1. •. 

Substitua-se pelo seguinte: 

Compele ao Presidente do Estado 
conceder prlvilegios, excepto 
nos casos de: 

I. Introducção 1 de 
tria; · nova indus-

li. Invenção de novos meios ou 
nova applicação de meios co-
nhecidos para se obter um .. producto ou resultado indus-
trial. 

m .. lllc!h~ra~ento d) invenção 
Ja prmlegtada, si tornar mais 
factl o f~brico do producto ~u 
u_so do mvcnto privilegiado ou 
st lhe augmentar a utilidade. 

' . 
• IV. Exploração de minas fóra 

dos casos especilicados em lei. 

li 

Ao art. 2.•. 

Supprima-se. 

S. S-~· 
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31 negú!u a concessão de privi-
Iegios. 

394 

ANDAliiENTO 

I li 

Ao art. 4. •. 

Supprima-se. 

IV 

Ao art. 5. •. 

Supprima-se. 

v 

Ao art. 6.•. 

Supprima-se. 

VI 

Ao art. 7 ••• 

Supprima-se. 

VH 

Ao art. 8. •. 

Supprima-se. 

YIII 

A.o art. 9. •. 

Substilua.se pelo seguinte: 

A duração do privilegio será de 
25 a 50 annos. 

OllSEHVAÇÕES 

Iniciado na Camara 
dos srs. Deputados. 
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ASSU!IIPTO 

I 

31 Hegnla. a concessão li e pri vi-
legios. 
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ANDAME'lTO ODSEHVAÇÕES 

Iniciado na Camara 
dos srs. Deputados. 

Ao art. 10. 

Accrescenle-se: Salvo caoo de 
success;\o. 

Ao art. 11. 

Supprima-se. 

XI 

Ao art. 12. 

Substitua-se pelo seguinte: 

Com o pri\ilcgio poderá o gover-
rá conecdcr todos ou al"uns 
dos seguintes favores: " 

I. Terrenos <levülutos indispcn-
sa yc_i s ~~ realizaçiio ,dos fins do 
PrtYllegiO; 

11. Direito de desapropriação; 

UI. Uso de ll!<Hleiras, pedras 0 outros matcnaçs existentes em 
terrenos devolt tos; 

I V. l'referencia para acquisiÇão 
de le1T~!1qs dcV)\utos proximos 
tlos etllltcws, cstabelecimcutos 
d~sli~1allos á ~xptoração ao pri-
VllcgJO, ou a margem das cs-
tra<las de ferro, ohserYa!las as 
1\isposiçócs dG art. 22 da lei 
n. 27, de 23 li3 junho de 1892. 

~ 
' . ! 

I: 
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-- - -1892 Ju lho, 11 31 H egula a concessão <lo privi- Par 
agrapho unico. Nas conces- lni cia<lo na camar: legws. s 
Oes respectivas á estradas <le <l os srs. Deputado~ f erro, além <las clausulas e o nus Mrnitti<los na legislação 

em vigor, estipular-se-Mo as 
de encampação e reversão. 

XII 

Ao art. 13. 

Substitua-se pelo seguinte: 

A inexec1tção do contracto ou 
infrácção <le suas clausulas sn-
jeitará o concossionario ás ' multas estipuladas no contra-
cto, que Caducará si o concos-
sionario persistir na falta. 

Paraf(rapho unico, A caducidade 
scrf1 declarada pelo governo, 
R:1Jro ao roncessionario o lli-
l'~tlo :is a~çôes que lhe compo-ttrem. 

XIII 

Ao art. 14. 

Supprima-se, 

rrv 
Ao art. 16, 

' 
Em seguida ás palavras-:-mini sle-rio publico - accrescentc-se: ou pelos intcressatlos. 

' XV 

' 1 Ao art. 17 

Supprima-se. 
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1832 Julho, 11 31 negula a concessão de privi· XVI Iniciado na Camara 

Jegios. dos srs. Deputados. 

Ao art. 18. 

Supprima-se. 

XVII 

' Ao art. 19. 

Subslitna-se pelo seguinte: 

As camaras municipaes no exer-
cicio da attribuíção que lhes 
confere a lei n. 2, de 14 de se-
temhro de 1891, de conceder 
privile_gí_?, reger-se-h_ão pelas • 
di~posJçoes li ~sta let . com as 
seguintes limitações: 

1. Não poderão concc_der privile-
gio para construcçao de estr~· 
das de ferro, linl)as telegrapln· 
cas ou telephom~as, que pa~-
sem além dos limttes do mum· 
cipto salvo accordo co~ as 
cama'ras dos municipioslímttro· 
phcs e approvação do governo; 

n. Não poderão conceder _os fa· 
v ores ele que trata o art1go ... 
salvo quanto a terrenos de sua 
proprieclade, materiaes . nellcs 
existentes c Isenção de rmpos· 
tos municipaes; 

Ill. o prazo do privilegio não 
cxccclerit de 25 annos. 

XVIll 

Ao art. 20. 
r 

supprima-se. 
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1892 .Julho, 11 31 Hcgula a concessão de privi- XIX Iniciado na Camara legios. 

dos srs. Deputados 
Ao art. 21. 

Snpprima-se. 

XX 

Ao art. 22. 

Substitua-se pelo seguinte: . 
No caso do artigo ... n.J, as ca-. maras solicitarão a approvação, 

suhmcttendo o accordo ao co-
nhecimcnt? do govern?. 

I 

Paragrapho nnico. Reputar·sc-ha ' concedida a approvação, decor-
ridos seis mezes sem que o 
governo tenha-se pronunciado. 

I 

XXI 
I ,. 

Ao art. 23, 

Supprima·sc. 
I 

) Additivos 

XXII I 

' Accrcscente-se onde convier: 
. 

1 
I 

Artigo .. : Nos eàsos de caduci<lad e ou insol vabllldade dos conco s-sionarios ou empresas que t i-.. . verem organizado,· poderá o < 

tovcrno resgatar as obras exi S· 
··' 

I entes gelo valor qne for ar bi· 
I 

trado, eduzintlo a importa ll· cia da subvenção ou juro.s p a-I 
I 



ASSUMPTO .\J'\DAMENTO ODSEllV.\ÇõES 
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---~------- --- -------------------- ------------------------~--------------

1802 Julho, Jl 31 Hegula a concessão de privi-
legios. 

gos, ou fazer n concessão a Iniciado na Camara 
quem se proponha a realizar a dos srs. Deputados 
indemnizaçàodesse valor. como 
convier aos interesses do Es-
tado. 

Úligo; .. Findo o pra:w do pri-
. vilegio, verillcando(se a rever-
são,L o governo só poderá reno-
var a concessão abrin,Jo con-
curreneia e preferindo, em 
egnaldade de condições, o c0u · 
cessionario anterklr. 

3 

Artigo ... Declarada a c,aducldadc, 
a ·concessão n;lo poderá ser 
feita novamente ao mesmo con· 
cessionario. 

Artigo ... neputar-se-llão. caducas 
as concessões que, sc1s mezes 
depois da puhlicação do acto 
respectivo, não estiverem re-
duzidas a contrado. 

!'aragrapho uni co. Esta disposi: 
ç1lo é extensiva ús concessões 
feitas até a data da puhlicação 
desta lei, contando-se o prazo 
dessa data. 

5 

Artigo ... Os rt;querimentos e re-
Iatorios serão publicados no 
Diario Oficial do Estado, fa· 
zendo os pretendentes a respe-
ctiva despesa; as plantas e os 
desenhos ncarão durante quinze 
dias expostos <i iuspecç(io do 
publico na Secretaria da Agri-
cultura. 

6 

Artigo ••. Finrlo o prazo do ar 
' ti"O antecedente, si não houver 

fiJCiamação ou' forem improce-
dentes a~ que se apresentarem, 
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1892 Julho, 11 31 Hegula a concessão de privi· 
lcgios. 

resolverá o governo sobre a Iniciado na Camara 
concessão corno convier aos dos srs. Deputados. 
interesses do Estado. 

Artigo ... Terão preferencia na 
concessão, havendo mais de um 
pretendente, em egualdade de 
condit;ões, os concessionarios 
de prtvilcgios da mesma natu-
reza, ou para Um identico, na 
mesma zona ou em outra. 

8 

Artigo ..• Serão observadas as dis-
posiçõe~ das legislações federal 
·e estadual, que não !orem con· 
trarias a esta lei e que o go-
verno mandará consolida!. 

Paço do Senado do Estado de !\li nas 
Geraes, em Ouro I' reto, 11 de ju-
lho de 1805. -DR. FRANCISCO SIL· 
VIA NO DI~ AL!i!EIDA lliiANDÃO,-
Dll. NECESIO JosE' TAVAIIES.-
JOSE' IlENTO NOGUEIRA. 

Em 17, é lido no expediente um 
ollicio do sr. 1.· secretario da 
Camara, do 16 llcvolvendo o 
projecto, visto terem sido rc[ 
jcitadas todas as emendas as 
quaes,. á vista de urgencià re-

. querida pelo sr. Necesio Tava-
res, entram immcdiatamente 
em discussão c são unanirne-
mcn te approvadas sem dellate, 
e voltam de noTo nesta mesma 
<lata, com o projecto, á Camara 
tios srs. Deputados. 

Em 22, tendo a Camara se con-
formado com a decisão do Se-
nado, é o projcelo por ella rc-
meltido á sancção, soll n. 20. 

Sanccionado 

Lei n. 148, de 26 de julllo de 
1895. 
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Pareceres numerados 

ASSUMPTO ANDAII!ENTO OBSEHVAÇÕES 

- ---- -- ------------ ---------- --------
1895 Abril, 17 

1805 Abril, 22 

1 ·A commissão nomeada de eons· Em 17 de abril, é 11pprova- Da commissão de 
titui1;ão c poderes, tendo cxa- do sem debate c st1o pro- constituição c po-
minado a acta da apuração ge clamados senadores ao deres. 
ral da eleição senatorial, a I[UC Congresso 1\lineiro os srs. 
se procedeu em 7 de setembro coronel José Bento No-
Jl. p., feiia pela respectiva gucira e !Ir. Camillo !\la ria 
junta, e conlrontan1lo-a com Ferreira da Fonseca, lo-
outras aclas elcitol'acs que lhe mando aqnclle assento nes· 
foram presentes nenhuma du· sa mesma data. 
vida séria s~ lhe aprcscn tou 
nem reclamação foi IJITerecida 
contra a v3lidade da referida 
elei1;ão. 

' 

A' vista do exJJosto e como as 
actas que fa tam referentes á 
sobredita eleição de 7 de se· 
ternhro em cas1 al:.llllll pode-
rião alterar o resultado a que 
chegou a dita junta apuradora 
é a commissão de parecer que 
sejam reconhecitlos senadores 
do Estado, nas va~as do cxm. 
sr. dr. Chrispim J acques mas 

, Fortes, que renunciou sua ca-
deira, cdo cxm. sr. monscnhor 
Sergio Pinheiro Torres, eleito 
na vaga do tina do dr. Antonio 
Carlos Hiheiro <le ·Andrada, e 
que falleccn antes de ser re· 
conhecido,- og srs. coronel 
.José Bento Nogueira c dr. Ca-
millo Maria Ferreira da Fon-
seca. \ 

sa:a õãs commissõcs, 17 de ahril 
tlc 1805. -ANTONIO MAI\TINS. 
-JIEnhEIHA DA SJLVA.-J. Ho-
QUETTE CARNEIHO DE MENDON-
CA .-.JosE' l'Eill\0 Xwnm DA 
"\'EJGA. 

2 :'lo lle~cmpcnho <la tarefa que Em 22 de a!Jril, é approva- Da c~m1,n~ssão de 
lhe fui incumbida e tendo á 110 sem debate e o sr. pre· constJlmçao e po-
vista n:lo so a at{i.ua~fio geral s!dcnte considera reconhe- deres. 
da eleição senatorial a que se Clllos e proclam~ senadores 
procecen no Estado a 15 de rio Estado de l\ltnas Gentes 
rwvembro p. p., feita pela re· todos aquclles que se 
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ANDAMENTO ODSEHVAÇÕES 

-spectiva Junta nesta Capital, 
com grande numero de actas 
da mesma eleição, existentes 
na Secretaria do Senado, - a 
commissão de constituição e Achando-se na ante sala ai-
poderes, apenas encetou o seu gun~ dos srs. senadores 
trabalho a 17 do corrente, dia reconhecidos é nomeada, 
em que foi nomeada, requisitou para recebei-os, uma com-
que lhe fossem presentes to. missão composa dos srs. 
uas as actas eleitoraes que fal. Hebello Aorta, Uoquette e 
tavam e que se ac!Jassem nas Antonio í\Iartlns. secretarias do Interior e do 

· - 0 de acham mencionados no pa. Da c~m~~ssa e po 
recer. conshtmç ... o 

deres. 

Tribunal da relação, afim de 
tornar completa e perfeita, Introduzidos com as forma-
quanto possivel, a apuraç;io da !idades do estylo, prestam 

· referida junta. E á proporção juramento e tomam assen-
que foi recebendo diversas da. to os srs. dr. Silviano 
quellas antl!entlcas, examina- llrandão, dr. Mello Franco, 
das ellas com a devida atten- dr. Costa Sena, dr. P. 
ção, passou a cornmissão a Drumond, dr. Levindo Lo-
addiclonar os respectivos re- pes, dr. Necesio Tavares, 
sultactos ás votações apuradas dr. J. Dutra, dr. Hocl!a 
pela junta o contra as quaes Lagõa e commendador Go-nenhum reclamo appareceu, tnes da Silva. deixando apenas de completar-
se, os votos aliàs. em pequeno 
uurnero, constantes • de uma 
acta de eleição da Villa dq Gua. 
rará, por não constar a secç:to a que pertencia. 

Além das anthenticas allndidas, 
foram presentes á cornm!ssão, 

. porparte de dois illnstrcs can. 
didatos não diplomados, srs. 
Henrique de Magalhães Salles 
e 'Commendador Monoei Tei-
xeira da Costa, varias certidões 
de outras actas não conhecidas 
pela junla apuradora c nem 
apresentadas á comrnissão ; e 
esta acceitou-as todas, apuran-
do as respectivas votações, em-
bora alguma dessas certidões 
não viessem revestida uo todas 
as brmalidades legaes,-assim 
procedeMo pela confiança pJe. 
na na honorabilidade dos cida-
dãos que taes documentos 
trouxeram ao seu conll~:ci-mento. · 

O resultar] o final da referida a pu 
ração é o seguinte: 

I 
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2 Dr. Francisco Silviano 
de Almeida Brandão.. 58.816 

I 

Dr. Virgillo l\lartins de 
l\lello Franco. . . . . . . . . 55 .l-H 

Dr. Joaquim Candido da 
Costa sena............ 51.367 

Dr. Josú Pedro Drumond 49.518 
' 

João Nepomuceno Kubi-
tschek................ '16. ng 

Dr. Levindo Ferreira Lo· 42.162 pes ... ............... . 

Dr. Nccc~io .José Tava· 
vares ................ . 40.649 

Dr: Frederico Augusto 
Alvares da Siiva...... 39.760 

Dr. .h•aquim Antonio 
Dutra ................ 138.096 

Dr. Josino de Paula Brito 38.057 

Commcnda!lor Joaquim 
Antonio Gomes da Silva 36.365 

Dr. Francisco de Paula 
Hocho Lagoa......... 3,1,803 

Commenda•lor Ma no e l 
Teixeira da Costa..... 32.060 

Dr. Jlcnriquc de lllaga· 
lhaes Sallas........... 31.03,1 

Dr. Alvaro da Matta Ma· 
chado ... '............. 30.289 

D~. !\n~onio candido da 
rmxcua .. , .•.....•. , • 18.06-1 

Da commissãode con-
stituição e poderes. 
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ASSU31PTO ANDAMENTO 

--------·[--1---------------------l------------------
1895 Abril, ~2 2 Dr. Jacintho Alvares da 

Silva Campos......... 15.985 

Dr. Erneslro da Silva 
Braga ............. ·.. 15.303 

Dr. Aut0ro Dutra de 
Bloraes ............... 13.834 

Dr. Theodomiro Alves 
Perereira . • .. .. .. • . .. . 11.130 

Dr. Arnerico Gomes Hi· 
beiro da Luz......... lO.CGü 

E outros menos votados. 

Helativamente á eleição da co-
marca de l\linas Novas, pelo 

. candidato dr. Henrique de Ma-
galhães Salle&, foi presente a 
comrnissão uma justilicação 
declarando elle que à mesma 
põe em evidencia a fraude da 
referida eleição. 

Contradiclando esse documento, 
foram tambom olicrecirlas á 
commissão outras justilicações 
no intuito de provar a valida-
de da referida eleição. 

Acornmissão, na carcncia de pro-
vas, mas escrurmlisand(> cmit-
tir juizo definitivo sobre o as-
sumpto, limitou-se :1. sornmar 
os votos das actas a puradas e 
contra as quaes nenhuma rc· 
clamação lhe foi presente. 

Em apuração qne exclue assim 
uão só os districtos da comarca 
c!\ ;\linas Novas, cuja eleiçiío 
!01 mcrepada de nu\lidade 
como cgualmente os demais 
districtos rla mesma comarca, 
demonstrao resl}ltado seguinte: 

ODSEHVAÇUES 

Da com missão de con-
stituição e poderes. 
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18~5 Ahril, 22 2 Dr. Francisco Silviano Da com missão de con-

de Almeida 13randão .. 55.759 stltuição e poderes. 

Dr. Virgílio Martins de 
'Mello Franco ......... 52.199 

Dr .. Joal(Uim Cantli<lo lla 
Costa Se na ..•...•....• ,18.4:3:! 

Dr. José Pedro Drumond 46.G25 

.João Nepomuceno Kuhi-
tschek ................ ,13.839 

Dr. Levin!lo Ferre1ra Lo· 
JlCS •••• , ••• , ••••••••• 41.168 

Dr. Neccsio José Tavares 38.635 

I Dr. Frederico Augusto 
Alvares da Silva ...... 36.829 

Dr. Joaquim Antonio Du· 
tra •......••...•..•... 36.719 

Dr •. Josino de Paula 13rito 35.::?81 
I ' 

Commenllador Joaquim 
Antonio Gomes da Silva :33.675 

Dr. Francisco de l)aula 
Bocha Lagõa •.•••.••.• 32.685 

Dr. Henrique de l\laga· 
lhães Salles ........ • .. 30.854 

Commendadoi i\lan ocl 
Teixeira da Costa •.•.• 29.363 / 

Dr. Alvaro da ?tlatta i\la-
chado .•....••• ...... 29.305 

Dr. Antonio Candido 'foi· 
xeir<t ..•..••....•.••.. 17.827 
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189b Abril, 22 2D r. Jacintho 'Alvares da 
Da com missãodc con Silva Campos ......... 15.{!85 

s tituição c poderes 

i 
Dr. Ernesto da Silvallraga 15.303 
! 

Dr. Antero Dutra de Mo-
raes .................. 13.834 ' 

Dr. Theodomiro Alves Pereira .•...••• : . • , •.• 10.984 

:Dr. Americo Gomes lU· 
· beiro da Luz ...... , ... 10.6()9 

I? oi, tlnalmcnto, requerido à com-
missão que esta reguisltasse as 
actas de diversos istrictos ou 
secções que faltam, a saber: 

I 

3. • secção de Santo Antonio do I Muriahé, comarca de Catagua. 
zes; Curimatuhy e 2.• e 3.• se-

I 

I 

cções de Nossa Senhora do GJo. ria, comarca de Diamantina; 

' 2. • secção do Carmo, comarca de .. ltablra; 
I•, 

3.~ secção 'da cijade do 1\Jar de . llespanha, uma· de Guarará e 1.' de Santa Helena, co mar c a do Mar do Hespanha; 

' 
' Sant'A~na do Jacaré comarca da Ollveua; ' 

Alegres o Catinga 
l'aracatú ; ' comarca de 

' 

2. • secção' de J eqnltibá · com 
arca 

I 

de Sete tagllos ; ' 

Carrancas e Madre de Deus 
marca do Tuzvo; , CO· ' 

' 
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_, ____ , __ , ____________ , ___________ , ______ _ 
189'> v Abril, 22 2 2. • e 3. • secções da cidade de 

Tlleophilo Ottoni; 1\lalacacheta, 
Urucú e Santa Clarado!\lucury, 
comarca de Theophilo Ott?ni; 

Todas da cidade do Peçanha, 
Santa l\Iaria de S. Felix, São 
João Evangelista, Poaia, s. José 
doJcquery, comarca do Peçanha; 

Uma secção da cidade de Salinas, 
Agua Vermelha, Catinga, Pas-
sagem da Vereda, comarca do 
Salinas; 

Todas da cidade da Campanha e 
Aguas Virtuosas, da mesma 
comarca; 

S. Sebastião da narra e S. Se-
bastião do carangola, comarca 
deste nome; 

Todas da cidade de naependy, 
Conceição do Hio Verde c São 
Thomé das Lettras, Encruzi-
lhada e caxambú, comarca de 
llaepcndy; 

Todas da cidade de 'A!Jaethé,San· 
to Antonio dos Tiros, s. José 
do Canastrão c Abaethé Dia-
mantino, comarca de Abaetllé; 

S. Hoque, Araujos, Bocaina, co-
marca do l'iumhy; 

Todas da cidade de S. José do 
Paraíso conceiç,ão dos Ouros. s. JoãÓ Baptista das cactwel-
ras, Capivary e Sapucahy-ml-
rim. · 

Importando semelhante alvitre 
adiamento excessivo, talvez 
indefinido da decisão sobre o 
pleito eleitoral e considerando 
a commissilo que nenhuma 
probabilidade ha de que tae5 
actas possam allcrar o resulta· 
do verilicado, opinou de modo 
contrario a respeito. 

Da com missão de con· 
stituição e poderes. 
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I 

2 Ef!ectivament.,, sendo 47 os dis· 
trictos referidos, de alguns dos 
quaes aliás já se apuri\ram re. 
sultados de tliTersas secções, 
mas ainda suppondo que 
dellas faltassem todas as actas 
pelo seguinte calculo de pro-
porção, se evidencia que não 
haveria alteração na ordem dos 
votados, porquanto, S•mdo 724 
os districtos de paz do Estado, 
deduzidos delles os allutlidos 
47, ficam 677. 

Nestes obtiveram votos : 

Dr. Rocha Lagôa .••••. . I 
34.8031 

Deduzida a votação da co. 
marca de Mlnasl\ovas. 2.128 

-
32,675 

Commendador Teixeira da Costa .............. a·~.060 

Feita ldentica deducção. 2.697 -
29.363 

Dr • .Henrique Salles .... 31.034 

Feita identica dedueção. 180 --
. 30,854 

Adrpitt!ndo 3ue nos citados 4.7, 
distrJetos e paz a votação des. 
te~ Ull~mos candidatos fosse 
llloporctOnal li que obtiveram 
nos G77 apurados, passará a ser a votação: 

' 

' 

) 

Da com missão de con 
stituiç1lo e poderes 

' 

. ' 
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1895 Abril, 22 2 Do commendadorTeixei-

ra da Costa.......... 31.,101 

pois que: 677 .293!:3 : 
47. X= 2,038. 

Do dr. Henrique Salles.. 32.991 

pois que: 677.30854 : 
47.x = 2,141. 

E admittindo que ao dr. Rocha 
!;li~a u~~~~t:rr: p~~re~~~;~;~ 
do accrcscimo proporcional que 
aos precedentes fol dado inteiro, 
será a sua votação -- 33.242, 
pois que: 677.3·1803: 47.X== 
2.268 -- algarismo que, redu-
zido á quarta parte, é de 567. 

Nestes termos, é a commissão de 
parecer que sejam reconheci-
dos e proclamados senadores 
do Estado de l\linas Geraes os 
srs. drs. Francisco Silviano 
de Almeida Brandão, Virgilio 
~Iartins de 1\lello Franco,. Joa-
quim Candido da Costa Sena, 
José Pedro Drumond, João Nc-
pomuceno KubitscbeJ(, dr. Lo-
vindo Ferreira Lopes, dr. _Fre-
derico Augusto Alvares da Silva, 
dr. Nccesio José Tavares, com-
mendador Joaquim Antonio 
Gomes da Silva dr. Joaquim 
Antonio Dutra, 'dr. Josino de 
Paula Brito o dr. Francisco de 
Paula Hoclla Lagôa. 

Sala das commissõcs, 22 ele abril 
de 18~5.- J. P. XAVIER, DA 
VEIGA.-ANTOO!O MAilTJNS I• Ell· 
!IEII\A DA SILVA.- JOÃO !lO· 
QUI>rn; C,\1\Nt;IRO DE l\lENDONÇA. 

ANDAl\IENTO OBSERVAÇÕES 

Da commissão de con-
stituição e poderes. 
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3 A com missão de justiça e Iegis- Em 2I de maio vaca lmpri- Dacommies~o1 d~ jus 

laçào, tendo examinado os fun- mir-se para entrar na or- tlça e legts aç, o, <lamentos da reclamação dos dem dos· trabalhos . . ,. proprietarios de predios situa-
. · !los nesta cidade contra o de-

creto n. 803, de 11 de juneiro Em 27, depois de algum de-
do corrente anno, o qual não bate, é approvado o pare-
lhes parece conforme a lei ad- cer, o qual vac a archivar-
dicional á constituição do Es- se com a represcntaçlto. tado, de 17 de dezembro de 
1893, quer quantiJ á c.oncessilo 
de um lote rJe terreno dos des-
tinados á nova Capital. pois 
devem ser tantos quantos os 
predios que possuem, quer 
quanto ao prazo, que deve ser 
ampliado, como se fez a favor 
dos funccionarios pu!Jiicos; e considerando: 

Que nos art~. ao n. 2 e 50 do 
regulamento annexo ao decreto 
n. 803 citado repetem-se dis-
posições dos arts. 2, n. 8 c 3, 
nos rruacs auctorizou-se o go-
verno a conceder, a titulo gra-
tuito, a cada um dos propric-
tarios de casas situadas nesta ' 
cidade, no pcrimctro estabele-
cido para a cobrança do im-
posto predial no exercicio de 
18!JO, um lote de terreno para 
edificação e marcou-se o prazo 
dedousannos para as edificações 
sob pena de caducidade das concessões ; 

Que a disposição <lo citado art. 
2 n. 8 foi adoptada crn sessilo 
do Congresso de 13 de dezem-
bro de 18:13 (annaes pa"'s. lilG) 

.. e.m substituição da quc"'se con. 
t~nha no ,Projecto da cmnmis-
sao espectal, no qual auctori-
zava-se a concessão a cada um 
dos proprietarios de um lote 
correspondente <\ area cditlcada 
e habitaria que possuissern, o 
que exclue a duvida suscitada; 

Que providenciando sobre a exe-
•·nção da lei addicionaJ não cr,1 
liCito ao governo apartar-se de 
suas disposições, concedendo a 
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1895 Maio, 2-1 3 um proprietario mais de um 

l~te, ou tantos quantos pre-
Da ~ommiss~o de jus-

dtos possuíssem, e ampliando 
ttça e Iegtslação. 

o prazo marcado para as edi-
ncações; 

Que auctorizantlo a referida con 
cessão não teve o legislador 
por lim imlemnizar os habitan-
tes desta cidiule, como parece 
?OS supplicantes, pois que a 
mdemmzação prcsnppõe offen-
sa de direitos c evidentemente 
nenhum direito offcndcu a con- f 

stitutção, decretando a mudan-
ça da séde do governo do Es-
lado; 

, E' de_ parecer que nada ha a de-
fenr-se tJUanto á intclligeucia 
das citadas tlisposiç.ões. 

Sala das commis~ões, 2·1 tlc maio 
de 1895. - LEVBJ[)O LOPES.-
FREDERICO AUGUSTO. 

-, 

1 895 Junho 6 4 Foi preseutn á commissão'de ll 
- Em 6 de junho vae a impri- D a commissão de Fi-

nanças a . petição junta, d 
a mir-se para entrar na or- nanças. , 

companhia de lacticinios, re - dem dos trabalhos. 
pre~entatla pelo ~cu presidente 
dr. Alvaro de C. Graça, peti- Em 10, depois de longo de-
ção Jlrimitivamentc enviada á 
commissào de requerimentos 

bate, é approvado o pare- ' 

de partes, tendo requerido esta 
cer e indeferido o requeri-

e assim re,olvidoo senado, que 
mento da companlua, o 

sohrc a s1:a matcria fosse ou-
qual vae a archivar-se. 

vida a coulmissão de nuauças 
por se tratar de favores, entre 
os tJ1l""S uma sulwen~~ão de 
duzentos contos de réis peJos 
cofres cstaduaes. 

EfTectivamcnte, a companhia pe-
ticionaria solicita que, por lei 
do Congresso Mineiro, Jlqnc o 
l(overno obrigado, para o fim 
do serem introduzidos animaes 
de raça no lMado: 
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___ , ________ , ___ , ________________________ , _____________________ , ______________ _ 
4 I. A ceder-lhe f(ratuitamente dez 

mil hectares de terras devolu-
tas para a criação e desenvoJ. 
vimento de diversas raças de 
gado ~ovino, suino e cavallar. 
(E indica que as terras sejam 
«no Pico da Itabira ou onde mais convier1l 1 

11. A concorrer com a sulnen-
ç:Lo de duzentos contos de réis 
para compra de reproductores 
das diversas raças preferidas. 

III. A ceder-lhe, uma vez que 
forem requisitados peJa suppll. 
cante, os terrenos devolutos de 
que a mesma vier a necessitar 
para o seu estabelecimento 
nos termos da lei de terras. ' 

IV. A pagar as despezas de pag. 
sagem do pessoal extrangeiro de 
que venha a necessitar o esta •. lielecimento. 

V. A preferir para a sua Policia 
e outros misteres do Estado os 
animaes do estabelecimento da requerente. 

VI. A indemnizar até 10 '/. das 
q~antias despendidas pela Rup. 
plicante dentro do prazo do 
respectivo contracto com an!. 
maes importados que morrerem 
dura~te a travessia ou dentro 
de se1s mezes depois de chega. dos a seu ::lestino. 

VII. A iorntcer á supplicante 
gratuitamente, sementes para 0 Plantio de forragens que con-
venha :tcclimar no Estado e 
bem assim vaccina an~l-carbunculosa. 

VI!I. A faze~ gratuitamente pela 
folha oiiiCial do Estado todos 

' 

os annuncios e quaesquer ou. 
tras pubticações concernentes 
á exe~uçao do contracto com a supplJcante: ' 

I 

I 

Da commissão de Fi 
nanças. 
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895 .Junho, 6 ·l Em compensação destes extraor- Da commissão de Fi· 

dinarios !avores c auxilias, al- uanças. 
guns dos quaes de onus ineal-
cu\avcl para o Estado, a sup-
plicante declara obrigar-se pelo 
seguinte, que reproduzimos 
textualmente: 

1 

I. A empregar os duzentos con· 
tos do réi~, !ornecidos pelo go· 
verno, nas raça~ acima descri-
Jllas. (,\Ilude a indicações lei-
tas anteriormente no rerjueri-
mento). 

11. A entre~ar no fim de•quinze 
annos o capital rccehidÔ do Es- \ 

I lado, ~cndo cem contos de réis 
I representado~ num estahcleci-

mento dos montarlos pelo cou-
tractante ou emprcza, com .to-
elos os melhoramentos, hem-
feitorias o respectivo garlo de 
raça, mediante avaliação ap-
provada por 11arte do Estado; 
e os outros cem contos de réis 
em dinheiro corrente. 

lii. A fazer acómpanhar 05 rll· 
productores extraugeiros dos 
respt:ctivos attestados de na· 
clonalidade. 

IV. A fornecer aos criadores re-
productores por preços razoa-
vels e n:lo superiores ao dr. 
acquisição na Europa e a rece-
llcr as vaccag de raças, bem 
como qualquer remea dos di-
versos animacs do !!pre~ente 
contracto~ para serem enxer· 
tadas no e~tahelecimento e, si 
possiTel ror, regularizar os pre-
ços por uma tabella, de accordo 
com o .:onrno. 

V • .1. franquear o e~tabelecimento 
ao exame por parte do goTerno 
que o mandara lazer por nlp 
er_npregado supuiot: da· ~d.m1-
nl!,raçllo. 
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Da commissão de fi 

1895 
Iecimeu to doze rnezes depois 

nanças. de assignado o contracto. ' 

VII. A ter sempre um stoclc de 
reprodnctores para o forneci-

. mcuto aos criadores do Estado 
como c~uaimonte, mediante 

· commissão, a introduzir, por 
conta de terceiros, reproducto-res de raça. 

' Seguem-se ainda as seguintes «Clausulas geraes:o: . 
1 a) Fica salvo ao contractante o 

direito de rescindir, deu tro dos 
cinco primeiros annos, o «pre-
sente con tracto, desde que res-
titna ao governo a lmportancia delle recebida, 

b) Fica livre ao contractante dei-I xar por conta dos duzentos 
contos recebidos do Estado os 
animaes que fornecer ao go-
verno durante a e:xecuÇ!ío do contracto. 

c) Fica salvo ao . contractaute o 

' 
direito de montar um ou mais 
estabelecimcn tos congeneres em 
.pontos do Estado que lhe aprouver. 

d) O contractantc se obri~a a t e r o serviço completamen e mo 
ll· tado dentro de dous aunos a I 

contar da data da assignatu r a do presente contracto, sob pe na de restituir as irnportancias r c-cebidas ou de entregar os r c-productore~ adquiridos . 

. Como se vfJ, muitas das o h ri gações e clausulas propos tas, e gue ficam llttcralmentetr ans. criptas, ou sào ~uasi lnsirrr lifi-cantes ou atten em antês do ' tudo ao proprlo interesse da cornpanhia suppucante, no tan do-so que em uma se diz que o projectado cstabelocim ento 
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1895 Junho, 6 4 funccionará doze mezes depois 

Da commissão de n-
da assign:uura do contracto e 

nanças. 
em outra que o serviço estará 
completamente montado dous 
annos depois daquelle acto, o 
que faz crer que poderia func-
cionar o mesmo estabeleci-
monto ainda antes de montado 
o respectivo serviço. 

Quanto ás clausulas 1.' e2.·, que 
são fundamentaes, nenhuma 
garantia é offerecida ao Estado, 
nem com relação ao real em· 
prego dos 200:000$ na acquisi-
çilo dos reproductores de raça, 
nem no que concerne á se::ru-
rança de restituir-se ao Estado, 
sendo alh\s metade num esta· 
belecimento e animaes, as 
avultadas sommas por elle 
adeantadas, além da sua respon· 
sabilidade pecuniaria referente 

/ 

ri morte dos rcproductores im-
portados durante a travessia e 
até seis mezcs depois de clle-
gados ao seu destino. 

E' pois, evidente que os proprios 
termos da petição da compa· 
nhia de Lacticinos tornariam 
sua pretensão inacceita v e! 
3uando ou Iras razões e dê o r-

em ainda mais e!e1ada não 
aconselhassem o Senado a re-
jeital-a, embOra Ílão seja licito 
contestar, como a commissão 
de finanças não contesta, que 
os desejos e propositos da sup 
pllcante sejam rectos e patrio· 
ticos. 

Em verdade a companhia de La-
cticinios pretende nada menos 
do que fundar vastos estabele· 
cimentos no Estado e nelles 
explorar industrias que, ella 
propria reconhece, encontram 
em o nosso solo elementos ' 
ex traordinariameu te ravora v eis. 
Healmente assim é, e tanto que 
apczar da escassez quasi_ abso 

'\ 

luta de instrucçao tec!Jmca ~~a 
grande maioria dos nossos c na· 
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1895 Junho,6 4 dores- as alludidas industrias 

Da com missão lle t estão mais ou menos genera-
nanças. lisadas no Estado, ministrando 

recursos para a subsistencia de 
boa parte da população e con-
correndo, por via do impo~to, 
para as rendas publicas. E si 
os resultados colhidos neste 
ramointeressantissimo da nossa actividade social estr~o multo aquem dos que se poderiam 
obter, o mal, em Brande parte 
oriundo do esplnto inculto e 
atrazado de muitos dos nossos 
criadores, ir:l desappareceudo 
á medida que o ensino profis-

' sional for substituindo as roti-neiras praticas condemnadas, os proce>sos que a sciencia 
aconselha, urgindo diflundir-se 
esse ensino por meio do in:: ti-tu tos zootechnicos, escolas agricolrls e uma propaganda 

I esclarecida e con~tante. 

i· 

I A fundação dos estabelecimentos 
projectados pela supplicante 
seria incontestavelmente utll, 
não só pelos bons productos 
que poderiam sahir rlelles, mas 
ainda considerando-os como 
modelos, que talvez fossem, 

' 
de organização intelligente 
oflerecidos nas zonas em qué 
se achassem collocados ao es-
pirito de criteriosa imltaçao, 
que é sempre um elemento Je 
progresso e de clvilizaçfio. 

I 

!\las os bons prin"ipios econom j. c_os aconselham que a inici a-t1va e execução de taes empr e-
' llendimeutos caibam inte1r as ao esforço particular, cujo 1 n-teres~c lmmediato e decisivo é ' ~melhor sinfio a. unica ~ara n. t1a segura do ex1to dese1av e I. I1nndar semelhantea estabele ci-mentos com capltaes do Esb do, embora a titulo de empre sti- I 

' 
mos. fôra Vincular o Po der 'PUbl_ico a exploracoes do t o do alhe1as ã sua missao con Sti· tui~do precedente que tra ria ma1s tarde consequencias 

1 lCS· ó\stros~s. de , caracter econo rni- ' eo, nnaneetro e moral • 
• 

I 
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1895 Junho 6 ' 4 Em regra, nos paizes novos e 

pouco providos de capilaes, 
como o nosso e onde apenas 
despontam certas industrias, 
sendo quasl nulla a instrucção , 
teclmica indispensavel ao seu 
desenvolvimento e á fundação 
de outras, as [,nimaçües e au-
xilios hem ponderados que lhes 
dispensem os governos são jus-
tificaveis e convenientes- mas 
por meios indlrectos, libcrtan· 
do-as as leis de tributos absur-
dos ou de quaesquer p~as con-
demnaveis ou estimulando-lhes 
a acção mediante mereCidas 
compensações, como os premws 
em concurso, expediente fecun-
do jà Iniciado entre nós. Quan-
do multo, e dadas certas cir-
cumstancias excepcionaes, será 
admissivel c proveitosa a con-
cessão de mms alguns favores, 
n1as de caracter transitorio e 
que, em todo o caso, abranjam 
e estimulem uma classe inteira 
de industriaes. De outro modo. 
os anxilios dos poderes publl-
cos, longe do determinarem os 
bons resultados descjaveis, 
soem produzir, pelo contrario, 
effeitos nocivos ao interesse 
real, Indo até prejudicar não 
raro :ls mesmas industrlas que 
se pretendia favorecer. 

Na quadra actual, accresce que 
nenhum3 animaçao poderia 
prestar o Estado a qualquer 
tentativa industrial viavel que 
fosse mais vigorosa e impul-
siva do que o apoio e concurso 
que, de racto. a essa tentativa 
garante a situação deprimida 
do cambio no paiz, cambio 
desastroso para as finanças na-
ciouaes, mas ao mesmo tempo, 
altamente proteccionista para 
as hem combinadas explora· 
~~ões agncolas e industriaes. 
Si estas não sfl desenvolvem 
ou nM são promovidas á me· 
dida dos reclamos puhlicos, é 
qne o esplrito da iniciativa 
iruli vldual carece de energias 
Jlroprias, facto infelizmente 
real e que em grande parte, 
origina-se éxactamente da cr-
rouea orientação daquelles cl)le 

• 

Da commissão de fi-
nanças. 
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tudo exigem e esperam do Es-
Da commiasio de fl 

1895 Junho, 6 4 
' tado, que elles consideram, no 

nançaa. dizer do distlncto economista 
Frcd. llastiat:-«um ente bem-
feitor e de recursos incxgota-

I" 
veis, que tem pão para t"das 
as bocas, trabalho para todos 
os braços, capitaes para todas I ·as em prezas. credito para todos I 

· os projectos, balsamo para todas 
as chagas, conforto para todos 
os sotTrimentos, conselhos para 
todas as perplexidades, soluções 
para todas as duvidas, verda-
des para todas as intelligenclas, 
diversões para todos os tedlos, 
leite para a infancia c vinho 
para a velhice, capaz de prover 
a todas as nossas necessidades, 
prevenir todos os nossos dese-
jos, satisfazer todas as nossas 
curiosidades, corrigir todos os 
nossos erros e repara r todas as 

I nossas faltas, podendo assim 
daqui em diante dispensarmo. 
nos todos de qualquer esforço 
de prevldencia, de sagacidade, 
de juizo, de prudencia, de or. 
dem, de economia, de tempe. 
'rança e de actividade.:o 

I 

Considerando quanto fica succin-
tamente exposto e que o alto 
criterio do Senado corrigirá e ·.completará; 

! 

Consideranao que ao pedido ou prctcnção da supplicanto se eppoem os mais elementa res principias administrativos e econolllicos; 

Considerando, finalmente, que , si for aberto o precedente da c ou. cessão pretendida e da qual trata a pe!iça:o junta, dez e nas do pedidos semelhantes na: o deixariam de apparecer e com egual.direito ao deteriment o, e a maior parte da rena a do Es-tado não bastaria, dentr o de pouco tempo, para attonae l-os: 
I , 
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189 5 Junho, 6 4 A commissão ue llnanças é de Da commis5ão de li· 

parecer que o requerimento da nanças. 
companhia Laticínios seja inde-
ferido pelo Senado. 

S. H. 

Sala das commissões, 6 de junho 
. de 1993.-J. P. XAVIEHDA VE!· 
GA.-· GOMES DA SILVA.- JOA· 
liUUI DUTRA. 

I 
l 
I 

Junho, 27 5 A commis5~o de 1\!([uerimentos Em 27 de junho, vae a im- Da commissão de re· 
de partes, a que foi presente o primir-se para entmr na querimentos de par· 
do cidadão Francisco Alves de ordem dos trabalhos. tes. 
Souza, profc~sor de instrucção 
prim:,ria do districto de S. Pe-
drn dos Ferros, município da Em 2 de julho, é o parecer 
Ponte Nova, pedindo a decre- approvado se~ debate e 
tação de uma lei que auetorize vae o requenmento a ar· 
o governo a auxiliai-o com a chivar-se. 
quantia nccessaria para a man-
tença de duas de suas lllhas 
em algmr.a das cidades do ~s-
tado onde pos~am cursar esco-
Ias normaes, atlm de habilita-
rem-se para o exercicio do ma-
gisterio publico ; considerando 
que a concessão de semelhante 
auxilio imporia em conceder-
~e-lhe uma pensão por tempo 
determinado, o que é contrario 
ao estatuído no art. 105 das 
di~posiçõc~ geraes da Consti· 
tuição do Estado, que veda 
completamente a concessão t)e 
pensoes, é de parecer que seJa 
mdeferida a pretensão do sup-
plicante o archivado o referido I 

requerimento. 
I 

Sala das commissões, 27 de julho 
de 1895.-C. SE!U.-FERRIIIU 
ALVES. 

\ 
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ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

1 Indico que o Senado p.:;r inter- Em 2a de abril é approvada Do sr. 
media da digna mesa, convide sem debate, indo-se officiar Veiga. 
a Camara dos sr~. Deputados a respeito á Camara dos 
afim de que as respectivas com- srs. Deputados. 
missões de carnaras munlcl-
paes, desta e daquella casa do 
Congresso Mineiro. reunidas, 
examinem as rechimaçõcs e 
questões apparecidas sobre a 
organização c legislação con-
cernentes ás municipalidades, 
elaborando com a possivel ur-
gencia um projecto de lei que 
resolva as duvxdas c conllictos 
suscitados e harmonize as dis· 
posições lcgacs vigentes de ac-
cordo com as con vemencias 
publicas e a Coustiiuição do 
Estado. 

Sala das sessões, 29 de abril de 
1895,- J. P. XAVIER IH 'EJCA., 

Xavier da 

2 Hequeiro que a mesa do Senado, Em 1 de maio é approvada Do sr. Costa Scua. 
por intermcdio do sr. Presidente sem debate e tlca sobre a 
do Estado, dirija á s. ex c. o mesa para fazer-se o ne- , 
Presidente da Hepuhlica sr. dr. cessaria expediente. 
PrudcnteJoséde Morac~ e Barros 
as felicitações do Senado, pela 
decisão arbitral que atlirmou Em 2 foi dirigida a seguinte 
os direitos patrios no liti~io 
secular sobre o tcrritorio uas 
1\lissões. Jlcnsagem 

Sala das sessõ~s, 1. • de maio de Illm. o exm. sr;.-l~m sess1lo 
1895.- CosTA SENA. , (]e hontem foi unanime-

mente approvada uma in· 
dica~~ão apresentada pelo 
cxm. sr. senador dr. Joa-
quim Candido da Costa 
:!cna, incumbindo-nos do 
transmiltir á v. exc. e, 
por Yosso intcrmedio, ao 
exm. sr. Presitlento da 
Hepublica, dr. Prudente 
José de Horacs c Barros, as 
felicitações do Senado pel~ 
decisão arbitral que aflir· 
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mou os direitos patrios no Do sr. Costa Scna. litigio secular sobre o ler-
ritorio das Missões. 

E' 'sobremodo a!Úadavet o 
desempenho de nossa hon-
rosa incumhencia perante 
v., ex c., que trto nobre-
mente representa a vonta-
de mineira no3 altos inter-
esses de nossa cara patria. 

111m. e exm. sr. !Ir. Chrls-
Jllm Jacqucs !lias Fortes, 
t1. 11. Presidente do Estado. 

Paco tio Senado, aos 2 de 
maio de 18!'!5.-Dn. l•'nAN· 
CISCO SiLVIA.NO m; ALMEIDA 
1111-lNDÃO. - l>R. JOAQUIM 
ANTONIO DUtnA. - JOSE' DF.Nro Not;UEIRA. 

a Indico que seja nomeada uma Em 13 de julho 6 approva- Do sr. Carlos Alves. :comrr:issllo rn\xta das !lua~ da sem debate, oOiciando-
casas do Congresso para que, se nessa mesma data á 
no intervaiJo da present~ ses- Camara dos srs. lleputa-
sào, estude :jS bases para o . dos, . convidando-a para 
etreito de lançamento do lm- eleger, por sua parte os 
posto territorial no l~stado, membros que t~m !lc com. 
como succe!laneo !lo imposto por a cotnmlssno. de exportação, e uma conve. · 
nleute revisão do regimen tri. bntarlo. 

I 

Sala . das sc~sões, inlho-13-95. 
-CAIIl.O~ Ar.YES, 

Em 17, foi litlo no expo-
tliento urn olllcio !lo sr. 
1. • secretario 11:1 Camara, 
tle lG, cornmunicauao te· 
rem sido nomeados para 
fazerem parte da cornmis-
sito os ~rs. t1eputados pa-
dre João Pio de Souza lleiM, 
llr. Itaul Pcnlllo, Julio 
flue no llrandão, dr. Wen-
ceslau llrar. o Camillo Pu-lei. 

I 

·, . 
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O sr. Presidente nomeia para Do sr. 
membros da referida com-
mls,,ão os srs. senadores 
Carlos Alves, l\Jello Fran-
co, l~rcdcrico Augusto, lle· 
helio Horta e Gomes tla 
Silva. 

i 

Carlos Alçcs. 

4 Indico quo a Camara dos srs. De· En1 20 de maio é lida no e'x- Do sr. deputado Del-
pulados, por intcrmcdio da pedi ente e o sr. presiclentt) fim l\Ioreira da Cos-
mcsa, convide o Senado afim declara que, nfío havendo 'ta llibeiro. 
d_e que as commissões de jus- no regimento disposição 
tlça ctvil e criminal desta e expressa sobre o anrlamen-
daquella corporação legislativa, to que se deve dar üs in-
reunidas, examinem os reJa- dicaçõcs vindas da Camara 
toríos dos juizes de direito das dos srs. Deputados, enten-
divcrsas comarcas rlo Estado, de que se deve segmr o 
c, attcndendo as duvidas c systcma adoptado para as 
diOiculdades nelles propostas c indicações iniciadas no 
suscitadas sobre as leis de pro- Senado, c que, IlãO _sendo 
cesso, elaborem um projecto de a que acaba de ser lula da 
lei a respeito, que resolva essas natureza daquellas f!IIC, 
m~smas duvidas e preenc!Ja as por sua importancia rle-
lacunas lia lei. vem ser remetlidas a uma 

Sala das sessões da Camara dos 
srs. Depntallos, em Ouro Preto, 
25 de maio de 1895.- DELI'I!I 
MOIIF.IRA. 

. ' 

commissão, vae submet-
tcl-a á diSCUSSãO. 

\ 
Posta em discussão, é appro-

vada sem debate e o sr. 
presidente convida a com-
missão de justiça e le~is
lação a reunir-se á da Ca-
mara dos srs. Deputados, 
afim de tomarem em con-
sideração a referida indi· 
cação. · 
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A r.ommissão de ~equerimentos Em ·1 de junho, e approva- Da commissão de re-

de panes, tendo ;examinado o do, sem debate, e vão os querimcntos de par-
requerimento do presitlcute da papeis á commissilo de 11- tes. 
companhia de lactlcinios, dr·. nanças.· 
Alvaro de C. Graça, em que · 
propõe Introduzir no Estado 
animaes de raça para fornece-
rem depois rcprodur.tores aos 
criadores mineiros, pensa que 
o requerimento encerra ldeas 
uleis e que pódern ser grande· 
mente vantajosas para' o Esta-
do. Tratando-se, porém, de fa-
vor,~s entre os quaes 1igura 
uma subvenção de 200 contos 
requer que seja o mesmo re: , 
querimento submetti<lo i\ con- ' 
sütcração da commiss;Jo de fi-
nanças, para que, sendo favo-
ravcl seu parecer, possa a com-
missão de requcrimcutcs de 
partes, redigir neste sentido 
,um projecto com as modilica-
çõcs que parecerem-lhe ncces-
sarias para a sua viahilidade. 

Sala das commissões, 4 de junho 
1 de 1895.-C. SENA.-FEHREIHA 

ALVES. 

I I 

A com missão de jusliça e legisla- Em 18 de junho, ú appron- Da .commis~ã{~ d~ jus-
! ação rerJuer que se archive a do, sem debate, e vae a ttça e legJslaçao. 
representação junta do juizde archivar-~e a. representa-
direito da comarca do Carmo t;ão. 
do earauahyha, referente ao 
projecto de lei de antiguidade 
dos magistrsdos, pois que está 
prejudicada, lendo si!lo o rc 
ferido projccto con Yertido em 
lei já publicada. 

Sala das com missões, 18 de junho 
de l~!J5.- LF.V!NDo LOI'Es.-
FnEDEil!co · AUCUSTO.-C. DE 
B!IITO. 
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Uequeiro que se lance na acta Em 1.· de julho, apoiado c Do .s
1

r. 
um voto de profundo pesar posto r.m di~cussào, o sr. nn o. 

· · peJo infausto passamento do Necesio Tavares fundamen-
Marechal Ploriano Peixtto e tu e otrcrccc o se~uinte que se levante a seMão. 

'A.dditivo 

Heguciro que o sr. presi-
dente nomcle uma com-
missão para, em nome do 
Senado, dar pczanws ã fa-
milia do illustre :\farcchal 
F'loriano Peixoto e prestar 
todas as homenagens á mc-
moria do hcnemerito ~;ida
dão, c que o Senado torne 
luto por oito dias.- DR. 
Nl:CESIO. 

: Apoiado e em discuss~o con-
junctamente, é esta encer-
rada sem mais debate e 
são approvados o 'r~:queri
mento e o Mditivo. 

A' vista da deliberaç?,o do 
Senad_o. o sr. presidente 
nome1~ para membros da 
comrntsSiiO os srs. senador 
Chrisliano Ottoni c depu-
tados dr .. Joaqulm nour-ai-
ves Hamos c corouel Ílo-

, dolpho de Abreu, ()convida 
os srs. senadores a toma-
rem luto por o !to dia~. 

Camillo de 

O mesmo senhor declara que ' 
vão ser feitas as comniU-

I I 

nicaçues nccessarias. 

Em !J rle julho, é lido no 
, expediente o seguinte 

' ' 
Tele!]rauuna 

I 

Dr. Silviano llranclao, presi-
dente Senatlo Mir,nlro.-o. 
Preto- Com missão nomea-
da Scna1lo Mineiro para re-
presentai-o funrraes Mare-
chal Floriano, dar pezames 
ex ma. farnilia, curnpriu sua 
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missão, indo incorporada Do sr. camillo dfl 
caMa farnilia apre~··ntareon- Brito. 
doleneias ·pnr parte ::lt>uado 

·c aeornpanhawlt• lii'Cstit.o 
runchrc lllustre :llarcchal. 
f;nudações. - CIIRISTI.\NO 
ÜTTONI.-llODOLPfln .\IH\ EU, 
- (;oNÇ.H.Vf:S HHIOS, 

J~m 10, o ~r. presidenltJ dá 
eonllecimento ao Senado 
dr. t·Jr recebido a s~guinte. 
carta: · I 

EX111. ~r. dr. Sil1inuo r:ran-1 
dão. - O te!Pgra rn ma de 
v. exc. annnncianrto-me a. 
DO!IIC:JÇl\0 rla d·~J'Ilfa~·l\o, 
que, eu• nome t.lo :;euado 
Mineiro, devia 2s~istir ás 
excqulas do lllareclml FJo. 
riano e cumprinwutar a 
vitna, só me chegou às 
mãos no dia 4, por ler eu 
e~tarto ausente dois 11tas. 

No clia 5, em companhia dos 
srs. deputados Holiolpho 
Ahrc•u c Gonçalve~ lt:uuos, 
nos dirigimos á habilação 
da illnstrc viuva, se!li!O 
recehidos por pessoa6 da 
farnitia, 'por estar s. exc. 
adoentada .. 

Pcllirnos-lhc fossem apre~on 
'~'los, de parle !lo :-;enado 
J\lw,·iro. curnprilnPntos de 
rc~r•·ito~a condolrneia, aos 
qu:lt's se.~ , associavam os 
corn missionados pi'l'Scnte~; 
accr··Rccntando <JIIIl ~omos ,.,·.,ams dapopnf~ç:lo rle .l<i· nas. sem rlislinrç:io dtJ 
opiniões ou de ct.rskes. 

Jlonl<'lll 6, o~ meus C•·liC:;(aS 
dP rf•!i>utaç:io acompanha· 
n.111 o fen·tro até o seu 
ul!iniO jazigo. ro11o os acnrn· 
panlrando eu, pol'queo peso 
de :-: l armos complctns não 
pernl'tle uma viagem tí pé, 
de ct!rca de s Itiloruetros. 
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1895 Julho, .8 , 

l Desempenhando as~lm a com-iDo sr. 
mi~silo, peço a v. exc se Urlto. 
sirva Particlp:tl-o ao Sena-
do, agractec•mdo por mim a 
twnra tla escolha. 

Com alta considera~-ão e es-
tima.- De v. exc. pa.trl-
clo e amigo obrigado.- e. 
B. 0JToi'II.- Rio,? ueju-lho de 1895. 

nequciro que sejam solicitadas Em 8 de julho, é a.pprova. Do sr. 
tln governo informações sobre do sem debate, o!Uciando- HrUct, arrendamentos dos terrenos se nessa mesma data ao 
diamantinos, si continua o in- governo por intcrmedlo do 
spector desses terrenos a fa· · sr. dr. Secretario das fll. zel-os, e qual o· numero de nanças. lutes arrendados após a con- · 
~titniçl\o, 

Em 15, c lido no expediente 
e remetttdo ao sr bena,lor 
Camllto de llrito o segumtc olllcio: · 

Secretaria das l<'inanças <lo 
Estado de lllinas Geraes, 
Ouro Preto, 2 <le julho de 18')5, 

Sr. dr. t. • Secretario do Se-nado. 

Satisr~zelltlo o pedido con. 
stanto do vosso olllcio de 
8 tio corrente, · soh n. 7, 
callc·me Informar-vos que 
o lllSJtector dos terrenos 
11iamantinoa COillinlia a 
lazer arreudame~ttos dos 
ditos terrenos, UOi termos 
tio decreto geral n. 1\,!;.q:\, 
dtl 187r>, arrendamentos os. 
tes que 8ilo. ft!itos e reno-
,ados unuu:tlmente ou 
ltiennalmen!L• e muito IJOU-
cos por tre~ ;~tmos; cujos I 

Camillo de 

Cammo lile 
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prn!luclos consli!uem a Do sr. Camillo de 
renda qne tem figurado nos Brito. · 
orçamentos. Até .fevereiro 
Ultimo. o numero· de lotes 
arrcndarlos attingia a 80·1. 

Saütle "'fraternidade.· 

O Scc!'elario das Finanças, 
FHANCISCO ANTONIO DI~ S.II.-~ 
LES. , , 

I 

A commissão de agricultura c Em 9 de julho, é approvado Da · commissão de 
Jlldustrias, tendo em 'ista o sem •lchate, sendo. nessal a~ricultura e inrlus-
rcquerimeuto do engenheiro mesn\atlata o reque,nmeulo tnas. . 
Paulo Ferrand sohrc i:;cn•:ão de enviado á comm1ssão de , 
impostos ao material e rnachi· finanças. 
nas illlportaflos para a empresa 
projcd:illa de vidros c crystal. 
ó de parec()r que a prelcnção é 
consoante :\s Jsenções ohtitlas 
por outras emprc~as c con· 
!Clllllladas em urna das rubri-
cas do orçamrnto, e rc•Juer que 
sej<l suhmctlida it commissão 
de orçamento. 

Sala das commissõcs, 'J de julho 
de !895.- CAmLLO DE BIIITO • 

. - FnEDEniCO AUGUSTO.- JosE' 
BENTO NOGUEin.\. I .. 

A' commlsslíO de camaras muni· Em lll de julho, é approva- Da commissã9 de ca 
,:· , ro·I' presente ex-vi do do sem debate. maras municipaes c1pacs • . 1 art 43 paragrapllO uruco r a 
•1 1 • <> de H de setembro rle e n. ~, , , ma ão do dr. Em 20, enviaram-se úc~mara 
18~~· ~m~ei;rciSa c~uz, contra muniCiJ!al d~ Abre Campo 

u,us 0 • · municipal de os papeis ahm de prestar 
o .~cto(,da camalersate listado rJnC a re~peito as in!orl!laçõcs Aurc .ampo, < • ' , •• , se constituiu e installou a 18 nccc,s:ma~. 

I 
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de aJJril do corrente 'anuo, em 

Da commissão de ea 

1895 Julho, 16 

m aras munlcipaes 
. virtude de nullldade da eleição 

a que se procedeu a 7 dQ se-lembro de 18!H, ' 

O reclamante que alli é rcsiden. 
te, ele i to r e exerceu o cargo 
de presidente da camara muni-
cipal e ·agente executivo no 

/ ultimo triennlo, instruiu a sua 
rcclamacão com os seguintes 
docuruento~: 

a) Certidão das actas da eleição 
de 7 de setembro de 189·1 : 

I 

b, Certidão da acta da apuração I a que se procedeu da referida · eleiçào; 
j 

I 

I c) Certidão das actas das sessões 
preparatori:~s procedidas a 7 

' de n11vembro do mesmo anno; 

d) Os pareceres das commissões 
re~ectivas e quo foram aps,ro-
v a os,concluindo pela nulli ade 

. da eleição de vereadores geraes e especiaes ; 

,·1, 

' el 'Justificações diversas· sobr e o processo eleitoral em algum as 
I 

secções; 
' 

() Cert dão da acta da apura ç:lo ·da eleiçilo procedida a 17 d e fe. vereiro do corrente anno : . 
g) Certidilo das actas lias scs sões 

' 

preparatorias a 18 de ah ru e dos respectivos pareceres. 

' 
I 

As razões pelas quaes pede a nu I. '• lidade do acto da c:unara s ão as seguintes: 
I 
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1895 Julho, 16 1) Reunida para reconheeimento 

dos poderes, e:c-ci do art. 3,• 
da lei n. 110, serviu-se do re-
gimento da Assembléa Provin-
cial, quando já tinha o seu re-

'glmento interno, e:,;-vi do seu 
estatuto; 

2) Annullando a elei('ão de ve-
readores geraes e r;; [HlCiaes só-
mente, procedida a 7 ·de sé-
tembro, mandou proceder á 
nova eleiçâo a 17 de fevereiro; 

3) Reconhecendo os poderes dos 
eleitos deste novo pleito, pre-
sentes apenas 5 vereadore~. a 
·18 de abril, applicnu as dispo-
sições do regimento da Assem-
bléa Provincial. nno podendo por 
tal fórma ser regularmente ob-
servadas as digposições do ci-
tado regimento, por. estarem 
presentes apenas 5 dos eleitos; 

4) lnstallada a camara, resolveu 
tomar conhecinúmto da eleição 
de 7 de setembro de 1894, re· 
conhecendo comtJ eleitos os 
cidadãos votados para os car-
gos de agente executivo muni-
cipal. con~elheiros districtaes 
e .intzes (f•~ paz, decizão con-
truna á anterior deliberação 
annullatoria da eleição de 7 de 
setembro; porquanto, si a ca-
rnara reunida a 7 de novem-
bro julgou nullas as eleições 
dos vereadores geraes e distri-
ctaes, mandando em conse-
quencia proceder á nova elei-
çâo, aquella nullidade devia 
allectar, pelo menos, a eleição 
de agenteexecutivo municipal, 
a qual to! feita em todo o rnu-
nlcipio egualmente ; 

5) Nâo estando determinado ex-vi 
de resolu~~<io da camara toma-
da no ultimo dia de sua ad-
rninlstraçlio, que o agento exe-
cutho municipal não faça par-
te da mesma camara; apesar 
de o determinar o estatuto, .. 
considera irregular, por esse 
facto, a eleição. • 

Da com missão de · ca-
maras municipaes. 

7 
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o que tudo visto 'e examinarlo ó, 
a comrui~são de camaras mn-
nlcipaes de parecer que proce-
de a rcclamar,no. senão em to-
dos os seus fundamento~. pelo 
mcnDq em um, porquanto cl 
mánifestamente contrario á dis-
posiç<1o elas leis n. 2 rio 14 r! c 

• setembro de 18:)1 e n. ~o lle '26 
ele novembro do me8mo anno 
e por mais amplo~ que sejam 
os poderes concedidos. não de-
vern' as c amaras arrogar-se a 
attribuiçào de· julgar o reco. 
niJ,~cimonto de seus membros 
com infracr:ão do que se acha 
disposto nas lei8 e na consti. tuição do E8lndo. 

E porque a administraçã.o local 
que ali:ls se acha funccinnando 
regularmente e não foi até aqui 
ou Vida sobre r:1zões do seu pro-
ceCJimento, empossando o agen. 
te executivo municipal, eleito 
em eleJçllo annullada o na qual 
procetle a actual controversia, 
parece á. com missão do bom 
alvitre que à mesma ramara 
sejam cn vindos os papeis alirn 
de sohre a ·sua materia infor-
mar de lllJrlo a provocar juizo delinitivo do Senado. 

'.Sala das commissões, lG dojnl!Jo 
rle 1895.-CAnr.os AtVEs.-Go. 
Ams DA :3JLVA.-P. Dll.UMONO. 

Da commissã.~ .ue ca· 
maras mumCJpaes •. 

= . '""'"'' do Senado do EoL,do de !!to.- "'"" em Ouro Preto, at .,; dezembro de JBOõ • 
. . ' 

O sub-director; Antono Augusto Jle1·eira da Costa. . I , . 

I I 

,. 

'f 

.. 
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