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JtELATORIO 
\) 

DOS 

TRABALHOS DO SENADO EM 1897 

rf!enlwte:J ifenadote:J 

Em cumprimento õo disp~-art, 23 n, 14 do Regimento Interno do Senado, cabe-
mo, mais uma voz, o dever de apre,~ntar-vos o rolatorio dos trabalhos d'esta Camara, 
realísados durante a terceira sessão d<t~unda legislatura do Congresso Mineiro. 

~:raballto~~9 §emulo 
·~~ "'~\ 

. Iniciadas na opoca legal om ,ambas as casas as si' ões proparatorias, sõmont? na ~lo 16 
de Junho, na Camara ~os srs. DO}JUtados, 0 na do 17, ·. l Senado, verificou-se a extstencw. do 
numero legal para amstallaçuo solemno do Congress\ que teve logar a 18. . 

Nos ann?xo o synopse, que com este vos serão di: :ribuidos, encontrareis os csclarecl-
mcntos precisos para bom avaliardes do movimento e importancia dos nossos trabalhos 
na ultima sessão. 

P•·eenchilnento de ''nga 

Para preenchimento da vaga ver'ificada com a renuncia do exm. sr. dr. Camill? Maria 
Ferreira da Fonseca, foi eleito a 15 de novembt'o de 189G o exm. sr. dr. Bct'llardmo Au-
gusto de Lima., que, reconhcci(~O a 14 do junho de 1807, prestou o compt•omisso legal o 
tomou assento nesse mesmo dm. 

Semulot•es cujo uuuulato tet•Jnina ena IH9H · 

1 - Antonio Martins Ferreira da Silva. 
2 - Coronel ,Jose Bento Nogueira. 
:~ - Dr. João Gomes Rebàllo Horta. 
4 - Dr. Camiilo Augusto Maria do Brito. 
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5 - Dr. João Roquette Carneiro de Mendonça. 
6 - Coronel Francisco Ferreira Alvos. 
7 - Coronel Joaquim Joso do Oliveira Penna. 
8 - Coro110l Carlos de Oliveira Sá. 
9 - Manoel Teixeira da Costa. 

10 - Coronel Manoel Ignacio Gomes Valladão. 
11 - Dr. Joaquim Josê Alvares dos Santos Silva. 
12 - Dr. Bernardino Augusto de Lima. 

Votos (]e pezar 

Por deliberação do Senado, foram lançados nas actas de suas sessões votos do pozar 
pelos fallecimentos dos bravos coronel Thompson Flores, tenente-coronel Tristão Sucupira 
dr. Alfredo Gama, e de outros que, nos sertões da Bahia, perderam a vida combatendo 
em prol da Republica contra os fanaticos de Antonio Conselheiro. 

Secretaria 

O trabalho da Secretaria foi executado com a maxima re"'ularidarle, pelo quo são dig-
nos o merecedores de elogios, quo ou aqui consigno os dirr"'nos e zelosos funccionarios, 
mandando a justiça que se mencione, como represe~tanto/1~ todos, o nome do activo e 
in~ellige~te ~ncarrega~o da.redacçuo .~as netas, major Anj:;: ... 0 Augusto Peroira da Costa, 
cuJa dedtcaçao ao serviço tive occastao do observar mpr:, do perto. 

""-1mnhantento :e debates 
(: 

O apanbamento do debates da quart: Jossão ordinari~ [;la segunua legislatura, à vista 
do contracto approvado pelo Senado oi ,;éssão de 14 do setembro, co.ntinu.a a cargo do sto-
nographo Salomão Bonaparto de Alm ,la Vasconcellos, á razão ue ü:000$000 monsaos. 

(' 

Srs. Senadores, são estas as informações que om cumprimento do meu dever o em 
nome da Mesa do Senado julguei dever p~ostar-vos. 

Paço do Senado do Estado de Mmas Geraes, em Ouro Preto, 31 de dezembro 
de 1897. 

O Presidente do Senado, 
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OFFICIOS DO SENADO 

Uil'igidos ao sr. §ccrct:u.-io tl;t, 4Va:nun.•a 

De J,1 do junho, communicando não haver ainda na cidade numero legal do Senado-
res para a installa(;fío do Congresso. 

De IG, ützendo itlentica communicação. 
l po lô, communicando, ogualmeuto, não haver numero de Senadores para a installnção 

t. o Congresso. ,,, 
Do 17, ilcientiticando àq'ú<. a corporação ià haver numero do congressistas para a in-

s1'tallação do Congresso, o dosig. ndo, em nome do exm. sr. Presidente do Congresso, o dia 
8 afim do ter Jogar a installaçit~> v!o mesmo. · 

Do ~9, communicando que, na e.~ição aquoso procedeu pam formação da Mesa, fo-
ram olettos : Prcsillente - o dr. Frrú)isco Silviano do Almeida Brandão ; Vice-Presidont a 
- coronel Antonio 11nrtins Ferreira da ~Iva; I.- Secretario - dr. Nocosio Josô Tavares ; 
2: · Socrota1·io - dr. Joaquim :mtonio DuL. ~ o supplentos dos Secrotarios os drs. Bornar-
dmo Augusto do Lima o Francisco de Paulà .Roclm Lagôa ; o communicando mais que, 
om c~unprimonto do art. ~2.qda lei n. 18 do ~~íl!Jl, § 2.·, foram oloitos os auvogados drs. 
Honnquo do i\lagalbãos SÚ10S - examimulor' e Bernardino Augusto do Limn - sup-plonto. 
,· Do ~O, communicando ter o Senado rqjeitádo , :proposição deloi 11. él7, _d? l~\H, llll· 
<>tacla n,tquol!a casa do Con(J'rC.:~so auctorizando ~ ;overno 11 conceder pnvilegw para a 
construc(;üo do uma esti~Ld<1 do ferro da Contr~. a llollo Horizonte, pass:1nuo por 
Caoté. 

Do I do julho, communicando a rejeição do projo, o n. 90, ua Camm·a, do croação do 
charquoauas no Estado. 

Do 5, communicando ter siuo approvado pelo Sonauo um requerimento para quo a 
mesa desta corporação convido a da Camara para nomear uma commissão q~o com uma 
tlo Senado elaboro um pt·ojocto sobre o peculio logal dos funccionarios publlcos. 

Do 7, soiontiticando que, tendo o Senado approvado as emendas oil'ercciuas JlOr aquella 
corporação á proposição n. 8'1, subiu esta.;!, sa.ncção presidencial, sob n. 101. 

Do ogual dLtta, commnnicant!o ter sido adiada, por tempo intlot2rminauo, a discussfio 
das. do ns. 'E~ do 1895 o ,15 do 18\JO, ua Camara, sobre croa~~ão do cauoiras om diversas Io-
oahtlados do Estado. 

Do 8, ~!ando I'ocobido o otncio em quo o st·. Secrotario daquolla corporaç11o. communi-
ca ~orem stdo nomeados para a commissfio mixta com o fim do elaborar o Pl'O,Jocto d? po-: 
culto legal os drs. Sahino llal't'oso, Delfim Morcir·a o Carneiro do Rezende, o commumcan-
tlo quo, por parto do Senado, foram nomeados os drs. Camillo do Bl'ito e Levindo 
Lopes. 

Do 2G, communicnndo ter sido rejeitada a pt•oposiçíio n. 107, da Camm·a, auctorizando 
o governo a fazer, indopendento do concurso, as primeiras nomeaçi5es para os logarcs das 
Escolas Normnos do Januaria e Cataguuzes. 

_ Da mesma unta, sciontificanuo quo foi ~jeitatla, em segunda diôcussão, a proposição n. 
lOo, da Camara, incluindo o servonte do Archivo Publico no quadro dos rospoctivos em-
pregados. 

) 
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De 4 de agosto, remettendo a proposição n. 87, do Senado, sobro alterações ua lei n 
17 de 20 de novembro de 1891 ; e,communicando quo subiu a sancção, sob n. 102 a pro~ 
posição da Camara n. 109, sobre Jixação da força publica para o exorcicio de 18~18: 

De egual data, devolvei~do, ~companh9-do de emendas approYad<.s pelo Senado 0 pro-
jacto n. 28 da Camara, modtficatlvo das le1s ns. '11 e 77, de instrucção publica. ' 

De 12, devolvendo, acompanhado de uma emenda, o projocto n. I 11 da Camara de-
clarando nullos diversos actos da Camara Municipal do l3aopendy · bo1~ como com1;mni-
cando ter. sido rojeitad~ e:n segunr!<:_ discussão o projecto. n. 110 tambem da Camara, con-
ceuondo licença ao escrwao de orp1nws do Dores do Indaya· o ao lento de geometria do Ex-
ternato do Gymnasio Mineiro. · 

De 17, co~nnunicando, ter subido a sancção, sob n .. 103, o projocto n. lOG, da Camara 
concedendo licença ao hscal das rendas estaduaes, ctdadão Vorissimo Antonio d<t Sil~ 
veira. 

De 19, devolvenuo, acompanhado de uma emenda, o projecto ·n. 108, concedendo li-
cença a divcr:::os funccionarios publicos. 

De 21, communicando a rejeição Jo projecto n. 114, da Camara, restabelecendo 0 carrro 
de procurador üscal. , 

Da mesma Jata, devolvendo, novamente, o prqjocto n. 28 da Camara, do 1805 acom-
panllado de emendas oil'crccidas pelo Senado e rejeitadas pola Camara, por ter o 'senado 
confirmado a approvação de touas ellas novamente. 

De 25, enviando:: proposição de 1~i n. 88 do Senauo, at~c~orizando o governo a gt1ran-
tir juros aos empr~stlmos que eontralnrcm as Camaras Mumctpaos de Santa Luzia do Rio 
das Velhas e Caratmga. . _ 

De 213, remette·ndo a propostçao de lei n. 80, de creação de montepio Jos empregados 
publicas estaduaes. 

Do 27 communicanuo tor sido rejoitaua em primeira uiscussão a proposição da Ca-
mara ue ~- 117, üxando os vencimentos do administrador Ja Cadêa de Ouro Preto ; e com-
municando, egua1monte, ter subido à sancção, sob n. 104, a proposição, tambom da Ca-
mara conceuendo licença ao desembargador Amador Alves ~,· Silva. 

De 28, remettentlo novamente a proposição n. 108, da/~;tinara, sobro concessão de li-
cença a tliversos funccionnrios publicas, acompanhada J1/,.,; emcmdas do Senado, por ter 
esta corporação mantido a approvação da relativa ao/~1ficial do registro de hypotbecas 
de Juiz de Fóra. / 

De 31, devolvenuo, com emontlas, a proposiçiíf. n. 112, da Camara, orçando a recoita e 
fixando a despesa para o exerci cio de 1898. / ,' 

De I de setembro, communieanuo tor sid<y 0jeitado. en: primeira discussão, o projecto 
n. 118, da Camara, concedendo liçonça ao e~ !'i vão da comarca do Piumhy, Francisco Al-
ves Couto. ,A p 

De 3, remettendo, para os de_vidos o .. Sitos, a proposição n. 9~, ua Ca~arn,, auct?rizan-
do 0 governo a mandar constrmr na wa Capital casas para <hvorsos funccwnarws pu-
blicas. · ,, d 1· · Do 4, romettondo a proposição n , . .,J. auctorizando o ~;overno a con~e or JCcnça a d. 
Guilhermina H.osa Torres inspoctor,, do alumnas ua Escola Normal de Jmz de Fóra; o eom-
municando ter subido à dancção, s ·, n: ~05, a proposiçã<l n. ~20, da ~amara, consig_nando 
no orçamento um augmento de ,1.u:uho para. o asylo de S. Francisco, om S. Joao d'-
El Rey. · · - ·' · t 1')6 ·' C De egual data, communicando a re.Jet~ao ~o proJee o ?· . - , .ua amara1 em quo au-
ctoriza 0 governo a contractar a orgamsaçao de um .d1ccwnar1o geograplnco do Estado. 

De 13, devolvendo, acompanhado ~e emendas! o pro.Jccto n .. I ~5, da Ca:mara, sobre con-
cessão ue lotes a funccionarios pubhcos ; e envwn~o a propos1çao do lei n. \J:~, relevando 
0 collector Je Juiz de Fóra do pafl'am?nto da _quantia roubada ao cofre a seu cargo, e, fi-
nalmente communicando ter sub1u0 a sancçao, sob ns. IOG, 107 o 108, as proposições do 
leis oman'auas ua camara, de ns .. 123, 1?9. e 122, ereantlo ~comarca de Bell.o Horizonte; re-
levando 0 collector <lo 1\Ianlmassu Jo pag,nnonto d<t quantia roubada do cotro a seu cargo 
8 reduzinuo 0 prazo para a reforma dos o.íi~CJaes o ~raças da Briga,Ja Policial. 

De 14 communicando que as P!'opostçocs do lets ns. 11G e 127, da Camara, supprimi-
ninuo os donsolhos districtaes dt~s sed?s das ~amaras mnnicipaos, e prolongando 0 anno 
lectivo das escolas normaes, ~u~Hram lt sancç~w, sob l,lS. 109 e 110; e onvianuo, soh n. 93, 
a proposição d~ 9<:mara ~rohtbm;Io aos p~atwos do tuncciona!'em como agrimensores nos 

recessos de dnn.sao e demarcaçao .de ~en as. 
P De 15, scientlticando, ~orem s.ubi~o a saneção, sob ns. 111, 112 o 113, os projectos da 
camara ns. 128, 130 ~ 132, o pr1metr~. prorogando o prazo à E. do Ferro Oeste do Minas 
parr. en~regar ao .trale~o o ramal de l1tangu~; ? 2.· .concedendo licença ao amanuenso da 
directorta do Hyg1ene Xenophonto H.enault e o 3. onvmntlo o contracto da Estrada do Ferro 
oeste Jo Minas celebrado em 24 de abril de 1890. 
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Uil'igidos ao d1•. Scl~I·ctai•io das· I•'in:uu;as 

Do 8 d.e .i anoiro, l"ogando o pagan monto da quantia <lo 2003000 ao cit!auão Francisco 
Alfonso P~tml~ets, por conta uo credito consignauo no n. IV do § 1. · do art. 2. · da lei n. ],!7, 
do 23 do .JUlho do 1893, do alugud da ca:>a em quo funcciona a camara municipal, corro-
spondonto ao moz de uezembro pas:-;ado. 

De 12: podinuo, por conta do mesmo credito, o pagamento da quantia.do !28WOO, aos 
srs: Leuzmger, Inni:Cos & Comp., proveniente de assignv.tura do jornaes para a Socre-
tarra. 

. De ogual data, so!icjtando o pagamento da quantia de 48 ;000, por conta uo mesmo cre-
dito, ao sr. lt. Joyoux, proveniente da assignatura de telophone para a Secretaria. 

~lo 5 do J'ovoreiro, rogando o pagamento Lia quantia de 200iii;OOO, por conta do credito 
cons11J;nado no n.l!I do § 1. · uo art. ;~. · da lei n. 211 de JU de setembro do 1896, ao c1dadão 
Francisco All'onso Painhas, do aluguel Lia casa correspondente ao mez de janeiro. 

Do 2 do abril, solicitando ordens no sentido de serem enradcrnados diversos volumos 
para o archivo da Secretaria. 

De 20, pedindo, por couta do credito do § 2.· da lei n. 211 do ltJ9G, o pagamento da 
quantia de ~5~000 ao proprietario do <<Forum»,de as~ignatura durante o anno de 1897. 

Do 22, pe.lindo, po1· couta do mesmo credito, o pugamonto rla quantia de 39.3000 aos 
srs. Beltrão <;: Comp., ~I'?Verliente do objectos fomecidos pelos mesmos á Secretaria. . 

De 2 de .JUnho, sol1c1tando, por conta do mesmo credito o pagamento da quant1a de 
G8$000 ao cidadão Galtliuo Vieira dos Santos, de concertos p~lo mesmo f'oitos em uma das 
salas do Senado. 

De I:J de julho, pedindo, por cont~t da verba consignada no art. 2. · § I.·, n. VII da .lei 
n. 211 do HJ do setembro de .,fl\J6, a quantia do G:OOO:l ao cidadão Bonaparto de Almeida 
Vasconcellos, de apanlwmen.~ lo debates no primeiro mez de sessão. 

Da mesma data, pedindo, pL conta do mesmo credito n. !Ir, uutnrlar pagar ao director 
da Secretaria a quantia de :-2503;·. Jo mesmo adeantada por conta dt) expediente. . 

De 19, romottendo a folha para ).."\gamouto do subsidio e (\juda do custo para VI~da e 
volta, aos srs. senadores, correspondt,~e ao primeiro moz de ses,;ão, na importancm de 
27:8·10~000. \. 

De 12 do agosto, solicitanrljl, por cont'.'. da Yerba do art. 2. · § I.· n. VIl, da lei n. ;zJJ, 
o pagamento da quantia do G:0003 ao cidadh, .Salomão Bonaparto de Almeida Vasconcel-
los, de apanhamonto do deba(,1s, correspondoi;'.o ao 2. · mez de sessão. . 
. Do, 18, en,~·iando a folha pi.ra pagamento d</ ubsidio aos srs. senadores, na unportan-

cut de a0:249::; correspondonte ao 2.· moz de sess, . . 
po 27, pedindo o pagamento da quantia de 15t .. ao diroctor Lia Secretaria, para occor-

rer as do~posas do oxpodíonte. ) 
Do 1:3 do setembro, solicitando o pao·mnento u quantia do G:OOO.S, ao stenograplw 

Salomão Bonap.arte de Almeida Vasconcollgs, correspo. clonto ao ;l. · moz do ~essão. • 
Do 15, pedmdo mandar pagar ao suh-director dest. Secretaria a quantia de 300) pelo 

trabalho da publicaçfw diaria do resumo das sessões do Sonado, o mais a de 700.ii pelo tra-
ballw da rovisuo, pelo mesmo feita, dos annaos constituintes. 

Do I do outubro, solicitando o pagamen1o ao contra.ctanto do apanhamen~o dos deba-
tes do Sonado, C'dailão Salomão Bonaparte do Almeida Vasconcellos, da quantta de l::!OO.F,i, 
correspondente ao período decorrirlo do 12 a 18 uo setembro. 

De lU solicitando do accordo com a lei n :l addicional à Constituição uo Estado, o pa-
gamento ~la quantia d'e I :2(,03, ao director da Secretaria do Sonado, ,üd~rlão Henrique Ed-
mundo ncnault, conespondonte a 2 mozes do sous vencimentos como aJuda do custo para 
se transportar para a nova capital do Estado. . 

Do 2il, solicitando, por conta da verba consignada no n. li!, § t.·, art. 2. · da let n. 211 
do setembro do lSaG e do cr·euito aberto pelo art. u. · da de H. 227, do sotomhro do cor-
ronte anno, o pagamento aos srs. Leuzingor, It·mãos o Comp., da quantia tle 2:0495700, de 
experlicnto, pelos mesmos fomecidos à esta Secrota!'ia. ' . 

Da mc~ma data o po1· conta da mesma verba, solicitando o pagament~ da. quantm de 
2:200~ ao ciuauão Francisco A1fonso Painhas, do aluguel da casa em quo 1.uncciO~ava .a ~a
mar·a municipal desta cidaue, conospondonto ao poriodo de I.· do foveren'o a lo LI e JUlno 
do conente anno, á razão do 400S mensaes. 

Do 3 do novembro, communicando quo durante os. dias 28 o 29 0? outu~1ro., em quo o 
sub-director desta Secretaria esteve fazendo parte do J ury federal, 101 substrtmdo pelo ar-
cllivista Antonio Cosario do Lima. 

H. S.-2 

·I 
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Dirigitlos ao (11'. Seci•cüu•io tlo Jntc1•ior 

Do 5 de junho, solicitando declarar qual o pagamento quo como secretario cncarrorra-
do do expodiente devo requisitar das Fínanc;as, atlm do sattsfazer o pagamento do alu-
guel da casa em que funccionava a camara municipal desta cidade, ao cidadão Fl'aneisco 
Aff01~so ~ainhas, visto ter terminado o contracto celebrado com o mesmo pelo governo 
pl'OV!SOriO. 

De 1:1, communicando não haver ainda na cidudo numero sutnciento do Con~rressistas 
para que possa ter logar sua instalht~;ão no dia designauo por lei. o ' 

Do 15, fazendo idontica communicuçi1o. 
Do 15, eommunicamlo, oguulmonte, ainda não haver numero .:ogal para a installaçfío 

do Congresso. 
Do 17, communieando ter sido designado o dia 18, á l hora da tardo, para ter logar a 

installação do Congres8o e a leitura da memngem In·osidoncial. 
De 10, communicando ter .sido eleita a mesa do Sena,io, assim como a commissão 

examinadora de quo trata a lei n. 18 de l8Ul, art. 21. 
Do 30, . solicitando in!'o~maçõos do W>Vel'!lo _alim d~ I? O der satisfazer a !'e.quisição feita 

pela comnl!ssilo de estatistiCa sobro <Wivontaçao do lumtes entro os mumc1p10s do no!ll. 
Jim o Entre-Wos, tendo enviado copia do parecer tlu carnura do Homflm nesse sentido 

De G do julho, pedindo soja ouvido o Exm, Governo a ro~peito do pretonção do ~lr 
Agostinho Ponido, sobre o podido do um premio para wu methodo, conformo requere~ 
a commissão de instrucçiio, que quer julgar a protenção com pleno conhecimento do 
l\Ssumpto. 

De 21, solicitando copia dos documentos com quo s0 instruio o decreto n. 81 do 2:l 
de maio do 1806, relativamente ús divisas entro oR municípios do Bomíim o Entro Rios. 

De 27, remottendo ao Exm. Govol'Ilo do Estado um o1Iieh tla camara da v.lla do Po-
ços do Caldas, roiteranclo o pedido do providencias para tJ<odlisação do obras indisvensn.-
veis ao ~an8amonto d'aquella localidade. /(' 

Uil•ig'i<los :to <lo'. SceretwfÍ;::~e Agrieultm•:t /' ( 

Do 2 do junho, agradocondo á s. oxc;~·.i oommunicac;ão P.uo foz do sua nomeação para 
0 car(l'o do secretario interino d.' AgrZfic .)ura, e congr·atulamlo-so com o Estado por os to 
facto~ , .! . • . 

Do 1 do julho, communi~a:1do t · ) Senado approv!!-do ~un roc~uerimo:üo sohcttando 
do Exm. Governo do Estado mloi'ma <JP.s sobro a convomeilcia da, ItHlOYaçao do contr acto 
com a companllia viaçiw ferrea Sap)'Jahy. no sentido da olovaç1í.o do c~1pital garantilh. 

De IG, communic~ndo, ogualml')to, a appro\:ação de um requerimento em quo o Se-
nado solicita soja ouvido o Govornu sobro o proJooto n. lOL 

Aos srs. Lousingor, Irmãos o Comp,, enviando uma rolaçilo de ohjectos para oxpc-
dicnto desta secretaria, do 7 do maio. 

Do 1:~ de junho ao sr. coronel commandante da brigada policial, solicitando a prosotwn. 
do tres prnças pant 1lcarom, durante as sessões, á disposição da mesa. ' 

Do lü, ao sr. dr. Bernardino Augusto do Lima, communicando lhe sua olcir}'io para 
supplonto de examinador. . _ , . 

De ogual data, ao sr. llr, Honr·Ique do 1\fagalhaos Solos, commumcando-lho sua olei-
r:rio para examinador. 
• Da mesma data, ao sr. desembargador presidente da Relac;ão, communicando-llto tol'om 
sido oloitos: examinador o sr. dr. !Ionriquo do Magalhães Sales o su•Jplonto do examina-
dor o sr. dr. Bernardino Augusto do Limo, 1 

Do 2,1 do julho, ao sr. dr. J.o Secretario do Senado Federal, solicitando a remessa do 
uma collooção do annaes o synopsos. d'aquella c<~mara pu.ra o archivo do Senado l\linoiro. 

Do ogual data, ao sr. l." secrot:mo da Camara Federal, fuzondo-lbo identico podido. 

~--I 
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Do 3 do agosto, ao sr. 1.0 Secretario do Senado Fetl.eral, accusando recebidos seis pa-
cotes contendo as synopses o relatorios d'aquella cOl'poraçiTo, o ageadecendo-llw a re-
mosa. 

De ogual data, ao dr. Lo secretario da Camara dos Deputados ao CongPesso Federal, 
fazendo-lho idontico agradecimento pela l'omessa de annaos o synopscs de 1800 a 1896. 

Do U, no sr. senador Carlos Sá, dando pezames pelo fallccimento de seu digno filho, o 
ao mosmo tempo dosanojando-o om nome do Exm. Presidente do Senado. 

no 11, ao SI'. dl'. diroctor da Imprensa OII!cial, pedindo-lho manJar encadernar diversos 
volumes para o archivo da Seerotaria do Senado. 

. D<l 14, ao Sl'. sonadol' Joaqu1m Canrlido rln Costa Sena, dando-lhe pezames pelo falle-
cnnonto de sua VIrtuosissima mãe e dosanojanuo o, om nome do Exm. Presidento do 
Senado. 

Do 2G, ao sr. dl'. jtih do direito da comm•ca, solicit<uHlo dispensa do sub-director dest:t 
secretaria, no jury, visto sor indisponsavol sua p1·esonça diaria nas <ossões. 

_ T'e lil do outubro, ao sr. p1·esidento da camara municirml, pondo à smt disposiçrro o 
salao das sessões do Sonarlo pat•a nelle funcciona1' um<t das secções na eleiçiTo marcada 
para l.o do uuvcmbro, conl"ormo solicitação do mesmo Sl'. 

Oflicios tla Cantara tios s1•.~;. ])e}ntiadlos djrigidlm~ ao ~eumio 

Do 16 do junho, communicado jit haver numero Joga! do Deputados para a installação 
do Congresso. 

no 19, communicando q1 e, na eleição á quo se procedeu para membros da mosa _àa·-
quclla casa do Congresso, fl '~. oloitos :-Presidente, dl'. Josó T:tV:Jl'CS de J\Iello; VICo· 
Presidente, Francisco Ribeiro tlc livoira· primeiro Secretario Ao·ostinho .Josó Pereira, se-
gundo Secretario, dr. Juscolino L ~·bosa; supplentes dos Secr~tarlos-De.sidorio Ferreira de 
MoJlo e dr. Pelippo Nunes Pinheir·o. \ 

. ~o 22, communicantlo quo, por pu. ·~d:tquella COl'poraçiTo, foram eleitos par.:t a com· 
m1ssao examiDadora do quo trata o art. ':>! da !oi n. 18 dll 28 do novembro de 1801 os 
OXlll. srs dr·s Francisco Luiz ~la Vdga o ,a1uillo Augusto Maria do Brito. . _ 

Do 2G, enviando, por copiU:, a mensagoi> presidencial lida por oocasHlo da mstallaçao 
da actual sos~ão do Cong1·ossC'\ ·, · 

De egual data, devo! vond~ acompanhada do ._<lment.las, a proposi çfi') n. 81, do Sanado, 
sob1·p auxiho ú lavoura. · 

Do 6 d~ julho, enviando, sob n. 103, um projo. . antol'isanclo o {!OP_rno a cod<:_r á_ ca-
rnara ~numcipal do Rio Novo o -yrodio onde funccic · ' a cauàa daqnolb. •]Idade, se nae l!ver 
pr(;CJHao do mesmo. 

Do 8, enviando, sob n. 10,!, um projocto autorisa do o governo a. cnnccdor ao cidadão 
Honorlo Estovos do Sacramento privilegio pam estabo], •er nn no\"n c:.pital um regulador 
electrochronomotro. 

Do lO, enviando, sob ns. 105 o IOG, dous projoctos incluindo no r1m1r.lro dos ompl'ega-
dos do Archivo Publico Mineiro o sorvonto dnrjuella ropm·tição, o nntor1sanclo o_ govor:no 
a ~'OllC(;det• um anno do liconç:t ao fiscal das l'endas do Estado, Vori.~sin,o r\ntonJO da SJl-
vmra 

Do 15, enviando, ogualmEmte, sob n. 107, um projecto auiorisanrlo o governo a fazer. as 
Jll':m, Íl'lts nomeações do profossüros paca as oscolas nornutos da Janu~.tt·ia o Cataguazes, 111-
dopondente do concurso. 

Do ~O, enviando ainrla, sob n. lOS, um projecto concedenrlo liconr;;t a varios funccio-
narios do Estado. 

J?o 23, remettonrlo, sob ns .. 1_09, 110, o 111, tros projoct?s, o pl'imeiro. fixando a,:·o.rr;a 
publlca do Estado para o excrcJciO do 1898, o sogunclo autor1sanclo o pt'•J~lftonto do E.,t,ulo 
a conceder licença ao escrivão do orphams da comnrctt de Dores do lnr.htyú o no lon te do 
goonlet.rict o trigonomotria do Extor·nato do Gymnasio ~linoiro, o o torcoiro tloclarnndo 
nullos os act,,s o rosolur:õos tomadas o pmticadas pela, camaru munlcipnl de Baeponcly, 
presidida pelo dr. Josó Serrano Moreira da Silva. 

Do ll:l do ogo>to, enviawlo, ~ob m. 11:2, 113, o 114, tl'cs projor;tos do ],;i~, o pl'imoiro Ol:-
r;anrl'J a r·O<'oita o lixnndo a t!osposa do Estado para o oxorcicio rio 1803, o segundo antori-
sando o govorno a concor.lor um anno do licença ao dosomllargndor Amador Alvos da 
Silva o o torcou·o rostabolocondo, desde jú, o logar do procuradúl' 1iseal rlo Estado. 

J;o lü, dovolvonllo o prqjocto u. 28, sobre alterar;õos nas leis m1. 41 o 77, visto das 
emourl;;s oiTorocid,ls polo :--:enat.!o torom sido rejeitadas diversas. 
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De 20, enviando, sob ns. 115 e llG, dous projectos, o primeiro concedendo aos funccio-
narios publicas do Estado, nomeados postoriormonto ao decreto n. so:~, de 11 de janeiro do 
1805, lotes do terreno para construcção do casa na nova capital, e o segundo ~upprimin
do os conselhos districtaes das cidades ou villas, sédes das camaras municipaes. 

Do 22, enviando egualmento um projecto, sob n. 117, Jlxando os vencimentos do ad-
ministr~vlor da carlüa de Ouro Preto, do seu ajudante e do carcereiro da cadea do Diaman-
tina, e oreando o Jogar de carcereiro da cadóa da cidade de Minas. 

De 25, devolvendo o projocto n. 100, sobre concessão do licenças a diversos funccio-
nal'ios publicas, visto tm· sido rejoitadtt a emenda o1Torecitltt pelo Sonaclo, na parto rel'o-
rente ao otilcial do registro geral do hypotl10cas da camara de .Juiz do Fura. 

De egual data., enviando sob ns. 118, I Hl, 120 o 121 quatro projectos, o I.· autori-
samlo o governo a conceder dous annos do licow;a ao escrivão eln, comnr·ca do Piumhy 
Franciseo Alves Costa · o 2.· relevando o collector do Manlmassú, "-'Frcdorieo Antonio Do~ 
labolln, do pagamento 'da quantia ele 3:0flO:Ofi8 roubada do eolr·o estadual a seu cargo· 
3. · elevando a 5:000:000 a verba consignada no orçamento para auxilio LI o Asylo de or2 
pbítos desvnliLlos- São Franciseo do Assis- em Siío João d'El ltoy, e o ·1. • revogando o 
art. 2. · da lei n. 118, sobro concursos de magistr·atlos, o bom assim communicando quo, 
não tendo srJITrido altorat;õos o pro,iecto n. 85. do Senudo, auctorisantlo o govomo a on-
treg<•T' à d. 1\larin ,Josó Alvim Forre,ira Alves, viuva do di'. Cal'ios Ferreira Alvos, como in-
demnisação elo servi<,,os modicos pelo mesmo pre8tados ao E:>tado, foi r·omcttido á :sauc<;ão 
sob n, Rl. 

De 2G, enviando, sob ns. 122 e 123, dOLIS projoctos, o primeiro morJiticanrlo a lei n. 5, 
de :30 do sotombro do 1801, relativa á reforma do o!liciaos c rmv;ns ch Brigada Policial, 
o o ~cgnmlo at~ctol'isan Jo o governo a on;anisar a comarca da Capital na cidade de Mmas. 

Do 28, euvw1!do, sob ns. 124, t!i'í, 12G, 1~7 o 128, eiuco projoctos, o J. · tra~amlo da no-
mmu;fw ele su!Jstrtutos elo lentes o professores cuja au~encia ror ~upHior a otto cll<•S; o 
2. · tratando de accesso de magistrados ; o :J. · auctorisando o govonw a cont!'actar a orga-
nis;H;f\o do cliccionario geographico do Estado elo 1\linas~. o. i/~ prolongando o. anuo hlctivo 
nas Escolas Normaes ate 15 do maio do 1898, o o 5. · au , :jrisando o governo a prorogar 
por nwi~ oito mozos o prai>o concoc!iclo á E. do P. Oós _-· íle Minas para entregar ao tra-
fego <> ramal Llc l'itangny c contondo tlisposições sorr<i' outras E~trad«s do Forro. 

Do ilü, cotumunicando que, tendo sido aecoita y~menda do Senado à pro_Pf!Si<:ilo n. 111, 
relativa à ;unmlJac;lio do acto,s o resolu<~ôos pratJ,<tdos poht _ eama~·:t :nun_r~.~p~d .<lo l,lac· 
pondy, o quo nao tendo sotlr·Hlo altora.çüo algmr:.',t a propos~<;ao n. 81, rch~tl\ tt ,t cymp.tro-
cimento do par·tes orn juizo inücpenüonto /'elo licow;a, foram ollas a sancçao, sob 
ns. 54 o 55 

Do egual data, enviando sob ns. 129, lil,(), 131, lil:~ o 133, /J,nco projoctos, o 1.· ostabclc-
cenelo o modo <lo .votação na.s oleiçõot),' t ,'·Í' Prcsidento do. Estall.o!- Sei.~<t_uo;. ~~· D~puü~ll~s, V(· 
roadorcs, Consolheims district<tos 0 ,Ju', JS do paz, no caso <1•~ neto loin;,tç,~~ d.t m l~·; olol-
toral ou do ser recusada a admissão , ,:-Hsca~s ; o 2.· .~mctrmsando 0 1 rei1~-n°1~1 to :lo ~;s.taüo 
a coneeelor lieenc;a ao nmanuenso u~a· . -Jíroctor1~t elo Hy{,.lüno, ~eno_Phonto , , , ult' o ., .. de-
clarando a commissií.o quo t!ovorn ·i·coher os syndicos prov~sonus ,o dofmt~IVOS nas h qui. 
elaçües forçadas o l'alloncias; 0 ·L· · ,!lctoriHand? o gove:;no ~ fttZ_?r a lll~~ova~ao ~~t~ ?.ontracto 
firmado com a companhia E. ele F. ·oeste clo.l\~J?as ~~~J_·A d~ aln, ll .c~~ 18,):~· ~? a .. ~~~n~anqo 
ele direitos ostaduaes, ate quo sejam produr:1~l<1: ~10 .L~t,\d;>, .~·: m,~t.crlc~s,~r.mus, ~lycc~,s.tl:u\s as 
industrias similares ás oxtran.roiras, unpor t.adas p •. ,ra ,os le:;poch':os est<tbolccrmontu~. 

Do :2 do sotembro cnviamlo egualrncnto, sr~r~ 11. 1.34, um P,l'(I.JCCto croa~t~lo na Capitar 
do Estado um Instituto Militar do l\lonorcs Artli!cc:>, 0 comn,n~meamlo q~10 lo1 romottida à 
sancção sob 11 .50 a proposiç~o n. 108, sohr~ ~wonr;a.ao o!I1c!al do r~g1strG gorai do hypo-
thccas Ja comarc~ d.:J .Juiz do Fóra o ao 1·. ol~JCJal da Sec!'otan~t _das Fm_anças, Antrmio Car-
los Felicíssimo, vist~ ter ,nquo1l~t c<~~n:~ra conilrmado a sua dccJ:-;ao relattvamonto ~t segunda 
parto da ome!Hltt oHorocrda po1o SonMlo. - . 

Do a communicando quo, t~n~lo aque,lla corpol'ilçao so _coulormndo com a d<)eisiio do 
Sonado ~·olaiivarnonte à proposH;ttO n. ll.~! quoyr<;a <t !'ocorta o !lxa a do,;pe~;a do Estado 

, .. 0 ' xorcicio do 1898, ro a mesma onvmda a san?<;ao sob n. d7. 
pctr 'bo ~"ual data, communica_n.elo ~guahnrJn~o to r sul o romottida á sanct;ão, sob n, 58 a 

roposiçRo n. 28 de 18Dfi, rnodtltcatrva das lers u~. 41 o 47, l'Oiativn:; ú in~t.rucção puhli~a 
~isto ter aquella cat!mra approvado as emendas ns. -1:2 o 4ô e confirmaclo a swt doci&ã~ 
em !'e1ação fts domais. 

Oflicios tlo s~·. ch•. S~<~wct;H'it~ elo ll:nám•itH• tlh•ngidm; ao 
Scnatlo 

De 18 do seto,mbro do,anno pnss~\do, inl'ol'l,nando quo a escola donomina<la-Francisco 
Botelho-, com sede na c1dado do Pttanguy, lunccwna om pl'odio propl"io c foi fundada Oill 
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virtude do disposição testamentaria do finadD Francisco José de Andrade Botelho, a qual 
acha-se sob a regencia de d. Maria Vicontinn, nomeada a 27 de julho do 18~12, a quem se 
paga o. vencimento annual de 1:200$000, importancia dos juros de 25 apolice.s do Estado, 
que deixou aqucllo finado como patrimonio da referida escola. 

De 7 do abril tlo corrente armo, transmittindo um o!Iicio do presidente da camartt 
municipal do Bomllm, acomp<>.nhado de um parecer da mesma camara, sobre o aviva-
mento das ui\:isas daquollo município com o do Entro ltios. . 

De ~;~ de .Julho, enviando o reque1'imento om que o porteiro da Secretaria do Interwr 
pede S~J<Hll os sons vencimentos elevados a 3:300;000. 

De 19, commuuicando, em resposta ao de 30 do mez passado, que o prosidonto da ca-
mara municipal de Entro Rios trata de nomear uma commissão para, de commum <te?or-
do com a camara municipal do Bom1lm aviventar as divisas entre os respectivos terrlto-
rios, promettendo comJmnicar opportu~amente o resultado dessa diligencia. 

De 'i de agosto, enviando, por copia, os documentos que motivaram a expodiçií.o do 
decreto 11. 81, do 23 do maio do 1890, transt'orind.o do município do Bom fim para o de 
Entre Rios a fazenda tlenominadn.-Pedra. 

Do 13, enviando o relatorio u0 presidente e agente executivo municipal da comarcn. de 
Entro-Rios, sobr·e a revisão das divisas entro esse município e o do Bom1im. . , 

Do 3 de sotomhro, onvi;,ntlo um ollicio do prositlento da camara municipal do Homfnn, 
a~om; anha•lo de Jocumentas relativos ás divisas Jaquello município com o do Entro-
RIOs. 

Ofiici(lS do sr. clr. ~~cct•etario (ias JFinan~;as d.h•ig·itl~)S :10 
Scnatlo 

J?e 17 do julho, commum~tel' sido sanccionada, sob n. 212, a lei que ;jarante .i,u-
ros <til lotra::; bypothocarias emittid<t;_ ):U'<t auxiliar· a htvoura e demais imlustrJas do Es-
tado. 

De 27 de agosto, communicando, en. nome do sr. dr. Presidente do Estado, qt~e aos 
25 do corront13 mez foi sanccionada, sob., . 21,!, a lei que concedo um anno de licença 
do fiscal das rondas do Estado, >v orissimo A:,tonio da Silveira. 

@fiicios ele diYcrsos an §m.J.aclo 

Do dosomhargador Adolpho Augusto Olyntlw, prest ente da junta apuradora, de 26 do 
janeiro ultimo, enviando, por copia, a acta da apura~~ãu gol'al da loi;ão para Senador, _o. 
quo i'!O procedeu nosto Estado no dia 15 do novembro do anno passado, para prooncln-
mento da vaga voriiicada com a renuncia do sr. dr. Camillo l\Ial'ia Feneira da Fon-
seca. 

Do dr. Joaquim Candido da Costa Sona, de I,· do junho, communieando que, por moti-
vo do molostia om pessoa do sua família, deixa do comparecer às primeiras sessões o pe-
dindo para osso IIm a nocessaria licença. 

lJo dr Francisco Silviano do Almeida Br<tllilão, de 12, commnnicando egualme~te que, 
por motivo do molestia om pessoa de sua famalia, conformo prova o attestado me~hco quo 
apr?sontu, deixa t>unbom do comparocer ús primeiras sessões, o solicitando, na Jorma do 
regunonto o dos procotlontos, uma licenç<t do 20 dias prnso maximo, dentro do qual espera 
dosapparocor o motivo do sou impedimento. ' 

Do rovm. padre Domingos AllJanello, diroctor do Collogio da Cachoeira do Campo, do 
10, convidando, em nomo tlos Salesianos e dos alumnos das «Escolas D. Bosco», o Sepado 
para assistir ao cortamon mnsico-litterario quo, a ;Z4 do mosmo moz, anniversario da mau-
guraçilo do rcfol'itlo Collogio, torlt Jogar em homonagom ao Congresso Mineiro. . 

Do agento districtal da lta!Jim do Campo, do 21, pedindo providencias no sonti~o. do 
sor o producto do imposto do consumo, ali arrecadado pola respectiva camara mumc1pal, 
partilhado com o reJ'OI·itlo districto. 

Do sr. padro .Josó Marc~os Ponna, coronel Folippo do Mello e outros, convidando o. se-
nado par;l assistir no dia :10 do junho, ás 8 horas d[l, manhã, na Eg1·eja de SãO Francisco 
do Assis, its missag quo sorão celebracLIS por alma do marechal Floriano Peixoto. 
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l•o dr. Henrique do Magalhães Sales, do 25, accusand0 a recopçfío da communicaçilo 
do sua !10moac;ão para o cargo do membro da comi"?issão examinadora do que trata o art. 
21 da lo1 n. 18, o protestando empenhar os seus eslorços para, tanto quanto pormittirom 
suas forças, corresponder :1 conllança quo lho õ dispensada pelo Senado. 

Do uma com missão popular da cidade do Diamantina, transmittindo uma representa-
ção em quo os habitantes d'aquello município pedem a conservação da respectiva escola 
normal. 

Do Senador dr. Josino de Paula Brito, do 5 de julho, communicando não ter podido 
comparecer ás sessões, devido a incommodos do saudo em possõu, de sun. familia o pedin-
<lo trinta dias do licença. ' 

Do dr. Prudente .Josó do Moraes Barros, Presidente da nepublica, ngradecendo o voto 
de pezar polo J'allceimento de bravos otnciacs do Exercito Nacional, em combató contra os 
fanaticos dos sert\'los dtt Bahia, e bem assim a adl!esão o solidarie:J:ado manifestadas pelo 
Senado ao Governo Federal na defesa da ordem o das instituições vigentes. 

Di1 camara municipal do Poços do Caldas, do 1~1, reiterando o pedido de auxilio para a 
realisaçü.<) das obras indispcusa.veis ao saneamento d'aquolla localidade. 

Do juiz substituto de Oambuhy, do 11, eongmtulando-se com o Senado pela victoria 
alcançada pelas forças legaes nos sertões da Bahia. 

Da Mesa Atlministrutiva da Santa Casa do Misericordiu do Ouro Preto, convidando 0 Senado para assistir ás festas quo, em honra á Padroeira d'a<glOlle estuholocimento, terão 
logar nos dias 29, 30 e 31 tle julho o l. · de agosto. 

Do Senador Mn noel lgnacio Gomos Valladão, Jlodindo licença para deixar do compare-
cer ás sessões, visto terem-se agg avado os seus incommodos, como prova o attestado 
medico que apresenta. 

Da camara municipal de Uheraba, pedindo um auxilio para o Seminario Episcopal ulti-
·mamente estabelecido n'aquella cidarlo. 

Do Senador Joaquim Jose de Oliveira Ponna., communicando que deixa de comparecer 
ás sessões por mais algum tempo, por estar so1rrcndo grnvcp' 11nto em sua saudo, e pedindo 
a nece~s:uia licença. ~(,_::,- · 

/ 
/.~· 

(]il·i~{~hts 
/' 

ao Senado 
·~ 

Do arrento executivo tlo districto da ltabirado Campo,~~) 14 do junho, pedindo um au-
xilio uo l~5'J0$000 para a construcção do,''J1m pro<lio em que funcciono 11 escola mixta do 
povoauo do Ilação. a:· ) Do .João Dnonc da Costa 1\lacodo :.rofessor da Escola Normnl do Ouro I roto, fazendo 
ver a. conveniencin de soL' modilicad :·o art.~!:~ do regulmnbnto n. G07, de l8D:!, no senti-
do do serem os diroctoros das Esc?lf·::!. Normaes }Jessoas estranhas ao corp? doc~nto. 

Do Conselho escolar do mumr~p!O do Campo Bollo, peLlmdo a Ü'<Ulsleroneta da C<Hloi-
ra mixta do lo«ar denominado...;; Valladaros- d'aquolle município, para o districto d<t 
cidade convertgn<lo-so a mesma em catloira do sexo masculino. 

J)~ povo do Palma, pedindo a decretação do medidas no sentido do uebcllar-so a criso 
que avassalli1 actualmonte a lavoura do Estado. 

Do Consollw distl'ictal ~o Campo 1\listico, fazendo ver a convemoneia do ser construída 
uma linha ferrea quo, partmdo da estação de Ouro Fino, na estrada de ferro do Sapucahy 
vá ter áquello district•J. ' 

Da Companhia Ingloza do mineração no Morro Velho, pedindo a supprossão ou redu-
cção do imposto do 5 ·;.sobro a exportação do ouro. 

Do professor do mus!ca do Ex.tornato do Gymnasio.l\lineirü, do :.!·~ do junl1o, peclindo 
·que seus vencimentos so.Jam. oqmparatl.os aos do prolosso!' da mesnw matoria no In-
ternato do referido Gymnasw. 

Do professor do gymnastici1 o evoluções militares da E,;cola Normal do our·o Preto 
Antonirl Martiniano Ferroir.a, perlint!o pnra. ser?m. os seus vencimentos O<juiparados aos do~ 
prorossoros do oguaos cadmras do (,ymnasw Mme1ro. 
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!lo .João Ferroit'a da Silva, professor publico da cadeira de insirucção primaria da ~a
doia de Ouro Proto, peditHio para serem os seus venci.nentos equiparados aos dos proles-
soros do cadeiras urbanas. 

Tlfls serventes da Escola de Pharmacia, pedindo para serem os seus vencimentos aqui-
parados aos dos empregados de egual categoria das Secretarias do Estado. . . . 

lle Theophilo Luis de l\Icdeiros, residente na cidado do Uberabn, pedindo prtyi!cgJO 
por ilO annos, para uso e goso da navegação do Rio das Velhas ató sua fc·z no H.tü Pa-
ranahyba. . 

Do bacharel Eduardo :\Iachado do Castro, pedindo um auxilio para a conclusão da un-
prossão da historia da lncontidencia .Mineira, pelo mesmo oscripta. 

llo Gabriel Corroa Rabollo, lente do Externato do Gymnasio Mineiro, pe~.indo a con-
strucção de casa a quo so JUlga com dit·eito, como funccionario, na noYa capttal. . 

De d. Guilhermina )llosa TorTos, inspeetora de ulumnas da escola normal do Ju1z do 
Fóra, poditHlo dons annos do licença, sem vencimentos, para tr<ltat' de sua saudo. 

Do Francisco Cal'los Descamp de l\loura., pedindo a construcçã') do uma casa na nova 
capital, à qual julga-se com direito como amanuenso da Soct'étaria das Finanças. 

Do Francisco Luiz l\Iaria de Urito, cheCo do secção da Secretaria da AgricultUt'a, pe-
dindo phm so considerar mantido o direito quo lhe 1oi conferido jlcla lei n. 3, aduicional 
ú Constituição do Estado. 

Do d. Augusta Furtado da Motta Pacheco, viuva do dl'. Antonio Cas~imiro da li:Jotta 
Pacheco, reiterando o podido de concessão d.o lotes em Bollo IIorizonto, aos quaos so JUlg<t 
com direito como proprietaria do diversos predios em Ouro Preto. 

Dos omprcgarlos da commissão eonstructora da nova cnpital, pedindo q~e, com~ ro-
m~nera~·ão addicional aos serviços prestados na obra da comtrueção da refortda capr~aJ, 
SO,]am-Ihe concedidos os mesmos favores concedidos aos empregados estnduaes, de confor-
midade com o substitutivo ao projecto de lei n. 285, apresentado e approvado pela Cnmara 
dos Srs. Deputados. _ 

Do alguns empregados , osentados, residentes n'csta capital, pedindo a conccssao 
gratuita do lotes do toncnc': ara a construcção de casas na nova capital. po Manoel Domingos do Oh ira, pedindo, como proprietario em Ouro Preto, a O)ll-
eossao do um lote do teneno na . 'f:>va capital. 

\ 
\, 

'!'clcg·}'fHU~na. ·~~h·igido :ao Senado 

Da com missão incumbidaJdc ropresontar o :;:"~ado na commomoraçi o 
do mar·eelml Floriano l'oixoto, communicando te. , . cumprido o seu don r. 

) 

do rallccimonto 
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PARECERES D1E CON[~;IJSSOES, NUIVIERADOS 
\ 'J 

H. S.-:.; 

') q 
I 
i 
f; 



/ 
r~ 
!.' 

~ 

, / 



PARECERES DE COMMISSÕESJ NUMERADOS 

DA Co~IMJssXo DE CoNSTI:~ :-o g PODEJms reconhecendo sen:tdor do Estado, na vaga 
veriticnda com a renuncia d~1~;~r. Camillo 'Maria Ferreira tia Fonseca, o sr. dr. Bernar-
dino Augusto de Lima ; · _ 

Concedendo licença ao sr. senado! dr. Francisco Silviano de Almeida Brandao i 
Idem ao sr. senador tlr. Joaquim C't!Hlido da Costa Sena; 
Idem ao sr. senador tlr .. )0J.ino do Paula Brito·; 
Idem ao sr. senador Joaquim Jose de Oliveira Penna; 
Idem ao sr. senador Ma~'lol Ignacio Gomes Vali adão ; 
Renovando a licença coi.'rodida ao Sl'. senador .Joartuim .Josú de Olivoit'a. l'enna. 
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REOUERIM,ENTOS {PPROVADOS 
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) REQUERIMENTOS APPROVADOS 

DA ColiBliS~Xo DE S,\TJDE Punr.rc:.\, Esl'ATISTICA I<J CATIWlli~SE, pedindo, por intermedio do-
Governo, informações da Gamara !hmícípal de Entre ftios sobre I;octiflcaçõos de divisas 
entre este município o o (LO Bom!im; 
. _Opinand? ~1uo sej<t romettido a.o Goyerno, afim do tomar as providencias. quo forem_ de 
JUStiça, .o oiiJcJO om q~o a_Gamar;t 1\Iumeipal da Villa do Por;os de Caldas r01tera. o pedido 
do auxiliO para a roal1z<tçao de ohras uocessarias ao saneamento d;tquolla localidade. 

Do Srt CAliiiLLo 1m BRITO, propondo a. nomeação do uma commissão mixta para elabo-
rar um _projocto sot~ro _peculio legai dos funccionarios publicas ; . 

. _Podmdo. qn_e so 1_ns~ra na act~ ~m. voto do poz,lr pelo fallocimento do DI'. Alfi_'edo Gamtt, 
(l!stmcto mtneiro, vwtuna os mmugos da Ropublica nos roconcavos da Bahta. . 
. DA Co:mus:-;Xo 1m ll\sT_rw, -r, Punr.rc.\, pedindo para serem solicitadas do Governo Hl-
lormaçõos solwo o roquorunon~ em quo o Dr. Agostinho Pcnido pede um premiO para 0 

sou motltodo tlo leitura o oscrip~ . ; ... 
Pedindo para sor ardtivada. ~t representação em quo o Consollio Escolar do munJCJP 10 

do Campo Helio podo a transfm•cncia da. cadeira mixta do Jogar denominado - \'alladaros 
-.para o districto da mesma cidade, visto estar o Govemo ructorizado, pelo urt. 5.o dt'~ 
le1 n. :.:oi., d? 18 do S?t?mhr? ti~ lb'W,_ a tl·ans_ferir do uns pam. outros lagares, dcn~ro do 
n_wsmo dtstrJCto admnnstratJvo, ca.detras do mstrucção primana o a mudai-as do c.ttogo-
l'la de soxo. 
, D_o Srt. MELLO Fr:.\1\r]o, pt lindo quo so lance na neta um voto do profnntlo po~ar pelo 
lallocnnento dos bravos Col'onol. Thompson Flol'O."~Tonont. e-Coronol Tristfio Sucuptrn o _do· 
outros quo, nos sertões da Bahia, perderam a v .. a, c')mbatondo em prol d<:_ l{epub_lJCn. 
c~ntra os r.u:aticos do Antonio (;om:~lheiro ; e poJ[ '' 1csa so manifost? a t_ld~o~ao o solul~
rwtlado do Senado ao governo nacwnal mt tlel'esa L 't ordem o das mstituu;oes ropublr-
nas. \. 

DA Co~mrss:to De Omus Ponr.wAs, pedindo que S'!jam archivadas as rcprosontaçõos 
d?S l!abitantes do distl'icto da União, fazendo ver a cOIÍvenioncia da passagem por aquollc 
thstricto da E. llo Forro do Juiz do Fóra a Lima Duarte, o uo Banco Iniciador _do .Moll;or<~
mon~os solicitando a dccrotaçfio do medidas para levar a. oll'oito a constr~cçao da E. 1•: 
do nw Doce, do quo ó cessionario. visto já terem sido attcndidas pelas lers ns. 181 o 18:.) 
do 11 o 14 tlo Setembro do 18\Jü; . _ 

Pedindo quo sPjnm o~ua.lmen~e archivados os requerimentos em quo os cJdadaos ~r!
tonio Soares do Azovodo Sobrinho o Coeoncl João Gnalberto 1\Iartins da Costa podem pr_IVI-
!?gio pum a construcçiío do uma K F. entro Santa llur·bara o S. Domingos do Prata, nsto 
,)<~ torom sido attondidos, pola lei n. 198. do 18 do Setembro do !8DfJ, os interesses daquollü. 
zona. 

I~ o Sn. NEcEsio 'I'.\ Y,\Ims, pe(lindo ao Governo, por intor·modio do Sr. Dr. Socrotar!o do 
Interwr, copia dos documentos com quo so instruiu o docroto 11. 81, do ;~3 do ma10 tlo-
ISDO, rolativamonto ús divisas entro os municípios do Domflm o Entro Rios, na JlUrto rc-
foron to á trnnsrorencia d<t fazenda. denominada - Pedm de Cevar. 

IH Co~mrss:to VE CA)fAitAS Mt'NlCH'"\ES, opinando quo seja arcltivad<t a representação 
li? _ugontc executivo distrietal d:t ttabíra do Gampo, contm it dclilJcrn<;ão_ (Ia; Camnra 1\Iu-
lllcipal do Ouro Preto, quo não confere ao districto a metntlo da ronda llqtudn 110 mesmo 
arrecadada, visto dovor a questão ser agitada por,mtc o poder jurlicat·io. 

Ih Cmr1JISSXO DI~ JusTIÇA g LEmsL.\çÃo, opinando quo soja nrcltivad;t t\ pot~ção om. qua 
os advogados dos auditorias da comarca. do Caraiin~a fazfnn Vt.lt' a convonioncttt do üxar--
~? a int_olligoncia do art. G.o. paragrapho unico da lei n. 7:!, do :~7 do Julho do 180:l, visto 
Ja ter sido attondida com a approvação do projocto n. 12:2. 
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INDICAÇÃO 
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I~ INDICAÇÃO 

Do SR. CA~IILLo DZ BRITO r)ouTrws, indicando que seja nomeada pelo Sr. Presidente 
uma commissão incumbida do representar o Senado u:t conunemoração do Marechal Flo-
riano Peixoto. i) 
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PROJECTOS) INICIADOS NO SENADO 
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1801 

1801 

18D1 

Projectos iniciados no Senado e pendentes 
de andamento 

DATA ASSUMPTO OBSERVAÇÕEt> 

------ --, _____________ --------------

~n do julho i 

I:~ do agosto 12 

22 do agosto 15 

Declara quo só depois de Em 7 do agosto de 1891, foi offo-
comparecor ás sessões rocido como omonda auditiva ao 
terá o senador ui roi to proj e c to n. 5, sendo nessa mesnm 
ao subsidio. dat<t retirada da discussão, a re-

querimento do sr. Costa Rois, ate 
que voltasse o seu autor, o sr. 
senatlor Gama Corqueira, quo se 
achava ausento. 

Crea no In torna to do ~·~m 21 de agosto de 1891, ontx·ando 
Gymnasio Mineil'O uma om segunda discussão, foi UJ)-
cadeira do agronomia provado um requerimento do sr~ 
o _outra de tachygra- senador AíTonso Pcnna, no s~n
plna. tido do ser o projecto.remett~do 

::, commissão mixta mcumb1da. 
do propor a reforma da instru-
cção publica, aflm do tomal-o em 
consideração. 

.ljoncede favores á oxplo- Jl~lll 10 de março de waz, on~r.antlo 
ração de productos fa- em segunda discussão, 1ot aJJ-
bris o mauufacturoiros. provado um requerimento uo sr. 

senador Xavier da Veiga, no sen-
tido de ser o pt•ojecto enviado á 
commissão do finanças Jlara, op-
portunamente, na conf'ocção dtt. 
lei orçamentaria do novo oxc~·
cicio 1lnanceiro, tomar a mater1a 
na devida consideração, offere-· 

i) 

') 

condo medidas adequadas para 
o omcaz desenvolvimento da in-
dustria no Estado. 

l8D.'! 2D do março 26 Dcelara que os juizes do J~m 28 do maio de WOZ, ontraiHlO 
direito em exercício no om primeira discussão, o sr: Xa-
Estado que t1caram em vier da Veiga, requereu c foi a }l-
disponibilidade por não provado quo o projodo fosso. ro-
torem sido aproveitados mettillo ás commissões reumdas 
na nova organisação de constituiçiíO o legislação_para. 
judiciaria, estão com- interporem parecer a re~potto. 
prehondidos na disposi· um 20 de junho, a eomnussfio uc 
ção do art. 155 da lo i legislação o:fl'orcc_eu um. pa:·ecer 
n. 18, do 28 do novem- concluindo pela mconstJtucwna:-
bro de 1801. lidado do pr0jecto, o qual f.JI 

') 

nessa mosma data romottido it 
com missão do constituição o po-
deres para omittir sua opinião a. 
respeito. 

I! 
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1893 

1893 

1803 

1896 

1897 

DATA 

8 de maio 

5 de julho 

12 de agosto 

7 de julho 

15 de julho 

-XXXII-

ASSUMPTO OBSERVAÇÕES 

37 Crêa na'capital do Estado Em 14 do julho de 1894, foi ap 
uma ·Faculdade de Me- provado em primeira discussão 
dicina e do Pharmacia. o romottido a commissão do in 

strucção publica. 

38 Crêa na capital do Estado Em ·1 de julho do 1893, foi appro 
uma escola de artes o vado om primeira discussão e 
officios. romettido a commissão de in 

strucção publica~ 

61 Crêa uma milícia cívica. Em 3 de julho do 1807, o sr. se-
nador l\lello Franço requereu 0 foi approvado o adiamento da 
votaçi10 do art. 1." o o da dis-
c~ulsão dos domais artigos do 
TY.' )jacto, ató a deliberação dofi-

115 

121 

123 

. ..-nitiva do Congresso Nacional so-
' bro o art. 30 da Constituição 0 a 

votação dos projectos relativos a 
este assumpto. 

' 
Eleva os vencimentos dos Em 27 do agosto de IS!JG, entran-

desombargadores,juizes 110 em segunda discussão, foi ap-
de direito, juizos substi- f ,·ovado um requerimento do s 
~utr.s. prcmotoros do sona~or~ Teixeira d!l Costa, nr~ 
JU5ti .·.. sentido do ser o proJecto remet-

.. , tido ús commissões reunidr.s de 
legislação o tlnanças, atlm de 
emendai-o de conformidade com 

1 

as forças do orçamento. 

Crêa um superior tribu- Em 27 do julho de 1897, a com-
na! de revisão~ missão do justiça . e legislação, 

ofi'erecondo o proJecto para ser 
submottido á segunda discussão, 
requereu e foi approvado quo 

• fosse ouvida a commissão do fi-
nanças para averiguar so os re-
cursos do Estado comportam o 
augmento da dospo~a. 

Instituo premias aos agri- Em 2G do julho de 1807, a commis-
cultores quo mais van- são de industrias requereu o foi 
tagens mostrem tor con- approvado que fosso o projocto 
seguido em relação á submettido a exame da commis-
producção do cereaes., são de 1lnanças, visto tratar 0 

mesmo de melhorar a situação 
economico-financoira do Estado. 

-~ 
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1807 24 do julho 19~ Concede auxilias e diver- Em 25 de agosto de 1897, foi o.ITe-,~o 

sos favores aos syndi-1 recido e mandado a imprimir 
catos agrícolas organi- para sc•r submottido á tercoirtt 
sados em associações de discussão. 
natureza commercial. 

1897 17 de agosto 129 Reforma a Constituição Em 31 de agosto do 1897,_foi ~fi'?-
~o Estad? na parto re-j recido e manda~o ~ unpr1~lll' 
tm•onto "' apO<onk,do-, pnca '" submntt<do u P"mmrn 
rias. discussão. 

1897 23 do agosto 134 Determina quo as attri- J~m 25 de agosto do 1.8971 dop~is 
buições de procurador 1 do approvado om.pru~o1ra d!s-

.\ fiscal, constantes do art. cussão, foi rometttdo a comm1s-· Nf da lei n. 142, sejam são do finanças. 
oxo:·cidas pelo diroctor 

'. Secretaria das Finan-
ças. 

1897 3 do setembro 135 1,-}utorisa o governo a con- Em 15 de setembro do 1~97, 4epois 
tratar a construcção do do approvado em to~cotra dJ~cu3-

i 
um ~·amai forrco, quo, são, foi romottido a conumssao 
partmdo da estação do do rodacção. 

Forro Oeste do J. ·nas, 
S. Francisco na·~ do 

0 
vá a S. Gothardo.:, 

') 
1897 o do sotombro 13G Aviventa as divisas entro Em 14 do setembro do 1897, foi 

os municípios do Bom- oft'orecido e mandado a imprimir 
fim o Entre Rios. para sor submottitlo á segunda 

discussão. 

=··~·t================================================================ 

H. S.-5 
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Projectos remettidos à Camara dos srs. Deputados 
e pendentes de solução 

r/) o o ~ z DATA w z :s ..;: ::J z 
:) -

1801 21 do agosto I 14 

189~!- 25 do nbríl 27 

1893 21 do julho 56 

1804 25 do junho 77 

1895 21 do junho 95 

1896 7 de julho 103 

1896 20 do julho 112 

ASSUMPTO omERVAÇÕES 

Altom a economia inter-1Em 9 de setembro do I 891, foi ro-
na o externa do Inter-! mettido a Camara dos srs. Depu-
nato do Gymnasio Mi- tados, sob n. 8, o não teve ainda.: 
neiro. solução. 

Regula o serviço sanita- Em 9 de julho de 1892, foi remot-
rio do Estado. tido, sob n. 21, á Camara. dos 

srs. Deputados o não teve amda 
solução. 

Ct .'\_cadeias. centraos em,Em 8 de maio de. 1894, foi remot-
dt versas ctdades do Es-· tido, sob n. 42, a Camara .dos srs. 
tado. Deputados o não teve amda so-

lução. 

f?, lputa aptos para con- Em 20 de julho de 1894, foi romot-
correrem ás comarcas I titlo, sob n. 51, á Camara _dos srs. 

i) do primeira entrancial Deputados e não tovo amda so-
as bachareis o doutores Iução. 
que provarem o ·Nor· 
cicio, em Estado, da 
!:Jnião, da advocaci~ uj 
dos cargos moncionad•'!'l 
nos arts. 20 da lei n. 18j 
e 1. 0 da do n. 72. I . 

Faz dive_rsas modilicaçõos'I~m 16 deju1bo d? 1895, fot romet-
nas lets ns. 2 o I 10. tido, sob n. 68, <t Camara dos srs. 

De~utados, dto cuja solução ainda 
esta pendeu e. 

Marca o dia 21 de abril Em 20 de julho do 1896, foi romot-
de 18D8 par· a ser i nau-~ tido, sob n. 73, á çamant_dos. srs. 
gurada em uma das ci- Deputados, do cuja soluçao mnda 
dados ;ruo fôr designa- e~tá pendente. 
da pelo governo, uma 
exposiçrio agrícola o in· 
'dustrial. 

Confere premias aos cul- Em 13 do agosto de 1896, foi ro-
tivadol'es de cacau e aos mettido, sob n. 80, á C~mnra 
fabricantes de produ- dos srs. Deputados, de cuJa so-
otos coramicos. lução ainda está pendente. 
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DATA ASSUMPTO 

------------ ----
18()7 2 do agosto 

11 do agosto 

18971 
20 do agosto 

I 

,,J 20 do agosto 

1897 :-23 do agosto 

18ü7 18 do setembro 

128 

130 

131 

Autorisa o governo a ga- 1;:-m 25 do agosto do 18()7, foi ro-
rantir juros ao ompres- metthlo, 'sob n. SS, à Camara dos 
timo quo fàr contrallido !lJ':l. Deputados, do cuja solução 
pela camara municipal ainda cstü. ponclento. 
de Santa Luzia do Hio 
das Velhas para abaste-
cimento de agua potn-
vel ao respectivo mu-
nicípio. 

Crea o monte-pio dosfun-I~m 26 de agosto do,l897, foi ro-
ccionarios publicos tio mettido, sob n. 8ü, n Camara dos 
Estado. srs. DoJmtados, de cuja solução 

n~rla ostá pendente. 
//, 

Autorisa o govo:no a ...:m 3 ~c sotomhro. de. 18()7, foi ro. 
mandar ~onstrmr na motttdo, sob n. IJ::J, tt c.amara dos 
noYa capital, casas do s:s. Depu~ados, do cu.)tt solu<;ão 
rosidoncia para alguns mm]a cst:t Jlendcnte. 
runccionarios publicos. 

' ·; 
Autori;n· a , governo a con·l~m 4 do setembro de 1807, foi ro-

cetlor .,icença á d. Guí- mettido, sob n. DI, á C:~mara dos 
lhor · na Rosa Torres, . <>:s. Dopu!.ndos, do CUJa solução 
insp Jct.ora de alumnas amlla esta pendente. 
da ·escola normal de 
Juiz do Fora. 

Prohibo aos praticosJ~m H do setembro do 1897 foi 
do f;wccionarem como romcttido, sob u. 03, á Cm~1ara 
agrimensores nos pro- dos srs. Deputados, tlo cuja solu-
cessos do medição, di- ção ninda está pendente.' 
visão e demarcação tle 
terras. 

137 noleva o collector do Juiz I<~m 13 do setembro do 1807 foi ro-
de f?ora, ~ntonio Cao- mcttido, sob n. 02, ú Cmn'ara dos 
tano Rodrigues Horta, ~~-;.~. Deputados do cuja solução 
do pa!!'amonto da im· .ainda está pon~leuto. · 
portancia das estampi-
lhas roubadas do cofre 
estadual a seu cargo. 
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Projectos iniciados no Senado e pelo mesmo 
rejeitados 

o z z 
~ 

DATA 

1893 13 de .Junho 

1896 8 de setembro 

1896 8 do setembro 

1897 21 do julho 

1897 21 do agosto 

H. S.-6 

ifJ. 
o 
~ 

ª I ASSUMPTO OBSERVAÇÕES 

z 

53 Autorisa o governo a dos- Em 13 de julho de 1897, foi rejei-
pendor a quantia de tado em segunda discussão. 

\ 10:000$000 para reparos 
da estrada de rodagem 

. tr•e as cidades do Ser-
ro o Diamantina. 

ll9 Concede um auxilio an- Em 30 de junho do 1897, f~i rejei-
nual de 2:000.n.OCO á tado em torceim discussao. 

; Casa de Carida:lo de 
Dores do Indaiá. 

f) 

120 Allivia do pagamento do I~m 5 do julho do 1897, f~i rojei-
rospectivo imposto no tado eni terceira discussao. 
exercício de 1896, bem 
c o mo de quaesquer 
multas em quo hajam 
incorrido, os arrenda-
tarios de terrenos dia-
mantinos. 

124 Modifica a legislação eloi- Em 11 de agost~ de 1.897, f~ rejei-
tora1. tado em tercerra drscussao. 

132 Auxilia com a quantia de Em ~a de agosto de 1897, foi rejoi-
30:0008000 ao campo tado om segunda discussão. 
pratico de agricultura, 
dirigido pelos Salesia-
nos em Cachoeira do 
Campo. 

'i 
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PHOJECTO ~TIRADO DA DISCUSSAO 
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REQUERIMENTO DE SEU AUCTOR 
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1897 

Projecto retirado da discussão a requerimento 
de seu auctor 

-- -

w o 
0:: 

OBSERVAÇÕES DATA E:l ASSUMPTO 
~ 
:::;J z 

--
27 do julho 126 Crõa o registro para os Em 29 do julho de 1897, entrando 

animaes cavallares e om primeira discussão, foi roti-
~ovinos. rado a requerimento de seu au-

ctor, o sr. senador Necesio Ta-I ,\ vares. 
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Pendentes de soiuçãd do Senado 





Projectos iniciados na Can1ara dos srs. Deputados e 
pendentes de solução do Senado 

DATA ASSUMPTO OBSERVAÇÕES 

-- -------1-~ ----------1------------

18[)2 ~l de maio 9 

IR92 9 de maio lO 

1892 W de julho 34 

l89:l 25 de julho 28 

1894 21 do junllo 29 

H. S.-7 

Auctorisao governoacon- Em 10 de maio de 1892, foi ro-
ceder diversos favores mottido á commissão de obras 
aos cidadãos Joaquim de publicas. 
Olivoira e Henrique Ed-
mund Renault, para a 
construcção de uma es-
trada de ferro entre a 
villa de Caracol o a Bor-
da da Matta. 

Auctorisa o governo a Em 10 de maio do 1892, foi re-
~I_1Ceder di>:ersos favo· mettido á commissão de obras 
·;,~a Francisco Soares publicas. 
V a .. ~1te Gusmão o a Jose 
Luiz de Jorge, para a 
construcção de uma es-
trada de ferro entre a 
estação do Tapirussü ou 
dG Jcysneiros e Bom Je-
sus da Cachoeira Alo-
ryo. 

Auctor:is~ o governo a~\ Em 14 do junho_ de_ 1894,_ foi ap-
rai·tH' Juros para a con- provado em pr1merra drscussao 
strucção da estrada de ' 0 romottido á commissão de 
ferro contratada com o obras publicas. 
engenheiro Tboophilo 
Benedicto Ottoni. 

Concede privilegio ao dr. Em 20 de julho de 1893, foi ro-
A. Buchmuller o a0 ca- mottido a commissão ·de obras 
pitüo Mano<.' I Junqueira, publicas. 
para a construcção do 
uma estrada do ferro 
entre Poços de Caldas e 
S. José dos Botelhos. 

Deroga a parte dos arts. I~m 22 de julho de 1894, foi re-
17 o 30 da lei n. 77, de mettido à commissão de instru-
19 do dezembro de 1893, cção publica. 
quo estabelece di.ITeren-
ça de veneimontos para 
os professores de dese-
nho e musica das Es-
colas Normaes e Exter-
nato do Gymnasio Mi-
neiro. 
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DATA ASSC:\IPTO OBSERVAIJÕES 

------ --1----------- --·----------~. 
1895 G do maio 

1895 8 uo julho 

1805 15 ue julho 

189G lO de julho 

J soai 27 de agosto 

I 
18\JG ~0 do agosto 

I 

I 

1800 3 do setembro 

I 
I 
I 
i 

I Auctorisa o governo a in- Em 7 do maio do 1895, foi rom0t 
novar o contracto re- tido ,, commissuo de obras plt 
lati v o á estrada vicinal blicas. 
do Porto Novo do Cu-
nha ao lUo Pardo. 

29 Garante juros {~ Estrada Em 15 t~o j~1lho. do 1895, entrando 
de Forro do Sa!!~'Anna on~ pnmem.t d1scus~ã'J, ficou este 
do Sapucahy mll'lm. adwda a requer-imento do Sl' 

Kubitschek ató quo sejam pro 
stadus pe1~ Sccrotarin, da ,\rrri 
cultu.ra thvorsas informar•õcs v. 
respeito. 

iJO Concede licc!lça a. diver- l~m 20 do agosto de l89G, foi ap 
sos r~,mcciOnariOs do ,,urovad? eu: segunda discussão a 
justiça. : rcmc.ttld.o a commissilo do ro, 

51 

85 

9'Z 

I 

/ quonmentos do partos. 

Auctorisa o govorno a Em 11. do. julho do 180;3, foi r 
conceder ao engenheiro mett1do a commissão u_.., 1 ° · t 1" 11· J 

0 n·as I-Iem•tque Augu~ o '-m- pu J Jcas. 
gston privilegio para r 
constniCr;Tío do uma E. 
do Forro quo liguo as 
cidades tlo Leopoluina o,. 
s. Jruo Nopomucono. 

ftJc(;~risa o rrovorno a i<~n1 ')8 do a "os to do 1 ''fJ~ !' . .tl.. ~ ..., , - • • b ' . ')· ) , u 1 r c ..... 
concotlor tros anuos oo mottulo a comHus~;to do rcquo'" 
l!Conr;a ao cscri vüo do nmou tos do partes. · 
Ol'phams da contnrca do 
Pouso Alto, .Jofto Gui-
lhonno F. do Castro. 

Auctorisa o govomo a in 
novar o contraeto col?- I~m Lo do_.Jul!Jo do lfl~7, euh·<md() 
brado com a eompanlua em :2." cltscuss~o, 1ieou c;; ta ar tia. 
Vinr;ão Forroa Snpucahy da a rcquorimeuto tlo s1• l\!oll<) 
eloY~mrlo o cap_ital g\\- Fr·mwo at~ f!.ue sujam n rospo!tr) 
rantttlo IJO!a lct n. fd pt·oslarlas mtorm<H;<irJ.; pola so. 
do :~-1 do julho elo lfla:J. crotnrin tla Agl'il:llltma. 

Equipara o:J vcncimontos
1
l,:m 14 do sotomln·o do W'JG, foi 

da profossol'a da o~cola approvado um l'ei[Uet·imrmlo rl~\ 
prinH\!'ia denominada- commbsi\o. do in:;trur;,;ão jntbÚ 
F~·ancrsca Botelho- em ca 110 .s?ntulo do. sm·om a l'espoi-
l'Itanguy aos dos pro- to c;oltc!tadas dtrorsas in!'rn·ma-
fessoro~ das escolas ur- <;õlls do goYorno. 
banas. lf~m :~1 do .Junlw do 1807, foi romot-

tido ú Commis~Tí'J rospecliva ccm-
j nnctanwnto as inl'ormnr:üus pro. 
statlns pelo Govor·no. 
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DATA 

---- -----------

18DG ~3 de setembro 

18DG lO de setembro 

18!J6 15 do setembro 

1897 li do julho 

l8D7 8 de julho 

I8D7 25 do agosto. 

18::J7 27 do agosto 

ASSUi\lPTO ODSERVrVJÕES 

93 Aucto1'isa o governo a ll~m 5 do setembro de 1806, foi ro-
l garantir juros aos ca- mettido á commissão de obras 

pitaes que se destina- publicas. 
rem á funuação o cus-
teio do colonias agríco-
las e pocuarias no Es-
tado. 

100 Auctorisa o governo a Em li de setembro U.e 1800, foi re-
contraetar o prolonga- mettiuo á commissão do obras 
monto da Estrada de publicas. 
Ferro de Bello Horizon-
te a Gonçalves Ferreira 
da cidade de Itapoce-
rica á ciliado da For-
miga. 

10.2 Crêa, tr'ansl'ore e conve1'- Em 16 de setembro de 1896, foi 
to cadeiras do instru- remettido á commissão de in-
cção primaria. strucção publica. 
) 

103 Auctorisa o governo a co- Em 7 de julho de 1897, foi romet-
.) dor h camara munici- tiuo á commissão de obras pu-

pai U.o Rio Novo o pro· lJlicas. 
dio ondo funcciú \a a 
cadea d'aquolla ,\ci-
Jado. 

10·1 Auctorisa o goYel'Jlo nEm lG ue julho de J8ÇI7, entmndo 
conceder ao ciua!lão em primeira discussão, foi ap-
Honorio Esteves do Sa- provado um requerimento do sr. 
cramento, privilegio Mello franco, para. quo fosse 
pam estabelecer na ouvido o governo a respeito. 
nova capital um regu· 
lador clcctro-cbrono-
metro. 

I:!-1 Revoglt o art. 2. · da lei Em J.· de setembro do 1897, foi 
n. líl, sobro concursos approvado em primeira discussão 
do magistrados. e remettido ú commissão do jus-

tiça e legislação. 

121 Regula a, nomeação de Em 13 do sotembro de 1807, foi 
substitutos de lentos ou oil'erecido e mandado tt impri-
professoros dos Gymna- mir-so para ser submettido :\ 
sios. terceira ui~ (~ussf\o. 
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1897 27 do agosto 

1897 30 de agosto 

1897 30 <.le agosto 

1897 31 do agosto 

1897 2 de setembro 

w. o 
~ 
~ 
~ 
;:J z 

--
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ASSUMPTO OBSErW AÇÕES 

---------- -·-------------

Regula o accosso dos ma- Em 30 do agosto do 1897, foi re-
gistrados. metti_do à commissão de justiça 

e legtslação. 

129 Estabelece o modo de vo-Em I.· do setembro de 1897, foi 
tação nas eleições do remettido á commissão do jus-
Estado, no caso de não tiça e legislação. 
formação da, me~a ou 
de ser recusada a ad-
missão de t!scaes. 

131 Fixa a commissão que Em 3 de setembro do 1897, foi ap-
devem perceber os syn- provado um requerimento da 
dicas provisorios e de- cpmmissão do finanças, para quo 
finitivos nas liquida- ,Y ise a respe!to ouvida a corn-
ções forçallas o fallen-V:missão elo justiça e legislação. 
cias. · 

133 Isenta de direitos esta- I~m I.· de sotombro de 1897, foi 
duaes as matarias pri- '· romettido its commissões reuni-
mas necossarin:> its in- das do tlnanças o obras publicas. 
dustrias similares ás 
oxtrangeiras, importa- (· 
das p· .ra os respectivos 
estab ,,,ecimontos . 

. ~. ( 

134 Crêa Ím c1:1pital do Estado '':m 13 ele sotomhro do 1807, de-
um Instituto Militar de pois de approvaclo em primeira 
Menores Artiflces. discussão, foi remettido à com-

missão de força publica. 
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Projectos iniciados na Camara dos Deputados e 
rejeitados pelo Senado 

DATA 

l8Di 13 do julho 

1895 HJ do julho 

l80G ;~ do julho 

l8~JG 3 de sotombro 

l8D7 lO do julho 

lfl07 IG do julho 

807 ;~3 do julho 

I 
I 
I I 

ASSUMPTO OBSERVAIJfíES 

27 Auctorisa a concessão de l~m 30 do junho do 1807, foi ro-
privilegio para a con- joitado om terceira discussão. 
strucção do uma E. 
F. que, partindo da es-
tação do entroncamen-
to do ramal da nova 
Capital, na E. F. Con-
tml, vi ú Santa llarba-
m passando por Cac-
thé • 

. ~ Crca c;1dciras do instruo- Em 7 do julho do 1897, foi rojoi-

1 

\ ção primaria em di ver- tado em segunda <liscuss:to .. 
sas localidades. 

45 lpr&a calleiras do instruo- l~m 7 de julho do 1897, foi rojoi-
ção primaria om diver- tado em segunda discussão. 
sas localidades. 

I) 
90 Auctorisa a fund i(~O de !Em 1.· do julho de 1897, foi rejei-

charqucadas no '.!~tado. tado em terceira discussrro. 
) 

105 Incluo no quadro dos om- Jl~m 2G do julho de 1897, foi rqjei-
progados do Arch!VO tado em soguntla disn1ssão. 
Publico Mineiro o re-
spectivo servente. 

107 Auetorisa o governo a ta- JI·~m :ZG de julho do 1807, foi rojoi-
zer as primeiras no- tado em primeirn. di:::cussí\o. 
meações do professores! 
para as Escolas Nor-
mnes do Januaria o Ca-
taguezos, emleponden-
temente uo concurso. 

110 Auctorisa o governo a i'~m li do agosto do 18D7, foi ro-
coneoder licença no es- joitudo em segunda üi~cussrio. 
erivão do orphams da 
comarca do Dor·os do 
Indaiá o ao lente de geo-
metria o trigonometria 
do Externato do Gym-
nasio Mineiro. 
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--- -- ----· 

IH07 18 de agosto 114 Restabelece o k·gar do Em 21 de agosto do 1897, foi ro-
procurador tlscal do Es- joitado e,n primeira discussão. tado. 

1897 21 de agosto 117 Fixa os vencimentos do E•.n.27 de agosto de 1897, foi rc-administrador da cadàa ]eltado em primeira discussão. do Ouro Preto, do seu 
ajudante e do carco-
reiro da cadõa de Dia-
mantina o crêa o lagar 
do carcereiro da cadea 
da cidade do Minas. 

1897 25 do agosto 118 Auctorisa o governo a Em 3l do agosto do 1897, fui r c-conceder dous annos de joihtio em primeira discussão. licença ao escrivão da /;: 
comarca do Piumhy. 

1897 27 de agosto 120 A uctorisa o governo a Em 4 de setembro de 1897, foi ro-
contractar a or.;anisa - j('}tado em primeira discussão. 
ção de um diccronario 
geographico do Estado. 

,f 
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Proposições 

REMESSA :\ 
SANCÇ:tO 

101 julho 7 

102 agosto ·1 

103 agosto 17 

agosto 28 

105 setembro 4 

setembro 13 

107 setembro 13 

108 setembro 13 

109 setembro 13 

110 setembro 13 

do Congresso 
anno de 

convertidas 
1897 

em leis no 

Senmlo 

DATA DA SANCÇÃO 

212 julho O 

213 agosto 7 

agosto 25 

2!6 setembro 3 

220 setembro 13 

223 setembro 15 

222 setembro 15 

228 setembro 27 

22·1 sotombro JG 

225 sotomlJro 17 

ASSUMPTO 

Aucto~'iza o governo a garantir ju-
ros as Iottras hypothecarias para 
auxílios á lavoura. 

Fixa a força publica para 1808. 

Concedo licença ao fiscal das ron-
das do Estado, Vcrissimo Antonio 
da Silveira. 

Idem ao desembargador Amador 
Alves da Silva. 

Concedo auxilio ao asylo do Suo 
Francisco em S. João d'El-Rcy. 

Crea a comarca de Bello Horizon-
te. 

Modifica a legislação relativa á 
roformu dos olliciaes e praças da 
Brigada Policial do Estado. 

Releva o collector do Manhuassú, 
Frederico Antonio Do la bel! a, do 
pagamento da quantia do ...... 
3:080$050 roubada do cofro es-
tadual a sou cargo. 

Suppl'imc os conselhos distl'ictaes 
das cidades ou villas, sedes das 
camaras municipaes. 

Proroga o anno lcctivo das E~co
las Nol'maes. 
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IZJIZl IZlQI 
DATA DA SANCÇÃO ASSUMPTO oãl REMESSA A' Ofil 

P:::O SANCÇrtO p:::....:l 
~p.., ~ :;ao :a ::;:JO:: ::;:J zO-t ~ -- -- -
lll setembro 14 230 setembro 28 Proroga o praso concedido á C.om; 

panhia ~- de F. Oeste de Mma 
para entregar ao trafego o ra-
mal de Pitanguy. 

112 setembro 15 226 setembro 18 Concede licença ao amanuense da 
Directoria do Hygiono, Xeno-
phonto Renault. 

113 setembro lG 229 setembro 28 Innova o contracto firmado com a 
Companhia Estrada de Ferro 
Oeste de Minas. 

1 
-

~:i " 
Can1ara 

U1 IZl 
....;:IZl ...: 
Q~ Q 

1 tO 
Ql IZliZl 

DATA DA SANCÇÃO ASSUMPTO 
w ...... REMESSA A' Ofil oiZl 
p:::O SANCÇAO P:::...;l 
~p.., ~ 
:;ag :a 

t~: ::;:J ~p.., z I - --
53 agosto 26 215 agosto 27 lndemnisação de serviços medicas 

prestados ao Estado pelo dr. Car-
los Ferreira Alves. 

54 agosto 30 218 setembro 3 Declara nullos actos o resoluções 
da Camara Municipal do Bao-pendy. 

55 agosto 30 219 setembro 6 Declara quaes as pessoas quo po-
dom requerer nos processos do 
quo tratam os art. 113 da lei n. 
18 e6 da lei n. 72. 

56 setembro 2 217 setembro 3 
Licenças a diversos funccionarios ' ostaduaos. 

57 setembro 6 227 setembro 27 Orça a receita o fixa a desposa do 
Estado para 1898. 

58 setembro 6 221 setembro 14 
M?cliflca as leis ns. 41 e 77, sobro 

mstrucção publica. 
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COMMISSÕES PERMANENTES 

l'rosidento - Dr. Francisco Sihriano do Almeida Brandão. 
Vice-Presidente- Antonio M<l.rtins: Fcrt·eíra. da Silva. 
I.o Secretario - Dr. Kccesio José T;wares_ 
:z.o Secretario - Dr. Joaquim Antonio Olttra. 
Supplentes dos secretarias- Drs. Bemaxdino Augusto de Lima e Francisco clo I'auh• 

ftoeba. Lagôa. 

~"tstitnic:ão e l"mle:t•cs 

D1' •. João Roquotto Carneiro de Mendonça. 
Dr. Camillo Augusto l\Iaria do Brittfl'_ 
Dr. Nocosio Jose Tanu·cs. 

) 

Antonio Martins FcrPeir<.t dt Silla. 
Dr. Joaquim Antonio Dutra. 
Dr. Joaquim Canclido da Costa Scn:r. 
Dr. Bernardino A ugnsto de Lima. 
Coronel Joaquim A11tonio Gomes da Silva.. 

Dr. Levimlo Ferreira Lopes. 
Dr. Frcde1•ico Augusto Alvares d:t Sii.va. 
Dr. João Uomcs !{obello IIol'f;,"J.. 

-~ 
:~ 

Ob:t•a§ E.•nbH~~as, iN•rasl' eolonizafJã.o~ (\O~'J•.eios 
e G:clegraJ.•bos 

DI'. Joaquim Candido da Costa Sena. 
Dr. Francisco do Paula Rocha Lagõa. 
Coronel Francisco Ferrcirn Alves. 
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Instt'ucc:ão publica 

Dr. Virgílio Martins de Mello Franco. 
João Nepomuceno Kubitschek. 
Dr. José Pedro Drumond. 

Dr. Camillo Augusto Maria do Britto. 
Dr. José Pedro Drumond. 
Coronel Joaquim Antonio Gomos da Silva. 

Fot•ça }tnblicu 

Coronel Manoel Ignacio Gomes Valladão. 
Coronel José Bento Nogueira. 
Commondador Manoel Teixeira da Costa. 

,/ ... 
,:! 

Agt•iculttll'a, coJnntct•cio, intlustl•ia, ;u•tes, n1inas 
e t101•estas 

Dr. Bernardino Augusto do Lima. 
Coronel José llento Nogueira. 
Coronel Carlos Sá. 

( 
I 

/ 

Sautle }Htblica, estatistica .; catecbese 

Dr. Josino do Paula Brito. 
Dr. Necesio .losó Tavares. 
Dr. José Pedro Drumond. 

Reqnm•hnentos tle 1•artes 

Dr. Francisco do Paula Rocha Lagôa. 
Dr. Joaquim Candido da Costa Sona. 
Coronel Francisco Ferreira Alvos. 

Dr. Joaquim Antonio Dutra. 
Dr. Levindo Ferreira Lopes. 
Dr. Josino do Paula Brito. 



-LXV-

COMMISSÃO ESPECIAL 

EX}lloração •lc Jninas 

Dr. Joã:o Gomes Rebello Hotta. 
Dr. Levindo Ferreira Lopes. 
Dr. Camillo August<\ Maria de Britto. 
Dr. Francisco de Paula Roc!Ja Lagoa. 
Dr. Joaquim Candido da Costa Sena. 

COMMISSÕES MIXT AS 

Julg·mlora 

Senador - Dr. Frederico Augusto Alvares da Silva. 
» Dr. João Gomes Rebêllo Horta. 
» Dr. Virgílio lYL'rtins de Mello Franco. 

Deputado - Dr. Wenceslt..:--.I.lraz Pereira Gomes. 
» Dr. Camillo Soa1 '\> do Moura Filho. 
» Dr. Raul Penido. 

Desembargador- Adolpho Augusto Olyntho. 
>> João Emílio de Rezende Costa. 
v Antonio Lujz Ferreira Tinôco. 

Exantinn•lot•a 
'\ 

~\ 
Presidente - Desembargador·~- Adolpho Augusto Olyntho. 

» - Caetano Augusto da Gama Cerqueira. 
» - Theophilo Pereira da Silva. 

Advogado- Dr. Henrique de Magalhães Sales. 
» Dr. Francisco Luiz da Veiga. . 

Supplente- Dr. Bernardino Augusto do Lima. 
» - Dr. Camillo Augusto Maria de Brito. 

Rcgimcn tributario 

Senador- Dr. Virgílio Martins do Mello Franco. 
» Dr. Frederico Augusto Alvares da Silva. 
» Dr. João Gomes Rebêllo Horta. 
» Dr. Joaquim Antonio Gomes da Silva. 
» .................................... (1) 

Deputado- Padre João Pio de Sousa Reis. 
» Dr. Raul Ponido. 

(1) Vago por morte <lo dr. Carlos Ferreira Alves. 
H. S.-9 
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>> Dr. "\Venceslau Braz Pereira Gomes. 
>> Julio Bueno Brandão. 
>> Camillo Philinto Pratos. 

Rcgitncnto tlc custas 

Senador- Dr. Lovindo Ferreira Lopes. 
» Dr. Virgílio Mnrtins do M. Franco. 
» Joaquim Antonio Gomes da Silva. 

Deputado - Juvonal Coelho d'Olivoira Ponna. 
» Delphim Moreira da Costa !Ubeiro. 
» José Carneiro de Rezende. 

]~Jil}H'CStilllO {t la.l'OUl':!. 

Senador- Dl'. João Gomos Rebello Horta. 
» Dr. Joaquim Antonio Dutra. 
» Dr. Cumillo Augusto Moria de Brito. 

Deputado - Juvenal Coelho do Oliveira Ponna. 

J 
,/ 

( 
()o~ligo tiO }H'OCCSSO> 

Senador- Dr. Joaquim .Jose Alvares dos Santos Silvr: 
» Antonio Martins Ferreira da Silva. 
» Dr. Frouerico Augusto Alvares da Silva. 

Deputado- Dr. \Voncoslao Braz Pereira Gomos. 
» Jose Carneiro do Ro~z nde. 
» Camillo Soares do M Jra Filho. 
>) José Monteiro Riboi ,j Junqueira. 
» ltaul Penido. 

ll"cculio legal 

Senador- Dr. Camillo Augusto J\Iaria do Britto. 
» Dr. Lovindo Ferreira Lopes. 

Deputado- Dr. Sahino Barroso Junior. 
» Dr. Deliim Moreira da Costa Ribeiro. 
» Dr. José Carneiro do Rezonuo. 
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Membros do Congresso 
SENADORES 

================-~-============~================= 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
g 

lO 
ll 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2:1 

2 
8 
4 
5 
6 

7 

I 
NOi\IES RESIDENCIAS 

[)r. Francisco Silviano do Almoicla Brandão ....... Pouso Alegre. 
Antonio Martins Fet•reira da Silva (l) .............. Ponto Nova. 
Dr·. 1\eees.io Jo~e T~wnres ........................ Mar do llespanha. 
Dr. Jüaqunn Antomo Dutra ...................•... Lcopoldina. 
Dr. Francisco do Paula !V;cha Lagóa ....•...... Ouro Preto. 
Dr. Bor·nardino Augnsto de Lima (I) ...........•. Ouro Preto. 
Coronel Joso Bento Nogueira (I) ..........••.... Minas Novas. 
Coronel Manoel Teixoix<t da Costa (1) ............. Santa Luzia do Itio das Yolhas. 
Dr. Joaquim Cunditlo da Costa Sem\ ............... Ouro Preto. 
Dr. Virgílio Martins do Mello Franco ............. Cidade de Minas. 
Dr•. Josó Podeo Drumonrl ......................•. Cidade de Minas. 
Dr. Levindo Ferreira {..opos ...........•..•...•...• Cidade do Minas. 
Dr. João Gomes Robe "'-.Hor-ta (I) ................. Cidade do Minas. 
Cot'onel Francisco Forr01. \Alvos (1) .............. Ouro Preto. 
João Nepomuceno Kubitschek .................... Cacto. 
De8ombargadot• Frederico Augusto Alvares da Silva .Juiz de Fóra. 
Dr. Josino de Paula Brito ......................... Tros Pontas. 
Coronel Joaquim Antonio Gomes da Silva ....•••.. Fructal. 
Coronel Manoel lgnacio Jomes Valladão fl1 ...•.• Campanha. 
Dr. João Roquete Carneiro de l\Iondonça 1 .•.•••• Mar do Hespanha. 
Col'onol Joaquim Josó t!ÇJ Oliveira Ponna 1 .•••••• Uboraba. 
Coronel Carlos do O li v ~1ra Sá (I) ................. Thoophilo Ottoni. 
Dr. Joaquim Jose Alvares dos Santos Silva (I\· ..••• S Joso de Alóm Parahyba. 
Dr. Camillo Augusto Maria de Brito (1) .... ·~·~· .... Ouro Preto. 

DEPUTADOS 

NOJ\IES RESIDENCIAS 

E. F. Lco-

Dr. Josó Tavares do Mello ........................ 

1

Queluz. 
Commondador Francisco Ribeiro de Oliveira •••..• Entro Rios. 
Coronel Agostinho Josó Pereira .................... ,Mar de Hespanha. 
Dr. ~l!.~celin? B~rbosa ............................. ·1 Theophilo Ottoni. 
Capttao Destdeno Ferreira de Mello .............. 

1

Uberabn. 
Dr. Felippe Nunes Pinheiro ..•.•••.••...•••.•...• Estação do Rio Doce. 
. dina. 
[coronel Francisco Bressane de Azevedo •....••••• 

1 

Cidade de Minas. 

{I) Extingue-se o mandato ern 18!!8. 
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NOl\lES RESIDENCIAS 

\1'njor Juvenal Coelho de Oliveira Pcnnu .••.•.•... S. José de Al•3m Parahyba. 
Dr. Benvonuto da Silveira Lobo .................. Abro Campo. 
Dr. Carlintlo dos Santos Pinto ...••..••..••.•.•.• Sabarú. 
Dr. Raul Ponido .•.•••..•.•...••.•••.•••.••••••••. Hal'b:wonu. 
Dr. Sabino Barroso Junior ........................ Cidade do ~Iina~. 
Padre João Pio do Souza llois ..................... Barbacena. 
Dr .. Josó Folippo do Freitas Castro ................ E~taçlío do Vau-assú, E. F. Leo-

]lOldina. 
Dr. Carlos da Silva Fortes ........................ Palmyra. 
Dr. Camillo Soares de Moura filho ....... ._ ....... Ponte Nova. 
Dr. Carlos Ferreira Tinoco ........................ Campo Bollo. 
Dr Wenceslau Braz Pet•eira Gomes ............... :\Ionto Santo. 
Dr. Francisco Augusto Pinto do 1\Ioura ........... IJuiz de Fora. 
Major Josó Bernardos de Faria ................... Formiga. 
nr: August. o Gonçalycs do :Souza Moreira ••.•••.•. Sant'Anr_m do S. João Acima. 
Dr. Leopoldo Corroa ............................. Itapeconca. 
Dr. Dcltlm Moro ira da Costa Ribeiro ............... Santa Rita do Sapucnhy. 
Dr·. Josó Monteiro Ribeiro .JUJH[Uoira ............ Lo,' ~oldina. 
De. Francisco .rosó Coelho do Moura .............. ~'"./eira. 
Dr. Henrique Dnarto da Fonseca ............. ... 1 Angustura. 
Simeão Stylita Cal'doso ........................... Jnguary. 
Julio Bueno Brandão ............................. Ouro l''ino. 
Co!'onel Sever:ano Nunes Cardoso do Itozeude ..... S. João d'El-l{oy. 
Camillo Philintho Prates .........•••.• , •..•••••••• 1\Iontos Claros. 
Dr. Epaminondas Estoves Ottoni ................. .t'hcopbilo Ottoni. 
Coronel Ignacio Ca.r'los Morei!'a Murta ...••.••••... Arassual1y. 
Pad!'e Pedro Cole; tino Rodrigues Chaves...... .. , » 
Co!'onol l\Janool Jo~ó da Silva ...•.•.......•••••.•• Dua Vista do Tremedal. 
Co nego l\Ianoel Alves Pereira .....••...••..•.•••••• Diamantina. 
Dr. Francisco do Faria Lo bato/' .................. TalJoleiro do Pomba. 
Major Getulio Ribeiro do Carvalho ................ · S.llliguel do Guanhães. 
Dr. F:·ancisco Nunes Coelho Junior ..••• , ..•••••• Ca.otõ. 
O r. Lui:7. Gonzaga da Silva ........................ S. Paulo do 1\Iuriahó. 
Coronel Thoophilo 1\Iarques Ferreira .............. Sete Lagoas. 
Co nego Saturnino Dantas Barbosa ................ Baga.gon1. 
Padre Joaquim Soares Calixto .................... Carmo do Campo Gran.lo. 
Or. Josó Curnoiro do llezen.le .••....••••••••••••• Ital"ullú. 
Dr. Albol'to Augusto Ful'tado .................... Es ação do S. Dolflna, E. F. u. 

Valenciana. 
Coronel Celestino Soares da Cruz ................. i\!ontos Claros. 
) ........... ' . , .................................. . (1) .••.•••..•••••.•.•••••..••.•.•.••••••••••••••• 
I •••••••••••• I •••••••••••••••• I •••••••••••••••••• 

~==~================================~~===========--·~--=· ==~~==== 
(l) V a ~rB, p1r terem sitlrl cleitO>.<i•l[ln!alo l ao Con;::nnso F\!tleral <H s1·~. Eduardo All''llSlrJ !'i meu. 

te! Barbas t, dr. Franci-;co ~londes l'l'li'lllt'll c dr. Augu>to Clcm~nlinrJ ú·.l Silva. " 
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PESSOAL DAS SECRETARIAS DO CONGRESSO 

SecretaJ•ia tlc• Sena<lo 

Director, Coronel Henrique Edmundo Ronault 
Sub-<.liroctor, Antonio Augusto Pereira <.la Costa 
O!Iicial archivista, Antonio Cesario do Lima 
Otncial, Ac~gusto Pantaleão 
Otlicial, Carlos do Miran<.la Lima 
Amanuenso, Aureliano Aug1·~to do Souza 
Porteiro, Amer·ictl Benicio f ~to Coelho 
Continuo, João Gonçalves <.lo ~;. 'f?alhães 
Correio-servente, Paulo Augusto <.lo Oliveira 
Idem, i<.lom, Luiz Gonzaga <.lo Figueiredo 

) 

Secretaria tla (}aJn:u•a 

Diroctor, Alfro<.lo Furst \ 
Su?-~Irector, Alexandre de Souza Coutinho _ ~·.-.., . · . 
OlTicial encarregado do resumo ·los <.lobatos, Joao uaptista de Fr01tas 
Ollictal archivista, Jose Podt•o d:t Fonsec<t Barreto 
Olllcial e bibliothecario, Antonio Augusto de Souza Paraíso 
Ollicial, Saturnino Ribeiro do Na,cimonto 
Amanuonso, Joaquim Iluel'onso Pinto Coelho 
luom, Amnmich Eul'!'osino I•'erroir·a ue Brito 
Porteiro, Jose Jacintllo Fagunuos 
Continuo, Francisco Jose do Araujo 
ldom, Quintiliano Teixeira ue Oliveira. 
Correio-servente, João Damasceno Pinto 
Idem, idem, !Ionorio Josô das Novos 

ll. s. -1 o 
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Projectos iniciados no Senado em 1897 

ASSUJ\IPTO ANDAMENTO OIJSERVAÇ{iES 

1897 7 do julho 121 Crêa um superior Jl~m 7 de julho, depois do a- Do sr. Mello Fran--
tl'ibunal do ro- 11oiado, vai a imprimir-se co. 
visão. para entrar na ordem dos 

trabalhos. 

Em 10, depois de algum <lo-
bato, ó approvado em 1." 
discussão e remettido á Com-

1· missão de Justiça e Legis-
lação. 

Em 27, ó ofl'orecido e appro-
vado o seguinte 

IA' commissão de Justiça e Le-

I 
gislação parece que o pro-
jacto n. 121, em quo se dá 
execução ao preceito do ar· 
tigo 73 da Constituição d.o 
Estado À·eando· se um Ü'I-
bunal do~rovisão, cuja uti-
lidade já o Senado reconhece, 
approvando-o em 1. .. discus-
s<lo, deve ser adaptado. em 
2.n corn alterações, que .JUS-
tificará oppm·tunamento, for-
mulando e apresentando 
emendas, quanto á nomea-
ção dos jui;;,es, á compett n-
cia do tribunal, ao processo, 
ú suspensito dos tralJa.lhos 
forenses, ú consolidação das 
leis do processo civil e cri-
minal. 

Mas, importando o projocto, 
em t[ne mais um vez revela 
o autor o seu talento o re-
conhecida dedicação á causa 
publica, augmento de despe-
sa do mais de duzentos con-
tos do róis annuaes, e con-
vindo averiguar si a com-
portam os recursos do E~ta-
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ASSUMPTO ANDAMENTO ODSEIWAÇÕES 

- ----------- ----------- -------
1897 7 do julho 

a de julho 

E~l Crêa um superior 
tribunal do re-
visão. 

do, requer a com missão que Do sr. Mello Fran 
seja ouvida a commissão de co. 
Finanças. 

Sala das com missões, 27 de ju-
lho de 1897. - Levindo Lo-
pes. - Rebêllo Horta. 

12:~ Declara quaes as l~m a de julho, depois do a- Do sr. Teixeira da 
pessoas que po- poiudo, vae a imprimir para Costa. 
dom requerer a ordem dos trl).'>alhos. 
nos processos de " : 
que tratam os r 
arts. 113 da lei•Em 12, depo'1s do algum do-
n. 18 e 6.· da de bato, e approvado em pri-
n. 72. meira discussão e romettido 

/' 
( 

ús commissões reunidas do 
Justiça o Lcgdlaçilo o Finan-
ças. 

I~m 24, ó oil'orocido o vao a 
imprimir para ser submetti-
do á segunda discussão, 
aacmpanhadu do seguinte 

PAitEcrnt 

Paroco á commissilo de .Justiça 
o Legi~laçilo, o Finanças, que 
o pro.Jecto n. 122 do Senado, 
em quo so declara quo os 
arts. 113, paragrapho uni co 1 

da lei n 18, do 28 do no-
vembro do 18\ll, o 6, para-
grapho unico, da lei n. 72 do 
!893.' não são applicaveis ús 
J us~Jficaçõos, aos processos 
do mventaaio, ús causas da 
competencia dos juizes do 
paz, uevo. sor submottido á 
segunda discussil.o o adepta-
do com as seguintes emen-
das: 



18~) \J uo julho 
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ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

~~Declara quaes as I IDo sr. Teixeira. da 
pessôas que po- \ Costa. 
dem requerer 
nos processos U.o Substituam-se as palavras- • 
quo tratam os justiticações, processos de 
arts. 113 da lei inventario e partilhas- pe-
n. 18 o G. · da de las seguintes : 
n. 72. - Caus,,s em que se exerce 

jurisdicção voluntaria -. 

\ 

II 

I

Accrcscente-se - causas cri-
minaes.-(8. R ) 

Sala das commissões, 2,1 de 
julho de 1897.- Lovindo Lo-
pes. - IL Horta. -Antonio 
Martins. - Bernardino de 
Lima. - Gomes da Silva. 

I~m 28, entra em segunda 
discussão por artigos, con-
junctamente com as emen-
das. ,\ I 

Encerrada 'a discussão, depois 
do Iigoiro debato, ó appro-
vado o art. I.· e bem assim 
as emendas oiierecidas pela 
Com missão. 

art. 2. · ó approvado sem 
debate, sendu o projecto, de-
pois ue auoptado para pas-
sar à terceira discussão, re-
mettido <~ respectiva com-
missão. 

Em 30, ó oiiereciuo o fica so-
sobro a mesa para ser suh-
mottido à terceira discussão, 
dispensados para osso !im o' 
interstício o a impress;Io, a 
requerimento do sr. Teixei-
ra da Costa. 

I~m 31, entrando em tercoirn, 
discuss1io, é oflerecida a se-I 
guinte 1 

~ 
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1897 9 de julho 

(j 
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1~2:! Declara quaes as mmNDA ADlll1'IVA Do sr. Teixc[ra da 
pessoas que po- Costa. 
de m requerer 
nos processos de A disposição do al'! igo :l. · da 
que tratam os lei n. 17 para as causas os-
arts. 113 da lei peciaes não comprohondidas 
n. 18 o 6. • da de no Regulamento Commorcial 
n. 7'> n. 737 quanto á ordem 

do processo tambcm se ap-
plica às respectivas execu-
ções e recursos. 

Sala das sessões, 31 do julho 
do 1897.-Toixeira da Costa. 

Apoiada e posta ~,-:onjuncta
mento em di RI'''' ~oiio, ó esta 
encerrada se(J mais debato 
o adiada a vota1;ão por falta 
do numero. 

I~m 2 do agosto e approvado 
com a omendli em terceira 
discussiio e rcmottido à Com-
missão de rodacrão. 

/• 1~111 3, e oiTerecida o approva-
( da a redacção final, á vista 

de urgoncia t,nquerida pelo 
sr. Lovindo Lopes. 

Em 4, ó romettirlo á Camara 
dos srs. Deputados, sob n. 87. 

Em , não tendo soirrhlo al-
terações, ó romettido pela 
Camara. dos srs. Deputados á 
sancção, sob n. 55. 

Snnccion:ulo 

I,EJ N. 2)!) DB (i DB SETE~Illlto 
DB 1897 
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aos agricultores/ poiado, vae a imprimir para de Lima. 
quo mais vanta- entrar na ordem dos traba-
gons motrem tcrl lhos. 

:21 de julho 

con scf!'U ido em 
rola(;ão áproduc-
ção de ccrcaes. Em l7, depois do longo deba-

te, é approvado em primeit•a 
discussfw o remcttido á com-
missão de Industria~. 

) 

IJ~m 26, ó oil'erecido c appro-
vado o seguinte 

ItEQUEIUl\IENTO 

A commrssão do Industria, à 
quo foi presente o projecto 
n. 123, do Senado, conceden 
do premios aos agr·icultorcs 
o approvado em primeira 
discussão, considerando ter 
clle por~bjecto principal ~ne
lhorar a·Mtuação economtco-
1inanccira. do Estado, o de 
parecer o requer que seja 
olle submottido a exumo da 
commissãó respectiva. 

Sala das commissões, 2G de j u-
lho de 1897.-Bernardino de 
Lima.-J. B. Nogueira.-Car-
los Sà. 

PENDE DE PARECElt 

t)Molliflca a legisla- Em 21 do julho, depois d)Do sr. 

I 
çüo eleitoral. apoi:tdo, vaca imprimir para\

1 
co. 

entt'<tt' na ordem dos traba-
lhos. 

I 

Mc'Jo l''r.rm-
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julho! 18!)7 21 de 12,1 Modifica a legisla- I~m ~23, depois de algum deba- Do sr. Mello Fran-

I 
ção e lei tora I. te, 6 approvado em primeira co. 

discussão o remettido ás 
commissões reunidas de Lo-
gislação o Constituição e Po-
deres. 

Em 2 de agosto, e oJl'erecido 
e vae a imprimir para ser 
submettido á segunda dis-
cussão, acompanhado do se-
guinte 

, .. 
PARECJ~P!, 

( 

As com missões reunidas de 
Constituição e Poderes e de 
Justiça e Legi~laçi'ío, a que 
foi presente o projecto n. 124, 
dó Senado, estudando-o at-
tenta e minucio'1arnonto, são 
do parecer que t.llo f'.eja dado 

( para a segunda discussão e 
que soja approvado com as 
emendas segu:'ntes : 

Ao art. I.· -accresconto-se de-
' pois do paragrapho unico : 

§9• No Haverá recurso de nulli-
dado do alistamento para a 
junta de que t.rata o para-
grapho anteriOr e desta para 
a Relação, quando não forem 
observadas as disposições da 
ei reguladora do processo 
respectivo. 

§ 3.· Na interposição c decisão 
do recurso observar-se hão 
as disposições dos arts. l9 e 
seguintes da lei n. 204, de 

I !896. 

! Ao art. 3. · -accl'oscontc-so no I 

Jim :-no que úiz respeito aos i 

I f'unccionurios publicos esta-
· doaos. 



·-,·-, 

(fj o 
~ 
'-"' ...., 
""' ;:.:J 

ASSUl\lPTO ANDAMENTO OilSERYll.f]ÕES 

--------- ~~-------------- ------------ ---------

18m :21 de julho 

~. s.-z 

J:2/Mo•1ifica a legisla- Ad. 4.· Nenhum eleitor será,Do sr. Mello 
ção eleitoral. atlmlttido a votar sem apre- co. 

sentar o sou titulo, não po · 
dendo om caso algum, exhi-

\ 

bido oste, sor-lhe recusado o 
voto. 

Art. 5. · O n.ctual alistamento 
oleitoral vigorará ato nova 
revi8ão federal. 

O art. '1. • passará a ser G. • e 
o 5. a 7.· 

Sala das eonmussoes, ;2, de a-
gosto do 1897.-Nucesio Ta-
vares, relator.-Camillo d n 
B ito, vencido em parte.-
Lovimlo Lopes.-Rebêllo I-I o r-
ta. 

Em 4, entm em segunda dis-
cussão, por artigos, conjun-
ctamento com as emendas. 

Encerrada t;\diseussão do arti-
go l. ·, é o jwsmo approvntlo, 
menos na parte referente no 
paragrapho unico, quo é re-
.i oi tada, sondo tam bem !'(lj oi-
tarJa a emenda na parto refe-
rente ao § :2.. • e prejudicada 
quanto no § 3. ·, tendo a vo-
tação sido feita por partes, 
a roquel'imento do sr. Levin-
do Lopes. 

O art. 2. · é approvado som do-
bato. 

O art. 3. ·, depois de algum de-
bato, ó approvado o bem 
assim a emenda ao mesmo 
offorecida pelas commis-
sões. 

Os arts. 4. · o 5. · são snccossi-
vamente approvatlos sem ·I e-
bato, o bem assim to1.las as 
outras omonuas oiferecidas 
pelas com missões. 

Frau-
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t.Jl\Iouilicn a le.,·isln- AuoptnLlo em segunda· para Do sr. l\Iello Fmn-

1

, ção eluiton~l. passar t't. terceira discussão, co. 
vao o pi·o.ructo, com as omon-
!las approvadas, á commis-l são do .Tustiça e Legislação. 

primir so para se< submctti-I 
]•Jm 5, ó oJTorccido o vao a im-

llo à terceira discussão. 

I 

( 

Em 9, entramlo em terceira 
discussfio> silo oJferecillas, 
apoiadas o postas igualmen-
te om discussão as seguintes[ 

,, 
)' 

E~IEr-{fl'.•;; 

(-
N. 1 

[Ao art. ~l.·-Supprima-so. 
Sala dns sessdús, U do agosto 

do 18U7.-Camillo do Brito. 

N. :{, 

O alistamento de extrangeiros 
será feito cru lista stipplo-
montar. 

N ,, 
• o.) 

Ao art. ri.· accrescontc-sc:-
som prejuizo do alistumonto1 
jit feito. I 

N. 4 
Ao art. 5. · I 
Não pódo om caso algum ser\ 

recusado o voto do eleitor 
quo apresentar o sou titulo. 

No caso do duvida sobro a idon-
ti!lado do oleitor, qualquer 
dos membros da mesa ou !is-
ca! poderá exigir a oxbibiçfío 
desse. 

S. lt. Sala das sessões, U de 
agosto do 1807.-l\1, Franco. 
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çilo cloitornl. 

\ 
''-. 

Sub-emenda à emenda n. I. 

A disposição da lei referente 
aos professores deve appli-
car-8o a todo funccional'io 
publico. 

S. R. Sala das sessões, g de 
agosto de 18\!7.-Bernardino 
do Lima. 

Encerrada a discussão, depois 
do algum debate, fica a vota-
ção adi,da por falta de nu-
mero. 

J~m 11, procedendo-se á vota-
ção das emendas otrorecidas 
em terceira discussão, e ap-
provada a de n. 4, sendo re· 
jeitadas todas as outras. 

Consultada a casa. si adoptal 
em terceira discussão o pro-
jeeto <JQI11 a emenda appro-
vada, n.·)nifesta-se contraria, 
pelo qu·~: .6 r~joitado o prqjo-
cto o prqJudicada a emenda, 
indo ambos a archivar· se. 

Do sr. Mello Fran:.. 
co. 

1:!5 Concede auxílios o Em 24 de julho, estando a- DJ sr. Camillo de 
diversos favores poiado vao a imprimir para Britto. 
aos syndicatos entrar na ordem do traba-
agrieolas orga- lhos. 
nizados om as-
sociações do na- Em27, depois de longo debato, 
tureza eommer- ó approvado em primeira 
cia!. discussão o romottido ús. 

eommissõcs reunidas uo Le-
gislação o Industrius. 

J•}m 14 tle agosto ó oiTerecido 
o vao a imprimir-se para ser 
submettido à segunda dis-
eussilo. 

J 
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!25 Conccclc auxílios c I•;m 17, entrando em Sí'gunda Do sr. Camillo do 
diversos ütvoy·es discu,;sfio, ó otrerccido c np- Britto. 
aos syndicntos provado, depois do ligeiras 
agrícolas orga- onsidcrações do sr. Camillo 
nizados em ns- de Britto, o seguinte 
sociações de na-
tureza commer-
cial. 

[ 

REQUERilllENTO 

H.olJtlüiro o aJiamonto da dis-
cussiio Jo projocto !25 por 
oito dias. 

Sala das sessões, /'1 de agosto 
de IND7. -Jv?r-:'::iln I1utra. 

Em 23, à vista do requeri-
monto do sr. Cumillo Jc Bri-
to, ó dado pcu·a a ordem do 
dia seguinte, .. 

I•Jm 24, entra om segunda dis-
cuss:lo, por artigos succes-
sivo~. · 

O art. I.· ó approvado depois 
de algum deJ·ato. 

Os arts. :2. • o :L· sUo upprova-
dos sem dcba to. 

Ao art. 4.· o oJT"rocida, apoia-
tht o posta conjunctamcntc 
em discussão a seguinte 

EMENDA 

Ao m·t. 4.· Suppl'imfio-so :ts pa-
lavras - 7f:l:l 1lo lO do se-
temb o do 180:!. S. H .• 

Sal:t das se~sõos, 2•1 do agosto 
do 1807.-Lovindo Lopes. 

Encerrada a 1liscussão, sem 
mais dobato ü npprovado o 
art. •1. • com a omentlu. 
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l8D7 ;~,1 do julho 1:25 C.·mcetlo auxílios o Os arts. 5.·, 7. · o 9. · s;i:o ap·· Do sr. Camillo de 
diversos t'avores provados sem debato, smHlo Dritto. 

27 do julho 

2 do agosto 

aos syntlicatos rojoitados os arts. 6.· o 8. · 
agrícolas orga-
niznrlos em asso- Adoptat!o om segunda, para 
cinr;ões do natn- passar· á tor·ceira tliscussüo, 
rtza commcr·- vao o prqjocto, com a omon-
cial. tia appl'Ovatla, it commissilo 

tio .Justiça o Legislaçilo. 

\ 

I~m :25, ó o!Ioaeci<lo o vao a 
imprimir para ser submetti-
do á tercoirn discuss:to. 

1:2G Cróa o rHgistro J•:m 27 do julho, dopois do Do sr. Nocesio 
par:l os animaos apoiado, vao a imprimir·-,;o vares. 
cavallal\cis o bo- para entrar na ordem dos 
vinos. tl'aballtos. 

J~m 2D, entrawlo em primeira 
discussií~, 6 retirado a re-
quor·im(\to tio son au~tor, 
indo o iJI'O,Jocto a arclnvat'-
so. 

Ta-

1:21 Auctoriza o Govor- J~m ;~tio agosto, estantlo apoia-
no a gar<wtirju- tio, vao a imprimir para ou-
ros no empresti- trar na ordom dos trabalhos 
mo quo fôr con-
tr,allido pola ca- I~m 4, tlopois do ligeiras eon- Do sr. Teixoira da 
mara municipal sideraçõos do sr. Teixeira. da Costa. 
do Santa Luzi<t Costa, ó 11JliJt'ovatlo om pl'i-
do Rio das Vo- mr"im discuss<Io o remottido · 
lhas para abas-~ à commissií.o do Finança~. 
tocimonto do a- . 
gua potavol no J~m 7, 6 oJTerecido o vao a im-
rcspoctivo mu- primir-se para sor• submotti-
nicipio. do à segunda discussão, 

a com pan hutlo do soguin te 

PAH.ECgH, 

A commissão rlo Finnnr,ms, à 
qual foi presente o pt•ojeeto 
n. 1'!7, do Sonaclo, auctori-, 

I 
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1:27 Auctoriza o Gover-
no a garantir ju-
ros ao omprcsti-
mo quo for con· 
trnltido pela ca-
mara municipal 
do Santa Luzia 
do Rio das Ve-
lhas para abas-
tecimento de a-
gua potavol ao 
respectivo mu-
nicipio. 

( 

1-l 

ANDAMENTO OBSEH.VM_;fJES 

:-:ando o governo a gt!'antit·'Do st·. Teixeira da 
juros do 7 ·;. ato a quantia Costa. 
do oitenta contos do róis 
para abastecimento do agua 
potavcl no município do 
Hanta Luziu do !Uo das Ve-
lhas, ó do parecer quo seja 
o mesmo submettido á se-
gunda discussão com a se-
guinte 

EM~NDA 

Ao art. I.· in-fini~/bcrescento
so ; - o nt(" a· r[UUntia de 
sessenta contos, nas mesmas 
condiçoes, á Camara Muni-
cipal rio Caratinga, com des-
tino ás olJras municipaes. 

' 
Sala das commissões, 7 rio 

agosto rio l8!J7, - c. Sona. 
-Antonio MaLins. - Ber-
nardino de Lima. 

I~m 17, entra11do em segunda 
discussão por artigos, ó ap-
provado com a emenda, e 
romottido it commissão do 
Finanças. 

I<~m 20, ó oíferocido e vao a 
imprimir para ser submotti-
rio ú terceira discussão. 

nm 24, depois do algum do-
bato, ó approvado em ter-
ceira discussão o remettirio 
á commissão rio redacção. 

l~m 25, e otrorecida e approva-
da a reriacção final, á vista 
de urgencia requerida pelo 
sr. Mello I?ranco, sondo nos-
sa mesma data romettido á 
Cantara dos srs. Deputados, 
sob n. 88. 

PicNDI~ D~ SOf,UÇÃO DA CAUARA 
DOS SI\S. DBPUTADO~ 

'. 
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-_~11 1 t -1 . t . ,, 11 -· t - . I . . l8\l11 c e agos o 1:2s c,•ua o mon ,o pw M~m uo agos o vao a Illlpri- Da commi:::~ãomu;:-
dos funcciona- mir·so para ser dado para ai ta. 
rios publicas. ordem dos trabalhos. 

I~m I:~, ontm em primeira dis-
cussão, quo ó oncorraua som\ 
debato, ficanJo a votação. 
adiada por falta uo numero. I 

I 
ll:~m JG, procctlonuo-so á Yota- 1 

çiio, ó approvado em pl'imei-1 
m discussno c rcmettitlo {~ 1. commissuo de Justiça c Lc-
gislaçuo. 

I~m 17, ó o1Tcrccido e vae a 
imprimir-se para St:l' suhmet-
tido á segunda discussão. 

Em l!l, entmntlo em segunda 
discussão, por artigos sue-, 
cossivos, são ofl'crecidas nsl 
seguintes emendas: 

'\ 
EMENDA 

O art. <L· fica rcuigido como 
cstá-snpprimindo-se d..:stle 
a palavm <<excepto» ató fa-
cultativa . 

Supprimam-se no art. il. · as pa-
lavras « ó tam hem facultati-
va a inscripçiio dos funccio-
naríos do quo trata o m·t. G. • 

O paragrapho unico flca redi-
gido pela mesma forma, sup-

1 primindo-so ns palavras -
cup aposentadoria ou l'cl'or-1 
ma exceder dc2:000$ annual-
m~ntc». 

Sala das sessões, I O de agosto 
do 18\17. -Joaquim Alvares.! 

i 



ASSUMPTO 

1807 11 de agosto IZ8

1

Ceôa o monto pio 
dos J'uncciona-
rios publicos. 

f 

lG 

AN!Jr\!\IENTO 

No art. 4. ·-diga-se om voz do 
«orüonarlo do um mez-dous 
mezos». 

Sala lias sossõo~, 19 rlo agosto 
de 1807.-Joaquim Alvares. 

Ao art. 5. · diga-se em vez do 
-importancia do/>um dia-
deus dJUs. (<'' 

Sala das Ressõos, 10 ele agosto 
do 1807.-Joa<glim Alvares. 

Depois do algnn'\ dohato, encer-
ra· ~o succos~ivanwnto a ,tis-
cu~siTo do carla um dos arti-
gos, licanclo a y'Jtação adia-
da por falta de'itumero. 

Em 20, vrocodondo-so á vota-
f;ão em sogull:Ja discussão, ó 
o projecto approvado com as 
emendas, tomando o monte 
pio ohrigatol'io para, todos 
os funccionnJ·ios pnblieos; 
suppriminlio no paragntp!Jo 
uuieo do at't. :L as palavras 
-cuja aposontacloria ou re-
forma oxcodot' elo 2:0003 an-
nualmonte, e elevando a con-
trihuir;ão mon~al 11. quantia 
conospondont·J a dous dias 
do ordowtdo. As domais o-
mondas forão todas roj e i 1 a-
das e remettido o projecto á 
commissão de Justiça o Le-
gislação. 

l~m 21, ó olToreddo o llca so 
bro a me A a pa l'<t ser su hmot-
tido á te!'eeiJ·a di~eu~sfio, 
dispcmndos par:t N;so fim o 
interstício o a impressão, a 
rcquot'imont'J do a. LoYitulo 
Lopes. 

ODSElWAÇ0ES 

DacommissiTo nüx-
ta. 



. ' 

1 'r. 

o z z ..-r: 

18m ll de agosto 

S. S.- :l 

17 

ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

1:28 Cr~n o monte-pio ~~~m 23, entrando em terceira Dacommissão mix-
dos funccionn- discussito, são oll'erecidas, ta. 
rios publicas do apoiadas e postas igualmen-
Estado. te em discussão as seguintes 

) 

) 

EliiENDAS 

N. l 

JSupprima-se o § 2. · do art. 15 
-que diz: «nenhum direito 
haverá á restituição si o con-
tribuinte fallecer antes do 
praso, e nas condições de que 
trata o § anterior.>> 

Sala da;:; sessões, :23 de agosto 
de 1807.-Jonquim Alvares. 

N. 2 
Ao art. 3. · Restabeleça-se o 

art. 3. · do projecto da com-
missão, em que 6 facultati· 
va a inse"dpção dos funccio-
narios d1.e mostrarem tor 
contractôs de seguros de vi-
da. 

N. 3 
Út. 5. · Restabeleça-se o. ar~. 

5 · reduzindo-se a contrlbUI-
çit(; mensal do um dia de 
ordenado. S. R. 

Sala das sessões, 23 de agosto 
do 1807.-Levindo Lopes. 

N. 4 

Ao art. 15 § 2. •. 

Accrescento.so no fim do § :-
Salvo á família o dir·eito de 
fazer o pagamento nos ter-
mos ~lo ar·t. 11. 

Sala das sessões, 23 de agosto 

1 
de 1807.-Levindo Lopes. 
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18H7 11 'le agosto J98 CrCa o n1onto-pio N. 5 ~ Da eonlnlissãotnjx-
- dos funcciona- tn. 

rios publicas do Onde convier: 
Estado. 

( 

Para o ell'oito do monto pio, os 
vencimentos serão divididos 
em tres par·tos, sondo duas 
do ordenado o uma do grati-
ticaçil•>. 

Sala das sessões, :!3 do agosto 
do 1897.-Cumíllo do Brito. 

N. G 
Sub· omonda. Ao /trt. 3. ·-Ac-

crosconto-stt:--<cdguro do vida 
ou monto piO •. 

Sala das sessões, 23 do agosto 
do 18!.!7.-Bernanlino do Li-
ma. •: 

N. 7 
Ao art. 3. • Rd:;aholoça-so a 

disposi<;ão do projocto. 

Ao art. 5. • Em vor. de-dois 
dias-diga-se-um dia-o ao-
cresce n to-so : 

Par·agrapho unico. Para os of-
fcitos dn presento lei, o or-
denado srm) con~tituido do 
du•ls terr;a:> partes dos venci-
meu tos. 

N. D 

Ao art. 9. · :::mh-;titua-se pelo 
seguinte : 

o funccionario publieo, quo 
por qualquer motivo deixar 
o logar, poderá continuar a 
1'11zer suas entradas, ~i o re-
querer, não lho sondo om 
caso algum restituídas as 
prestações antoriormonto foi-
tas. 
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I_ 
sm!ll do ag~~·]: crJl\ o monte-pio 

dos funcciona-
rios publicos do Ao 
Estado. 

N. lO Dacommissão mix-

) 

) 

art. 14 § 3. ·-Supprima-so. 

Sala das sessões, 23 do agosto 
de 18\17.-Bernardinode Lima 

)Depois do algum debate, o sr. 
Kubitschek requer e ô ap-
provado o adiamento da dis-
cussão :~tó que sejam impres· 
sas e distribuídas todas as 
emendas. 

Em 25, continuando a tercei-
ra discussão, ó esta encerra-
da depois do algum debato, 
o procedendo-se á votaçiio 
do projecto o o mesmo ap· 
provado com as emendas ns. 
2, 3, 4, G e8 (segunda parto), 
!) e lO, 1icando prejudicadas 
a do n, 7 e a primeira parto 
da do n. 8. 

As do ns 1 e 5, sito retiradas 
a rertuor.'\nonto do seus auc-
toros. / 

Adaptado em terceira discus-
são, ó o projecto .rometti~o 
com as emendas a comnus-
são de redacção, que a oJTe-
roco o ó approvada sem de-
bato, á vista de urgoncia 
requerida pelo sr. Levindo 
Lopes. 

Em 2G, é romettido, sob n. 
8\l, á Camara dos Deputados. 

PENDE Dg SOLUÇÃO DA CAli!AltA 
DOS SRS, DEPUTADOS, 

ta. 

J 
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1:20 Reforma a Consti-· Em 17 de agosto, a. r'éq ueri- Do sr. Mello Fran-

tuição do Estado monto do sr. Joaquim Al- co. 
na parte refe- v~res, vao à commissao de 
rente às aposen- Constituição e Poderes. 
tadorias. 

r 

J~m 31, o oil'erecido o vae a 
imprimir pura ser suhmotti-
do á primeira discussilo 
acompanhado do seguinte 

PARECER 

A commissão d~/~onstituição 
e Poderes, C qual foi pre-
sonte o projecto n. 12\J, oJTo-
recido pelo sr. senauo1· Mel-
lo Franco, sobro aposentado-
ria dos funqnionarios publi-
cos, ó do parecer quo devo 
ser rejeitado . 

. A nossa Consti{~ição, muito 
sa~Jiamento, aboliu as apo-
sentadorias, porque viu que 
ellas, a maiN' parte Jas vo-
zes, davam logar a grandes 
abusos. 

Os legislauores constituintes, 
arcando com innumeras dilli-
culdaues, e com o ouioso Ja 
medida, prestaram este im-
menso serviço ao Estado, 
croando um substituto muito 
mais racional o equitativo, 
o «peculio legal». 

O Senado acaha do cumprir este 
prece i to legal, creundo o 

. monto pio dos omprerrados 
publicas, cujo pro.Joct~ foi 
approvado e romettido h Ca-
mara dos Deputados. 

Para que voltarmos ús a )Oson-
taclorias, que tio esc<Úldalo-
sos resultados deram ? 
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_, _____ _ 
12!J ltoforma a Consti- Porque não imitaremos a Con- Do sr. Mello Fran 

tuição do Estado stitnição dos Estados Unidos co. 
na parto rel'e- rla Amorica do Norte. que 
rente as aposen- nos tom servido de modelu? 
tadorias. 

\ 

Porque nilo reduziremos o 
nosso pessoal do l'uncciona-
rios, bom immoroso, para 
remunornl-o melhor ? 

Esfo ó o no~so parecer. 

O Senado melhor resolvera. 

Sala u as sessões, 31 ue agosto 
do 1807.- Joaquim Alvares. 
-Necesio Tavares. -Camillo 
do Britto - vencido. 

Abolidas as aposentações,quaeB-
quer que sejam os cargos, 
empregos ou commissõos, o 
governo extr·emar·a-so das 
protenções abusivas, que de-
ram em resultado algumas 
pensõo::·~a i'unccionarios va-
lidos, s,-Jguindo-se nisto a 
America do Norte, o modelo 
das nossas disposições insti-
tucionaes. 

Nesse paiz, porem, os func-
cional'iofl sito bem remune-
rados, associações de mu-
tualidade multi p I i c am-se 
dando pensões aos velhos o 
invalidas. 

Os Estados do Piauhy, Alagoas, 
Rio Grande do Norte, Mara-
nhão, Pará o Ama:;:onas ada-
ptaram a disposição do art. 
104, alguns poróm respeita-
ram os direitos adquiridos 
dos empregados nome:Hlei.' 
antes da promulgação das 
respectivas Constituições. 

Os Estados do Sul em sua maio-
ria seguiram o systema da 

I 
Constituição Federal, iden-
tico ao do projecto. 
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18!17 17 de agosto ~~l Reforma a Consti- O interesse particular deve cJ Do sr. Mello Fran-
tuiçrro do Estado der ao in toros se publico o, co. 
ntt parto rofo· não so dando l'omuneração 
rente ás nposen- sinão a serviços, nenhuma 
tadorias. merece aquelle l'uncoiona.rio 

r 

quo não mais pódo prestai-o. 

Este argumento dos adversa-
rios da aposentadoria não se 
compadece com os dictamcs 
do justiça. 

Durante o período da validez, 
ó corto, a providencia pôde 
garantir os dias th. velhice e 
das onfermida!ll.', mas no 
desempenho cr..J-!uncções pu-
blicas não sobra o tempo para 
o trabalho do outras prolls-
sões lucrativas o (IS venci-
mentos fixam-se em attenção 
sómonto às' subsistencias, 
não dando actualmento mar-
gem ã economias. 

i' ,, 
Além disto, os industriaos tem 

fundado caixas do pensão em 
beneticio dos ,oporarios ve-
lhos o doentes, as associa-
ções obroiro.s organizam ou-
tras caixas a favor dttctuelles 
quo têm falta do trabalho. 

E' nestes factos quo se apoiam 
os Estados em cuja legisla· 
ção figura a aposentadoria, 
sem duvida muito dill'erente 
do monte-pio ; aquella am-
para a vel,Jice c a. enfermi-
dade dos servidores, esta n-
codo às subsistencias das fa-
milias na viuvez o na or-
pbandadc. 
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:120 de agosto l:lüli~hctoriza o Govcr- ll~m. 20 de agosto, vae a imvl"i- Da com missão uo 

no a }ll an daP 1m: 11ara t~ntmr na ordem R e q u crimontos 
construn· na no- dos trabalhos. Llo Parte~,;. 
Ya Capital uma 
casa do rosiden- J~m. 24, ó approvauo, sem do-
c ia para o dr. bato, em primeira discussão 
Gabriel Corrüa em escrutinio secreto, por d 
HalJello, lento do votos eontra 2, o romot-
Extornato do tido á commissão respectiva. 
u y mn asio Mi-
neiro. 

I~m. 25, é oiTorecido o v ao :t 
imprimie para ser submetti-
do á segunda discussão. 

l!~m 28, entra em segunda dis-
eussão por artigos. 

Ao art. I.· é on·orecilln e pos-
ta conjunctamonte em dis-
cussão a seguinte 

miENDA 

1 Ao projecio n. 130, do Senado. 

Ao art. l. · Accrescentc-so de-
pois de-Mineiro-o duas ou-
tt·as: um:t para Francisco 
Luiz Maria do Britto, choro 
de secção da Secretaria d' A-
gl'icultura, e outra para Fran-
cisco Carlos Bueno Descham-
ps de Moura, :unanuense dn, 
Secretaria das Finanças.-
S. R. 

Sala das sessões, ;~8 ue agosto 
tio 1807.-Costa Sena.-Fer-
reira Alvos. 

Nfío havendo quem peça a pa-
lavr·a, encerra-se a discusslo 
c procedendo-se à votação 
por escrutínio secreto, suo 
recolhidas 14 cedulas, o o o 
art. l. • :lJlprovado por 12 
votos contra 2. 
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1807 20 de agosto 1:lO Auctoriza o Govel'-~Procedendo-so do mesmo :nodo Da commisstto de 
no a mandar ít votação da emenda, é a Requerimentos 
construir na no- mesma approvada, tmnbem do Partos. 

\ 

20 do agosto 

va Capital uma por 12 votos contra:~. 
casa de residen-\ 
cia para o dr. O art. 2. · ó approvado som de-
Gabriel Corrêa bate. 
Rabello, lente do\ 
Ex te r na to do \Adoptado em segunda para 
Gymnasio M i- passar à terceira d.iscus-
noiro. são, vao o projocto com a 
· omondn, á commissão de Re-

querimentos de Pn,rtes. 

[ 

Em l. · de se tem L r[, é ofl'ere. 
cid.o e fica sobre JíÍnesa para 
ser submettj:1.: '·á terceira 
d.iscusstto, dispensados para 
osso fim o interstício e a im-
Pl'essão, a requerimento do 
sr. Costa Sena. 

Em 2, ê approvado sem deba-
to em terceira discussão, em 
escrutínio secrel;,1, por 10 vo-
tos coP tm 3. o · remottido á 
commissão de redacção. 

I~m 3, ó otrerec~tia o approva-
d.a a redacção Hnal, sendo 
neRsa mesma data remettido 
sob n. 90, à Camara <los srs: 
D()putados. 

PENDg tm SOLUÇÃO DA CAliiARA 
DOS SllS. IJEPUTADOS 

l:ll Auctoriza o gover- l~m _20. do ng• sto, vae a im- Da com missão do· 
n.~ a concedo.r ~ll'lm.1r para _f:er submottido roq ueri montos 
l10onç~ á d. GUI- a pnme1ra d1scussrro. do partos 
lhermma Rosa · 
Torres, inspecto-
ra do alumna~ 
da Escola Nor-
mal do Juiz do 
Fóra. 
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18())20 de agostJ-: Auo,torisa o gover- I~m 2-1, ó approvado sem dJDa commissão de 
no a conceder bate em primeira discussão, I Requerimentos 
licença á D. Gui- em escrutínio secreto, por 13 de Partes. 
Jhermina .Rosa votos contra dous, e remet-
Torres, inspecto- tido á commissão resp·ectiva. 

I 
21 do agosto 

s. s.-1 

ra de alumnas 
da Escolft Nor- Em 25, ó o(ferecido e vae a 
mal de Juiz do imprim r para ser submetti-
Fora. do á segunda discussão. I 

\ 

) 

Em 28, ó approvado sem de-
bate em segunda discussão, 
em escrutínio ~coreto, por 
li votos contra 3, e tica so-
bre a mesa pal'a entrar na 
ordem dos trabalhos depois 
de findo o interstício regi-
meP tal, visto não ter soirrido 
alterações. 

Em 31, e approvado sem deba· 
to em terceira discussão, om 
escrutínio secreto, por 12 vo-
tos contra um, e remottido it 
commissão de rodacção. 

Em I.· de qtombro ó oJTore-
cida e v<:v> a imprimir-se a 
rodacção tinal. 

Em 3, e approvada sem deba-
te a redacção ünal. 

Em 4, ó x'emettido, sob n. OI, 
á Camara dos srs. Deputa· 
dos . 

PENDE DE SOLUÇÃO DA ·cHIARA 
DOS SH.S. DEPUTADOS 

132 Auxilia com a J~m 21 do agosto, estando Do sr. Costa, Sena. 
quantia do..... apoiado polo nu moro do as-
30:000$000 a um signaturas, vae a imprimir-
campo pratico se pam entrar na ol'dem dos 
do agricultura trabalhos. 
dirigido pelos 
Salosianos em 
Cachoeira do 
Campo. 
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l8D7 21 de agosto l32·Auxilia com a I·~m 24, ontm em prin;eira dis- Do sr. Costa Sona. 

quantia do..... cussão, quo é ou cerrada sem 
:J0:000$000 a um (\ebato. 
campo prutico 
do agricultura O SR. PRESIDBNTB declara quo, 
dirigido pelos nos termos do Regimento e 
Salesianos em da Constituição, o projocto. 
C a c h o e i r a do para sor approvado, precisa 
Campo. obter polo monos dous ter-

ços do~ votos dos srs. Se-
nadores presentes. 

[ 

0 "SR. IlERNARDINO DE LIMA 
(pela onl('m) faz vet•, dopo s 
de algumas f.íli1Siderações, 
quo a mater,i(' do pro.Jecto 
nada tem (~.; mtoresso local; 
que olla tanto aproveita a 
Cachoeira do Campo como a 
todo Estado, o que, assim 
sondo, entende que a vota-
ção2não u .. ve sor feita pelo 
mocí'o annunciado, o, :;im, 
por maioria relativa do vo-
tos. C· 

O SR. PrtESIIllmn.: diz quo o 
honrado S')nador acaba de 
fazer obser·vações que me-
recem toda attenção. Que 
não podia ueixar do conside-
rar melhoramento local um 
Campo Pratico collocado em 
Cachoeira do Campo, assim 
como não podia deixar do 
considerar melhoramento lo-
cal o auxilio dado á im;truc-
ção do uma localidade, a 
uma Esca Normal Municipal 
o a outros serviços dessa na-
turezu. Quo, assim sondo, 
com quanto hnja o auxilio 
do Estado, todavia aproveita 
muito diroctamonte it loca-
lidade. Que, do contrario, 
não seria possível nunca 
discriminarem-se quaes os 
serviços locaos, quaos os 
do interesso geral, por quo, 
afinal de contas, todos os 
serviços locacs redunrlarn no! 
lJom geral. Que assim sondo, 
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quantia de ..... 
30:000,S000 a um 
campo pratico 
de agricultura 
dirigido pelos 
Sales i anos e m 
C ac h o oi ra do 
Campo. 

\ 
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·- ,-
0 parecendo-lhe quo a ques-~'Do sr. Costa Sona. 
tiio merece toda n, attenção, 

.e, alóm disso, desejando som-
pro acertar nas suas dolibe-. 
rações, não pôde deixm doi 
con;mltar o Senado a re-1 
spctto. 

O'm. JOAQUDI AINARI~S uiz que, 
alem das considerações apt'e-
sontadas pelo sr. Presidente, 
accresce que osso auxilio ó 
dado ao ostabelecimonto da 
Cachoeira do Campo, hoje 
pertencente aos Selesianos, e 
quo, portanto, o auxilio ü 
feito direotamente a esse es-
tabelecimento. 

Consultatla a Casa, si a mataria 
do pt·ojecto ô ou não de in-
tere~so local, respondo aquel-
la al!irmativamonto. 

0 Sit. I3El' 1'~;1RDINO DE LIMA de-
clara quo '.Fotou no sentido 
de manif"'star todn, a dofe-·

1 
rencia para com o sr. Pr0-
sid'3nto e quo re:::peita o seu 
modo de ver em relação ú ,. 
interpretação dada ao Regi-
mento. \ 

Pl'OCOllendo-so á votação do\ 
prqj e c to, ô o mesmo appro-
Y<lllo por mais do dous ter-
ços dos votos prosen tes, e 
romettido á conunissuo de 
Finanças. 

Em 25, li oJrerecido c filla so-
bre a mesa para ser submet-
tido á segunda discussiio, 
disponsndos para '3ssc fim o 
ibtot·sticio o a impros~iio, a 
requerimento do Sl'. Bernar-
dino do Limu. 

Ent 27, entra om s0gunda 
uiscussuo pOl' a!'tigos. 
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132 Auxilia com a Ao art. 1.· ó ofTerceida, a- Do sr. Costa Sena. 
quantia de...... poiada e posta conjuncta-
JÜ:OOO~OOO a um merl<te em discussão a se-
campo pratico guinto 
do agricultura 
dirigido pelos 
Sales!anos o m 
Ca cho ei ra do EMENDA 
Campo. 

r 

Ao art. I.· Em vez de- pela 
verba instruoção publica -
diga-~e : pela lei que conce-
deu credito aos campos pra-
ticas. r 

/ 

(S. R.) Sala it~·;essoos, 27 de 
agosto do 1&07.- Bernardino 
de Lima. 

Não havendo quem peça a pa-
lavra, ence'1 !'a-se a discus-
são. 

O sr. Prosidentt·· faz algumas 
considerações justificando o 
procedimento quo teve a 
Mesa, o que foi approvado 
pelo S.:;nado·; considerando a 
matoria do projecto do in-
teresso local, e que, assim 
sendo, para quo s~ja o mes-
mo appr·ovado, precisa obter, 
pelo monos, dous terços dos 
votos dos srs. Senadores pro-
sentes. 

Procedendo-se á votaf;ão do 
artigo l. ·. e o mesmo rejei-
tado, ficando prejudicada a 
emenda o, bom assim, o art. 
2. ·, indo o projecto a archi-
var-se. 

23 do agosto 133 Prohibe os prati- I~m23do agosto,estando apoia-Do sr. Costa sena 
cos de funccio- do pelo numero do assigna-
narem como a- turas, vae a impl'imir-se pa-
grimonsores nos ra ser submottido á primeira 
processos do me- discussão. 
dição, divisão e 
demarcação de 
terras. 

~·' 
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l8D7 ;~3 do agosto 133\P)'ohibo os prati- Eiu :28, depois de algum deba- Do sr. Costa~ Sona. 

cos do funcci- te, 6 approvado em primei-
onarem como ra diseussão e romettido à 
agrimensores commissão de Justiça e Lo-
nos processos de gislação. 
medição, divisão 
e demarcação de l~m 30, o oJTerecido e vao a 
terrus. imprimir para ser submetti-

\ 

uu á segunda dis·mssão, a-
companhado do seguinte 

PAH.ECBR 

A commis,ão de Justiça o LeJ 
gislação ofl'eroce para a se-I 
guntla discussão o projocto 

I 
n. lil~l, do Senado, de altera- 1 
ção de disposições respecti-
vas ás divisões o demarca· 
çõos dr: terras. parecendo-lhe 
quo peido ser· adaptado com 
a seguinte 

;) ElllllNDA 
-~ 

Supprimam-so as palavras-ou 
arbitradores. 

Sala das commissões, 30 de 
agosto de 18U7.·-Levindo Lo-
pes.-R. Horta.-.Joaquim Al-
vares-vencido. · 

I~m 4 de sotomhro, ó approva-1 
do som debato com a emen-
da em segunda discussão, e 
tlca soore a mesa para ser 
submottido à terceh•,\ depois 
do lindo o interstício rogi-
Inental, visto ter so1Trido li-
geira alteração. 

I~m 13, ú approvado sem de-
bato em terceira discussão e I 
romettido á commissão do! 
rcdacção, que, obtendo ur-j 
goncia, ofl'erece o ó approva-
da a redacção linal. 
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13-1 Prohibe os prati- A requerimento dos srs. Gomes, Do sr. 
cos do fuuccio- da Silva, .Toaqllim Alvitres, 
n aro m c o mo Necesio Tavares o Nogueira, 
agt'imensoros consign·t-so na acta terem 

1 nos processos de !'. excs. votado contra osto 

l medição, divi- projccto. 
são e demarca-

i çüo do terras. I~m 14, ó remettido á Camara 
dos srs. iloputados, sob nu-
mero U3. 

PENDP. DI'. SOJ,u~·;(o DA CAllfAHA 
DOS SltS. DW'UTADOS 

Costa Sena. 

134 netermina quo as I~m 23 de agosto, depois do Do sr. Mello Fran-
attibuições tlo apoiado, vao a imprimir-se · co. 
procurador fis- para ser submottido á pri-
cal, constantes meira discussã~. 
do nrt. 6. · da 
!oi n. 142, sejam Em 25, 1i approvado som de-
exercidas pelo bate em }Jrimoirt discussão 
Direetor da Se- o remettido á coinmissão de 
crotaria das F(- Finanças. 
nanças. < 

f/ 
l'ENm: III~ l'ARECER 

135 Auctori2a o govet·- Em 3 de setembro, depois do Do sr. Costa Sena. 
no a contractnr apoiado, Yae a imp1·imir-so 
acoustruc~'ão de para entrar na ordem do~ 
um ramall'erreo, tt·ab:tlhos. 
que, partindo ua 
Estação do S. Em 11, ó approvado sem de-
Francisco na E bato em primeir·a discussão 
F. 0(\ste de Mi- e rcmottido à com missão do 
nas, vá a S. Go- Obras Publicas. 
thardo. 

Em 13, é oiTerecido c fica so-
bl'C a mos a para ser Ht bnwt-
tido a soguntla discussão, dis-
pensados }>:tra o.,so fim o in-
terstício o a· impressão, a re-
querimento do sr. Ferreira j Alves. · 
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18U7 :3 do setomb. 1351Auctorb:a o gover- l!~m 14, ó app1·ovaclo sem de- Do sr. 

no o contractar hato em segunrla discussão o 
aconstrucçiio do 'lica sobro a mesa para ser 
um ramal fcrreo, submottido :1 terceira, dis-
que, partindo da }Jonsado para esse fim o in-
Estação do S. ter·sticio regimental, a requc-
Francisco na E. rimonto Llo sr. Fc1-reira Al-

I 
F. Oéste de Mi- vos. 
uas, vá a s. Go-
tharJo. Em 15, entranclo em terceira 

discussão, são oll'ct·eddas as 

\ 
'\ 

) 

seguintes 

l~~m;-;DAS 

Onde se diz-bitola de 0,7G-
diga-so: um metro ; onde se 
diz- capital e1Tectivamonte 
empregaclo -accr·escente ::-e--
do maneira que não exceda 
40:000$000 o kilometro. · 

Sala da~) sessões, 15 tle setem-
bro dôl 1807.-Joaquim Alva-
res. · 

Apoiatlas e postas conjuncta-
monto em discussão, e estn 
cnccrratla tlopois de algum 
debate, o, procetlomlo-se ú 
vota~ão, s::to todas approva-
dus c bom assim o lH'Ojocto, 
que é romettitlo á commis-
sfío do rcdncção. 

l'R'IDE DE PARECEI~ 

• I 

Costa Sona. 

O tlo sotom h. l3G Aviventa as divi- l·~m O de setembro, Yne a nr~- . _ 
sas em te os mu- primir-so para ~o r su~mott1- Da com_n~~.;:sao Llo 
nicipios do nom-~1 tio á primeira d1scussao. Et tabs,Jca. 
Jim o Entro Rios. 
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J:Jô Aviventa as divi- I~m 13, ó approvado sem ·~oba- Da commissü.o do 
sas entre os mu- te em primeira discussão e Estatística. 
nicipios de Bom- rem'ottido á commissão ro-
fim e Entre Rios. speetiva. 

Em 14, é oiTerecido e vae a 
imprimir-se para ser submet-
tido á segunda discus~ão. 

PENDE DE ANDA~m:-iTO 

c 
137 Releva o collector Em li do sctembro1 tendo a Da commissão do 

de Juiz de Fora mataria deste pro.Jecto sido Finanças. 
-Antonio Caeta- approvada em ,1!·~ discussão, 
no R o d r i g u es como emencla oJrorecicla ao 
Ilorta, do pagL- ele n. li 9, da Cama1'a, foi, a 
menta daimpof requerimento ~o sr. Teixeira 
tancia das es- da Costa, clestacadu para 
tarnpílhas rou- constituir projecto distincto. 
badas ao cofre 
estacloal a seu 
cargo. J~m 13, é oJl'orecida e appro-

vacla a retlacr;ão final, sendo 
nessa mesma data remettido 
á Camara dos srs. Deputados, 
sob n. 02. 

PENDE DB SOLUr;Xo DA CAMAUA 
DOS SRS. DEPUTADOS 

)' 
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Projectos iniciados no S9nado em 1896 e que tiveram 
andamento em 1897 

-~ I 
l I 18!)5 17 do agosto, 

8 do setemb. 

r desctomb. 

~ 

l 
I 
1 
1 
l 
l 

' 

ASSUMPTO ANDAMENTO OBSE!tVAÇfiES 

116 Auctoriza o govcr- ll~m 2 do setembro de IS!J6, foi Da comm issão de 
no a imlomnizar l'cmettillo, sob n. 85, ú Cn- !te que l'i montas 
os serviços me- mara dos sr~. Deputados. do Pm·tes. 
dicas prestados 
ao Estado pelo J•:m de agosto de 1897, não 
dl'. Carlos For- tendo soJirido alterat:ões, ó 
rei r a Alvos. rcmottido pela Camat·a dos 

\ 

srs. Deputados á sancr;ão, 
sob n. 5::!. 

Sanccionatlo 

!LEI N. 2!5 llE 27 rm AGOSTO 
Í llE !897 

I ' I I 
I Ul Concede um auxi-'l~m 15 de setembro de 1896, IDo sr. 

lio ~,.\nual de foi approvado em segunda Dutra. 
:2:000$000 á Casa discus~ão o tlcou sobre a 
de Caridade do mesa p<..h ser submettido à 
Dores do Indaiá. terceirr}visto n1io torsoJrrido 

l alterações. Fide synopse de 
[8fJ(j, Jl!t!JS. 37. 

I~m 28 de ,i unho de 1897, entra 
em torceit•a discussão, que ó 
encerrada sem debato, Jican-
tlo a votação adiada por falta 
do numero. 

Em 30, ó rejeitado c vao a ar· 
chivar-se. 

.Joaquim 

1:~0 Allivia do pn,gn,- l•:m 16 de setembro de 1806, o Do ~>r. Dosta ::;ena. 
monto do rospo- oJrorocido o vao a. impri-
ctivo i 111 p os to mir para. ser submottido ú 
no exercicio de terceira discussão. 1Tide sy-
1803, hem como íWJJSu ele lSDU, pags. 3!J. 
do q ua.es q u 1et· 
multas em quo 
hajam inconi 
do, os arrenlla-
tn,rios (\o tenc-
nos diamanti-
nos. 
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1896 8 de setomb. 120 Allivia do paga- Em J.• de julho <.lo 18ft7, en- Do sr. Costa Sona. 

monto do rospo- trando em terceira discussão, 
ctivo imposto no tlepois tle algum debato. ó 
ex e r c i c i o uo oll'erecido e approvado o se-
189G, bem como guinte 
de quo s que r 
multas em que 
hajam incorri- REQUJmiMB:-<To 
do, os arrentla-
tarios de terre-
nos tliamanti- Requeiro que o projecto n. 120 
nos. volte à commissão tle Fi-

nanças. 

Sala das sessões, lr' do julho 
de 1897.- Gor~. <la Stlva. 

r• 
Em 3, o sr. Joaquim Dutra, 

por parte da commissão do 
Finanças, o1ferece o seguinte 

PARECEit 
( 

r. A commissão de Finanças, á 
, quo foi presente o projecto 

n. 120 do Ser:üdo ; 

Considerando quo o Estado 
apenas cobra o imposto, 
aliás modico, dos arrenda-· 
tarios dos terrenos publicas; 

Considerando que, na situação 
actual, não ó possível dimi-
nuir as fontes do ronda da 
receita publica, o quo acon-
teceria si os arrcndatarios 
dos terrenos diamantinos 
fossem alliviados do paga-
mento do imposto c das re-
spectivas multas; ó a com-
mis:3ão de parecer que soja 
rejeitado pelo Senauo o pro-
jacto. 

Sala das commissões, 3 de ju-
lho de 1897.-Joaquim Du-
tra. - Gomes da Silva. -

I Bernardino de Lima. 

•, 
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l8\J7 8 de sotemb. 120 ) llivia do paga- O mesmo sr., aproveitando-se Do sr. Costa Sena. 
monto do respe· da tribuna, dá ao sr. Sena-
ctivo imposto no dor Mello Franco as explica-
o x e r c i cio de ções por s. ex c. solicitadas 
l89G, bem como por occasillo de adiar-se a 
de q uaes:quor discussão dos te pt·oj ecto, e 
multas em que conclue requerendo dispensa 
hajam encorri- de impressão e de interstício 
do, os arrenda- do parecer que acaba de 
tarios de torre- o1l'erecer, afim de que possa 
!lOS diamanti- o mesmo fazer parte da or-
nos. dem dos trabalhos. 

'\ 
Approvado o requerimento, 

1ica o projecto sobra a mesa 
', para os fins convenientes. 

') 

Em 5, continuando a terceira 
discussão, e esta enc.e~rada 

) sem mais debate, e rqJoltarlo 
o projecto, o qual vae a ar-

I chivar-so. 
) 
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Projecto iniciado no Senado em 1895 e que teve 
andamento em 1897 
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:128 de junho 95 Auctoriza o gover- :r~m 2() do agosto de 18\.lG, foi Do sr. Gomes Val-
no a garantü• JU- rcmettido, sob n. 84, á Cu- ladão, 
ros vs lcttrus hy- mara dos srs. Deputados. Vi-
pothocarias de synopse de :iBDG, pgs. !5G. 
emittidas de 
c o·n f o r m i dado Em 30 de junho do 1807, é li-
coin a legisla- do e romottido á Commissão 
ção fcuoral vi- de Finanças um oflicio uo 
gente, para au- sr. primeiro secretario da 
xiliar a lavoura Camara, uo 26 do mesmo 
o dennis indus- moz, dovolvonuo o projocto 
trias do Estauo. acompnnhuuo lias seguintes 

\ 
.) 

mmNDA.:5 

N. l 
) 

Ao§ 5.· do art. 1.· Em vez de-
dotorminará-uiga-so -podo-

) rá determinar. 

~ N. 2 
) Ao art. 4 .. JSupprima-so a pu-

lavra- emissor- no fim do 
artigo. 

N. 3 

Ao art. 12. Supprimão-so as pu-
lavras-sob caução de titu-
los-até o final. 

N. 4 

Ao § I.· do n.rt. 12. Supprimam-
se as palavras-ficando o go-
verno rosponsavol-ate o· H-
na! do varagrapho. 

N. 5 

Ao n. l. § 2. · do art. 12, Em 
vez. de-livros d~s veranicos\ 
-d~ga-se-em VIa de matu-
raçao. 

I 
s. s.-a 
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l8D7 ~~~ de ,julho 1:~4 Auctoriza o govor- Par;o da Camara dos Deputa- Do sr. Gome~ Vai-
no a garantir ju- do:> do Estudo ·de l\finus Go- lauão. 
ros às lettras hy- raos, Omo Preto, :26 do ju-
p o t 11 o c a r ias nho (lo l8D7.-Franoisco 'ui-
omittitlas de beiro do Oliveirn.-Agostinho 
c o n for midade Jose Poreim.-Juscolino Bar-
com a legislação bosa, segundo secretario. 
federal vigente, 
para auxiliar a Em :2 do julho, ó o1rerecido o 
lavoura e do- vao a imprimir-se o seguiu-
mais indu<:Jtrias to 
do Estado. 

PARECt~lt 

A commissão do 1 inanças, ton-
do estudado ;/ emendas of-
forocidas C approvadas pela 
Camara dos srs. Deputados, 

I ao projocto n. \JO, do Sona-

I do, ó de parecer <1UO sejam 
submottid<J,i! á discussão o ap-
provadas. 

Sala das commissõos, :2 do ju-
lho do 1897! -Joaquim Du-
tra.-Gomos da Silva.-llor-

( nardino do Lima. 

I ( 

Em 5, entrm{J em discussão o 
são approvadas som debate 
todas as emendas, as quaes 
vão com o projocto á Com-
missão do redacção. 

I~m G, o o1Terecida o approva-
da a rodacção final, sondo 
para esse llm dispensados o 
interstício o a improssão, a 
requerimento do sr. Lovin-
do Lopos. 

Em 7, o romettido á sancção 

I sob n. 101. 

I Saucciou:ulo 

I,EI N. 212 DE D DI~ JULHO 
DE 1807 
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Projectos iniciados no Senado em 1893 e que tiveram 
andamento em 1897 

~ o z ~ z A -< 

1803 13 de julho 
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~ ASSUMPTO ::LI ...... 
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ANDAMENTO 
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53 Auctoriza o go- I~m 10 do junho do 189él, o ap-

vemo a despen- provado om primr.irr. discus-
der a quantia de são o romottido á com missão 
10:000!);000 para de Obras Publicas. 
reparos da es-
t ada de roda· Em 13 de julho do 1807, 6 oJTe-
gem entre as c i- recido e' vae a imprimir para 
dados do Serro ser submettido à segunda 
e Diamantina. discussão, acompanhado do 

seguinte 

\ 
PARECER 

A conumssão de Obras ·Publi-
cas, a quo foi presente o 
projecto n. 53, do Senado, já 
approvado em primeira tlis-
cussito, auctorizando o go-
verno a despender pela ver-
ba-~bras public:>s-a quan-
tia ''..B lO:OOO,B, para reparos 
da estrada entre as cidades 
do Serro o Diamantina ; 

Considerando que, uma vez re-
conhecida a necessidade dos 
refel'idos reparos, tem o go-
verno, nas leis de orçamen-
to, meios para _atten~er a se-
melhantes servtços, e a con:-
missrro do parecer quo s~)a 
? citado projecto s~tbmett~dp 
a segunda discussu.o o reJei-
tado. 

Sala das c'ommissões, 13 do ju-
lho do 1807. -Ferreira Alves. 
-Rocha Lagôa, 

Em 16, depois do algum deba-
to, 6 encerrada a segunda 
di~cussão do art. I.·, quo é 
reJeitado, 1lcando prejudica-
do o art. 2. ·, sendo o proje-
cto archivado. · 

OBSERVAÇÕES 
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julho mi.licia I~m li do agosto do I ~'JG, ó '.~f- Do sr. Cmnillo do 189:~ 5 do Gl Cróa, uma, 

cívica. forocido o vne a imprimir-se Britto. 
para so prosoguir na sogun-
da discussão. 

I~m 2 do julho do 1897, conti 
núa a segunda discussão IJOl' 
arti.J,OS. 

Depois do algum debato, é oíTe-
reei do, apoiado e posto em 
discussão o seguinte 

ImQuJmlllm:-<To): 
,. 

Roquoir·o que seja adiada a dis-
cussão do projocto n. lil, so-
bro milícia cívica, atü a do-
liberação definitiva do Con-
grosso Nacional 1-vln·o o m·t. 
30 da Constituição o a vota-
ção dos projoctos relativos a 
este assumpto. '· 

!ala das sessões, 2 de julho do 
( 1897.-Camillo do Britto. 

Encerrada a discussão, som de-
bato, é Jlrojurlicado o roque-
rimento, visto não lnnror nu-
moro legal para votal-o. 

Continuando a discussão do ar-
tigo I.·, 6 a mesma som mais 
debute encerrada e adiada a 
votação por falta do numero. 

Tondo-so ausentado diversos 
Senadores, o SI'. Presidente 
verifica não haver numero 
legal para prosoguir-so na 
discussão, pelo quo declara 
adiada a do projecto. 

l~m 3, indo-so procctlor {t vo-
tação do art. I.·, o sr. Mello 
Franco, obtendo a palavra 
pela ordem, pergunta si nuo 
devo ser votado em primei-
ro Jogar o rcquo~·iinento do 
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adiamento da discussão, n<t IJo SJ'. Camillo de 
vosper·a oll'orocido pelo Sl'. Britto. 
senador Camillo de Bl'itto. 

O sr. Presidente declara qne, 
nos termos <la ultima pa1·to 
do art. lô5 do Regimento in 
torno, o rc<tuerimento npre-
scntado polo nohro senador 
o sr. Camillo de Britto Jlcou 
pr·ejudicado, visto não havel' 
na occasião numero para vo-
tal-o. 

A' vista desta declaração, o sr. 
i\Iello Franco olrereco o se-
guinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro que sejam ntliadns a 
vota(,:ã~do art. l. o a dis-
cussão )los domais artigos do 
projccto sobre milícia cívica, 
n. 61, ató a deliberação dcli-
nitiva do Congresso Nacional/ 
sobro o art. 30 da Constitui-
ção e a votação dos projec-
tos rolatiYos a este assump-
to. 

Sala das sessões, 3 do julho de 
1897.-V. M.l\I. Franco. 

Ap.oiado e posto orn discussão, 
e esta. encerrada sem deba-
to e approvado o requeri-
monto. 
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897 G do julho 

8 do julho 

10:3 Auctoriza o gover- l~m 7 de julho, ó romett.ido à Iniciar.lo na Ca-
no a ceder á Ca- commissão de Obras Publi- marados srs. Do-
mara :tviunicipal cas. putados. 
do Rio Novo o 
prcdio o n d c 
runccionn n. ca-
deia d'aquclla 
cidade, SO nfio PENDE DE PARECER 
tiver precisão 
do mesmo. 

) 

1°4 Aucto\za o gover- !~m 9 de julho, ó remettido á Iniciado m~ Cama-
no a c'on ·J()der ao commissrro de Agl'icultura, ra dos srs. De-
cidadão Honorio Commercio e Ind.ustria. puk\dos. 
Esteve$ do Sa-
cramento privi- l~m 13, ü oll'erccido e vao a 
lcgio para esta- imprimir parn. ser suhmet-
bolecer í\a nova tido á primeira discussão. 
Capital um re· 
gulador elcctro- Em 16, entrando em primeira 
chror;nnetro. discussão, depois lle algum 

debate, ó oll'ereciclo, apoiado 
e posto ~gualmonto em dis-
cussão, ,o seguinte 

REQUERI~IE!'\1'0 

Requeremos que seja ouvido 
o governo sobre o pr0j o c to 
n. l\H, 

Sala das sessões, lG do jul!JO 
do 1897.-V. i\I. M. Fnuico-
Joaquim Dutra. · 

Encerrad:t a discussão do-

i~~~~,a~l~ al~un~·~c~{~g~~~~n~lg- • 
tendo-se olliciado nessa mos~ 
ma data ao govúr!lo. 

PB~DE DB 11'\FOit~IAÇÕJ<:S ])O UO-
VEHNO 
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105 Incluo no quadro Em 12 do julho, é 
dos empregados á commissrto do 
do Archivo Pu· Legislação. 

reiPottido Iniciado na Cu-
JuStiça e mam dos srs. 

blico Mineiro o 
respectivo ser-
vente. Em 20, é oiferecido o vae a 

imprimir para se submet-
tido á primeira discussão. 

l~lll 22, e approvado sem de-
bato em primeira discussão 
e rem ettido á com missão re-
spectiva. 

I 
I~m 2:1, e olTerol".do o vao a 

imp1·imil· Jl«t'a ser submot-
tido à segunda discussão. 

Em 2G, entra em segunda 
discussão, pc~ artigos. 

Encerrada. sem debato, a dis-
cussão do art. I.· o proce-
dendo se á votl..ção por es-
crutínio secreto, são recolhi-
das I4 cedulas, o e re,ioitado 
o ai'Llgo por q votos contra 
cinco. 

O art. 2. · fica prejudicado o o 
projocto vao a archivar-so, 
oiiiciando-se a respeito á 
Camara dos ns. Deputados. 

Deputados. 

lOG Auctoriza o gover- Em 12 do julho, ô rcmettitlo Iniciado na Ca-
no a conceder ú commissão do Requeri- mara dos srs. 
um anno do li- monto.~ do Partos. Deputados. 
conça ao fiscal 
l~as rondas rfs0 1I~m 30, ó oJl'orecido e fica so-
l~stado, Vi~ d·~ bro a mos a para ser submet-
s.~mo _Anton < tirlo á p1·i mo ira discuss1Lo, 
S!lVOlra. dispensados para osso flm o 

interstício o a impress1Lo, a 
requerimento do sr. Bernar· 
dino tio Lima. 

I~m 31, cntrantlo em primeira 
discu~~flo, ó esta oucerratla 
som debato o atliatla a vota-
ç1Lo pol' falta tlo numero. 
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-18-("'-10 da julho 100 A"'tm·;m o govocL.., 2 do ogo.to, ó appcovodo In;dodo "" Ca-
no a conceue ~ em primeira discussão em mara dos srs:. 
um anno de li- escrut in i o secreto, por 13 v o- Deputados. 
cença ao fiscal tos contra 4, e remettido á 
das rendas do commissão respectiva. 
Estado, Voris-
simo Antonio da J~m 7, 6 o1Terecido e vae a irn-
Silveim. primir-se para ser submet-

tido ú segunda d.iscussão. 

) 

\ 

) 

l~m 10, entra em segunda dis-
cussão, que é encerrada sem 
dohtüe, ficando a votação 
a•liada por falta de numero. 

l~m 11, procellendo-sa á Yota-
ção em segunda discussilo, ó 
approvado em esct·ntinio se-
creto por 12 votos contra 
um, e tlca sobae a mesa p:tra 
ontrar na ordem dos traba-
lhos, depois de findo o in-
trsticio, Vi8to nfio ter soJTri-
do altet>ações. 

I~m 1::, entra em terceira dis-
cu~~.lo. q·'te é encereada sem 
debate, .. fican .o a vot·•ção 
adiada por falta de numero. 

I~m 16, procedendo-se it vota-
ção em terceira tliscussão, ó 

approvado em escrutínio so-
croto, por 12 votos contt'a 2, 
o remetLido á comm issão de 

, reJacçC~o. 

I<1m 17, é o1Terecilla o appro-
valla a rodac~ão iir:1l, à vista 
do urgoncia requeLida pelo 
sr. Levintlo Lopes. 

I~m 18, ó ramettido á sancçi:ío 
pt'esiúoncittl, sob n. 103. 

Sauccionatlo 

LEI N. 214 DE 25 DE AGOSTO 
DE ]8'J7 

I 
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julllo I071Autoriza o govor- Em lG do julho, õ ro;;.,lltlido á Iniciado nn. Ca-l&'J7 15 da 
no a fazer as pri- commissão do iustrucção pu- mura dos srs. 

moiras nomea- blica. Deputado~. 
çõos do profes-
sot·es pnra as es-
colas normaos Em 2:l, õ oiferocido o vao a 
de J:muaria o imprimir para ser submetti-
Cataguazes, in- do á primeim discussão. 
depend.ontemen·· 
te de concurso. 

l~m ;~G, depois do longo deba-
te, õ rejeitado em }Jrimoira 
discussão e vao a nrchivar-
sc, olficiando-sc a respeito á 
Camara dos srs. Deputados. 

2G tle julho 108 Conceuo licença a Em ~~:~ uo juia1o, õ remottido á Iniciado na Cu-
diversos func- com missão de Requorimen- mura dos. srs, 

1 -ci0narios publi- tos do pnrtos. Doputnuos, 
cos. 

l~m :lO, õ olTorccido o fica so-
bre a mesa para ser suhmet-
tido á Jlrimeira discussão, 
dispensados p~Ta osso tlm o 
interstício c a impressão, a 
requerimento tlo SI'. Bernar-
dino de Lin1a. 

l~m :li, entrando em primeira 
discussão, õ esta encerrada 
wm debato e adiada a vota-
ção por falta tlo numero. 

l~m 2 do agosto, õ approvado 
em primeira discussão em 
escrutínio socroio, por J:l vo-
tos contra ·1, o remettido á 
commissão respectiva. 

l~m 7, c olToreoido o vao a im-
primir-se p:1ra ser submotti-
do á segunda tliscussão. 

J·~m 10, entra em segunda dis-
cussão, quo õ ence1Tada som 
debato, licando a votação a-
diada por falta do numero. 
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lOS Cor.'l:ctlc licença a Ji~m li, procodondo-so á yof::>•- Iniciado na Ca-
divcrsos func- ção, por pnr·tcs, uo art. 1.·1

1 

mara uos srs. 
c:onarios publi- em segunda discussão, sãof Deputados. 
cos. recolhidas ll cedulas o & o

1 mesmo approvado na parto, 
rel'orento a Antonio Carlos' 
Folicissimo, yrimoir<? o1Iici:1ll 
da SccretnrHt das Fmanças, 
por 10 votos contra 3, sondo 
rojcitaüo na parto rcfcnmto 
a .José Alexandrino de Assis 
Toletlo, pm·ti1lor, contador e 
tlistrilmiuo!' da comarca do, 

) 

\ 
) 

,) 

Ayuruoca, por 7 votos con-
tr:a G, o na. rol'oronte a Ma-
noel Francisco do Assis, of- · 
1icial do registro geral tias 
hypothecas dtt comarca dDf 
Juiz do Fórn, por 8 votosi 
contra G. 

O art. 2. · 6 npprovallo. 

Adopb~tlo em sogunlla para JlnS-
snr <t torceira discussão, y,te1 o projecto !t Commissão do( 
Rcqucrim.vntos do partos. ~ 

I~m 10, <i o!l'erocido o nw n~ 
imprimil·-se Jlara ser sub-\ 
mettido :'<terceira discussão,.. 
acompanhado do soguinto . 

A commissão do HoquorimenJ 
tos do partes, a que foi pro-\ 
son te o proj octo n. !08, da~ 
Camara dos srs. Doputauos,.l 
do corrente anno, concouon-' 
do licença a .Josô AlexJntlri-) 
no do As~is Tolcllo, contntlor'j 
o distribuidot• da comnrca do 
Ayuruoca, a 1\!nnool Franci~.-1 
co do Assis, oJllcial (lo rogis-J 
tro do hypothecns ela com:w-

1
. 

ca do Juiz do F6rn, o n An-, 



ASSUMPTO 

-1~-r.n- ~-0-d-e -j-u-lh-J-: \Concede licença a 

I diversos iunc-

1 
cionarios publi-
cos. 

I 

56 

ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

tonio Carlos Feliciss:-mo, oi:. Iniciado na Ca-
ficial da Secretaria tias Fi- mar a dos s rs. 
nan~,:as, e de parecer quo se- Deputados. 
ja submottido à terceira dis-
cussão na par·te opprovarla 
em segunda, em prol tio An-
tonio Cal'los Policissimo, vis-
to ter sido rejeitado quanto 
aos outt·os peticionarias. 

Sala das commissõos, ll:l tle 
ogosto de l8\J7.-Costa Scna. 
-Ferreira Alves. 

t I . 
Ent 18, on ranuJ em terceira 
di,cu~süo iút par·te ref'ercnto 
a Antonio Cat·los Folicissimo, 
é approvudo sem debate, em 
oscrutinio secreto, por' . J I 
yotos contr' G, e rcmetttdo 
á commisscio do redacc;ão 
quo, ohtcnuo urgoncia, uil'c-
rece e ó apprrzada, sem de-
bate, a redac~ao tina!. 

Em Hl, é Jevolvirlo á Camara 
Jos si's. Derutados, acompa-
nhauo rla seguinte 

m!ENDA 

i. o art. I.· Supprimam-se as 
palavras :-do tres annos-
ate as pnlavrns-comarca de 
.Jui~ de Fút'a, redigindo-se o 
proj e c to convenien tomento. 

Em ;:ri, e lido c fica sobre a 
mesa para erJtt'ar na oruem 
rlos trabalhos um olllcio do 
sr. J.o Secretario ela Camara, 
devolvendo o pl'ojocto, vistol 
tor· sido rcjcitaua u emenda 
nu par·to r·ol'erento ao oJTlciali 
do registr·o geral de hypo-
thccas Ja ooma:'ca do Jui~ 
Je Fórn. 
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180)20 de julhJ I08,Concedo licença a J·~m 28, r) approvarla sem deha- Iniciado na 

C,)versos func- to a ro!'orida parte da omen- mara dos 
cionarios publi- da, om escrutínio secreto, Deputados. 
cos. por I I votos contra 2, a qual 

volta com o projecto à Ca-
mara dos srs. Deputados. 

23 de julho 

s. s.-s 

J~m 2 do setembro, tendo a 
Camara dos srs. Deputados 
contlrmado a sua decisão re-
lativamente à segnnda parto 
da emenda oJl'orecida pelo 
Senado, onvia o projecto as-
sim modificado à sancção, 
sob n. 56. 

Sanccion:ulo 

LEI N. 217 l'E 3 DE SETimDIW 
DE 1897 

.i) 

lOO,Fixa. a forr\a pu- I~m ;~,1 do ·}ulho, e 
blica do t<;stado á commissão de 

. para o exercício blica. 

romettido Iniciado na 
Força Pu- mara dos 

Deputados. 
do 1898. 

Em :a, é ofl'erecido e ilcn. so-
bre :1 mesa par:t ser submet-
tido à primeira discussão, 
dispensado o interstício, a 
requerimento do sr. Bernar-
dino, visto já estar impresso 
o distribuído. 

J~m 28, é approvado sem de-
bate em primeira discussão 
e remottido à commissão re-
spectiva. 

Em ;~0, e ofl'erecido o fica so-
bre a mesa para sor suh-
mettido a segunda discussão, 
dispensados para esse fim o 
interstício e a impressão a 
requerimento do sr. Teixeira 
da Costa. 

Ca-
srs. 

Ca-
srs. 
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IOa!Fixa a força pu- Em 30, c approvado sem de- Iniciado na 
blica do Estado bato em segunda dis'!:ussão, mura uos 
para o exercício o fica sobre a mesa pnra on- Depntauos. 
de 18\JS. trar na ordem dos traba-

lhos, visto nflo ter t'Oíl'rido 
t~lteraç<ies, dispensado o i u-
tersticio, a roq uerimonto do 
sr. Bomardino do Lima. 

( 

Em 31, entra em terceira dis-
cussão que ó encer-rada som 
debate, Jicando a votação 
adiada por falta do numero. 

I~m 2 do agosto, (~ approvado 
em terceim tlisJussão e re-
mettido á com;~ .issão rlo Re-
dacção. ,~ " 

I~m :l, c oJTerecida e appt·o-
vada a rodacção final, á vis-
ia de ur~oncia rec1uorida 
pelo sr. Luvindo Lopes. 

I~m 4, ô romettido à sancção 
prosiuoncial, ooh n. 102. 

Sauccion:uto 
(I 

LEI N. 2J:l DE 7 DE AUOS'l'O 
m: 1897 

llO·Auctorisa o crovor- I~m :21 de julllo, ô remettitlo Iniciaclo na 
no a conce"uorli- á commissão uo Rer1uori·· mura dos 
cença ao escri- montas do Partos. Deputados. 
vão uo orpbãos 
da comarca uo Em :lO, <i on·orocido o fica so-
Doros do Indaiá hro a mesa para ser submet-
e ao] ente de geo- ti.do á primeira discussão, 
metria o trirro- u1sponsados para esso Jlm o 
nomotria do Ex- interstício e a impressão, a 
ternato do Gym- r~rtuorim~nto uo sr. Bernar-• 
nasio Mineiro. dmo do Luna. 

Em 31, entrando om primeira 
discussão, ó esta encerrada 
sem debato o adiada a vota-
ção por falta do numero. 

Ca-
srs. 

Cu-
srs. 
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llO'Auctorisa o go- Em 2 de agosto, ó approvado Iniciado na 
verno a conce- em pl'imcira discussão em mara dos 
der licença ao escrurinio secreto, rol' 12 Deputados. 
escriviio de or- votos contra 5, e remottido 
pltãos dacomar- á commissão respectiva. 
c a do I 1oros do 
Indaiá e no lon- I~m 7, o oiTerocido o vao a 
to de geometria imprimir-se pnra ser sub-
o trigonometria mettido á segunda di seus-
do Externato do são. 
Clymnasio 1\li-
neiro. I~m lO, entra em segunda dis-

\ 

' 

cussão, quo ô encerrada sem 
debate, ficando adiada a vo-
ta(;ão por falta do numero. 

Em li, procedendo-se à vota- 1 

ç;lo do art. I.· em segunda 
discuss[o, por partes, ô re-
jeitada a primeira parte, em 
escrutínio secreto, por 8 vo-
tos contra 5, e a segunda, 
por 7 contra G. 

O art. :~. · Jica prejudicado e 
vao o pr:ojecto a arcbivar-so, 
o1Iicianüo-so a respeito á Ca-

1

1 

l mara ~:bs srs. Deputados. 

Ca-
srs. 

Annulla os a c to:-; e J~m 24 de julho, e remettido I 
22 rle julho lll resoluções toma- á com missão de Camaras 

dos e praticados Municipaes. 
pela CamaraMu-
nicipal do llao- I~m 20, c ofrcrecido o vae .a 
pendy, de no· imprimir para ser snbmetü-
vcmbro •lo 1895 do à primeira discussão, 
em diante. acompanhado do seguinte 

J>AltECER 

• A' commissão de Camaras Mu- Iniciado na Ca-
nicipaes foi presente o pro- mam <los srs. 
jor.to n. 111, da Camara dos Deputados. 
srs. Deputad0s, annullando 
os actos o deliberações da 
Camara Municipal do Bae-
pondy, desde a sessão de 4 

I 
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1897 8 <.lo sototnb. 

• 

do novombÁ•o do 189:í;·1 pro- Iniciado na Ca-
siditla pelo dr. José Serrano mnra dos srs. 
Moreira da Silva. Deputados. 

111 Annulla os actoJ 
o resoluções to-
mados e pratica-
dos pela Ca-
mara Municipal 
do Ilaopendy, de Sendo contmrios á Constituição 
no v ombro do o ás leis as do liberações da 
l8U5 em diante. Camara, em reunião extra-

r 

ordinal'ia illogal monto con-
vocada, tornam-se nullas 
quando chegam ao conheci-
monto do Congresso. 

,·, 
Em Baopondy, o;; pros idon to 

da Camara, ,, .Joaquim Josó 
Bot·narllos, quo na occasião 
accumulava o cargo do 
agouto executivo, convocou 
uma sessão ,,oxtraordinal'ia 
para I.· de noV'om hro do 18!!5, 
o não tollilo soroalizado esta 
por !'alta de numero, !'oi 
alliada para 01·dia 4 so· 
guinto : 

/' 

Nesta, reunidos no oditlcio da 
Camara os voroacloros per-
tencentes aos dous grupos 
em quo olla scindiu-se, o dr. 
Jose Serrano 1\Ioroim da 
Silva assumiu a prcsidon- . 
cia som attcndor aos protes-
tos do presidente cJJ'octivo 
quo ltavia !'cito a convoca~ 
ção, dnmlo i:~so Jogar á rcti-
radn do sois vereadores o á 
substituir;uo dostos pola con-
vocação dos supploutcs . 

Em J'aeo do art. 21, da !oi n. :!-, 
esta covocnçfío não se man-
tem ; não Imvia f.t!tn. tom-
pararia dos VCI'O<llloros sulJ-
stituidos, quo haviam oom-
pareeirlo o protestavam pela 
intrusüo do um voroaclor no 
legar de presidente. 
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111 Ar:'il.ullu. os actos Nesta reunião tumultuariu, Iniciu,rlo na Ca-
0 resoluções to- procedeu-se ao reconheci- mora dos srs. 
ma·'os o prati- mollto do agente executivo Deputados. 
oaclos pola Ca- Barbosa Junior antes de fin-
mar<t l\Iunicipa1 do o praso r'o sessenta dias 
do Baepondy, do depo~s da ol?ição, como de-
novembro do tel'lill!HtalOJ n '10, clo:,,1 
1803 om diante. de julho de IS!:H, art. 3·. 

í 

\ 
) 

A eleição teve Jogar a 6 do 
sotomllro do 18D5 o o praso 
osgot.wa-so a ô do novem-
bro seguinte. 

No reconhecimento do agente 
executivo nfio foi observarlo 
o § 2. · rio m·t. ID ; o c ida-
dito Harrlüs:t .Junior era cu-
llilado do um elos supplontos 
convocarlos, sendo quo tanto 
este, Luiz Josó de Paiva, 
como o outro, .Josó !salino 
Forroirn, exol~cianl cargos 
policiaos con~I'a o disposto 
no art. lG )da lei n. :~. 

) 

Estes fuctos fund:.unentat•am o 
projecto da Camam dos srs. 
Deputados, -quo á com missão 
~)a!'o~o deve ser sub.nottido 
<t pmnoira discussfio. 

Sa!a tias commissões, :.W do 
.JUlho do 1807. - Camillo (lo 
Britto. - Gomes tl:t Silvn. 

Em :213, 6 approvndo sem do-
hato em pl'imeim discussão 
o J'omottido à commissão 
rospocti v a. 

l~m 29, o oll'orocitlo o fica so-
bro a mesa pam sor submot-
tirlo á segunda discussão 
dispensados para osso Jlm ~ 
intersticio o a itnpt'ossão, a 
rerlllOl'imonto do Sl'. Nocosio 
Tavares . 
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111 Annulla os netos E1n 30, ü :I]J]Jrovado sJm de- Iniciado nn Ca 
o resoluções to- bate em segunda díscussrto mara dos srs. 
matlos o prati- o fica solJrc a mesa IJUra en- Deputados. 
catlos pela Ca- trar na ordem dos trabalhos, 
mura l\Iunicipa1 visto não ter sofrido moüi-
do Baependy, de ficações. 
n o v o m bro de 
1805 em diante. Em 2 de :1gosto, entrando em 

terceira disc•'~são, depois 
de ~1lgum dohate, ó oil'ere-
cido, tl]JOiado o posto egual-
mento em discussfio o se-
guinte 

Ir 
1tRQU'.:R 1:\IEISTO 

Requeiro fJ11C o projecto volte 
á commissíw para sobre ello 
cmittir, dent.ro de 48 horas, 
novo parecer. oil'erecendo 
omeiJrlas CJUO' esclareçam o 
sou contexto. 

Sala das 'sess"i'es, ~ tlo agosto 
do 18!17.-Camillo de Br'itto. 

Encerraua a discmsão, r'1 a)-
provatlo '() rec1uerimento, in-
do o projecto ú commissão 
de Cmnarns Municipacs. 

Em 4, õ ofi'crecido o vao a 
imprimir para se proseguir 
na terceira discussão, acom-
panlmtlo do soguinto 

A commh:sí1o do Camaras 1\Iu-
nicipacs, a cujo oxamo foi 
do novo sullmcttido o projo-
cto n. lll, declarando nul-
los tlivcrsos actos o resolu-
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julho ~~A•mulla o< ad"' •,, ~'" tlu Cumm'u Munioipalllniointlo na Cmnu~ 

'>resoluçõestoma- de Baopendy, õ (lo ;pal'ecer ra dos srs. De-
dos o pratic:ldog que o mesmo projeeto seja putados. 
pela camat·a mu- :tpprovado em terceira dis-
nicipal do Bae-\ cussii.o com a seguinte emen-
pendy, de no-1 da: 
vem 1)ro de 1895! 
em diante. I 

Ao art. I.· in-jtnr: accrescen-
te-se «salvo o direito de ter-

\ 

ceiros.» 

Sala dag commissõcs do Sena-
d.o, em Ouro Proto, 4 de 
agosto do 18!17. -Gomes da 
SÍ!va.-Camillo de Britto.-
Nogucira. 

Em 6, é approvado som doba-
. te com a emenda em tercei-

ra. discussão o remottidv á 
Commisó'ão do redacç[o. 

Em 7, é 01Tcrecida e vae a im-
prímír-1\_'l a re(lacção final. 

Em. 10, é encerrada som de-
bato a discussão da redacçito 
final, ficando adiada a vota-
ção por falta de numero. 

•l,:m I I, procedendo-se á Yota-
1 çrto da redacçito tina!, ó a 
I mesma approvada e devol-

viclo o projecto á Cnmara 
llos srs. Deputados, acom-
panh:tdo da seguinte 

EMENDA 

t\o n.rt. I.· - Accrescentc-se t in(ine-salvo dil'IJito ue ter-1 ce1ros. 
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.ASSUi\IPTO .A::-.W.AMENTO OBSERVAÇÕES 

111 Annulla os netos o I~m ilO, tendo os ta emenda si- lnici a do na Cama 
rosoluçiJes t~- do app.rova,da, 6 o p?vjeoto ra dos srs. De 
mados o pratt- r·emettrdo a sancçllo sob n. putados. 
oados peta cama- 5'1. 
ra municipal do 
Baepondy, de no-
vembro de 1805 
om diante. Saucciomulo 

LEI N. 2[8 rm 3 J>B SETEWliW 
DE 18()7 

I•Jm 18 de agosto, é remottido 
112/0rça a receita e tl- á commissrro de Finanças, Iniciado na cama 

xa a desposa do
1 

quo nes~e mr)<;mo dia o oJl'o-~ ra dos srs De 
Estado para o roce para ser submottido á putados. · 
exorcicio de P:l98!. primeira discussllo, dispen-

sados para osso fim o intors- 1 

ticio e a imp'tessrro, a re-
querimeuto do sr. .Joaquim 
Dutra. 

I~m 19, entra"'· em primeira 
discussllo, que 6 encerrada 
som debate, Jlcando a vota-
ção adiada por falta de nu-
mero. 

Em 20, procedendo-se á vota-
ção, e approvado em pri-
meira discussão, o romettido 
á commissão respectiva. 

I~m 21, ó oíTerocido o fica so-
bro a mesa para ser sub-
moLtido á srgunda discus-
são, disponsauos para osso 
fim o interstício o a impres-
são, a roqum·imento do sr. 
Joaquim Dutra. 

I•Jm 2:!, entrando em segunda 
úiseussií.o, é o~ta adintla, a 
re(juorimonto do sr. Joa-
quim Dutra. 
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112 Orça a receita o fi- J~m 2U, continua a segunda Iniciado na Cama· 
'xa a despesa 1.lo discussão por artigos suecos- ra dos srs. De-
Estado para o si vos. putados. 
exercício de 1898 

) 

\ 

) 

Ao art. 1. · são oil'erecidas, 
<>poiadas e postas conjuncta-
monte em discussão as se-
guintes 

EMENDAS 

N. 

Ao § ô. · do art. 1. · diga-se : 
- I 'I., em vez de 2 ·J., quan-
to à transmissão em linha 

recta. 

N 9 . ~ 
Ao art. 1. § 16. Em vez do 

G, diga-se 3 ·L 
·) 

Sala das J<'Ssões, 2G de agosto 
de 189~. - Costa Sena. 

Encerrada a discussão, e pro-
cedendo-se à votação do art. 
1. ·, o o mesmo approvado, 
sendo rejeitadas as emendas 
oll'erecidas, 

Ao art. 2.·, o sr. Joaquim Al-
vares oll'erece a seguinte 

EMENDA 

Ao n. VIII do § 3.· do art. 9 • 
- em vez de 800:000$- de-
duza-se a quantia necossaria 
para a reducção do imposto 
tio 2 ·L á I ·l. - constante 
do art. J.· § G. 

Sala das sessões, 26 do agosto 
de 1897.-Joaquim .Alvares 
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1807 18 de agot~to ll:.) Orça a receiüt o O srt. Prmsml•>NTB decla~-a quo, Iniciado n:t C a-I Jixn a desposa tratando e~ta emenda do mar a dos Sl'S, 

do Estado pura um~t mataria ,ià vencida, a Deputados. 
o exercício do mesa não pode acceital-a. 
1808. 

São olrorecidas o postas con-
juncttunento em discussão as 
seguintes 

I 
~.· I I:~IENDAS DO ART. 

I I N. 1 
(. 

(· 

A' Jottra h, r~ .. 2( tlo § I.·, em 
vez de- diligencias - di-

I 
ga-so : - delegacias. 

I 
i ~~') 

.. y 

I 

I A' 1ottra L, n. 21 do§ I.·, ac-
1 crescente-se :r, ao Lycôo tlo 
I Artes oOtnciostlo Ouro Preto r 5:000)Jl, olevantlo· se a rospec-
l c tiva verba. 1 •. 
; 

N. 3 

I Ao n. 27 do ~ ].· Em voz tlo 
30:000$, tliga-se :- 25:000. 

I 
! N. 4 
I 

i Ao n. 3 do§ 3. · Accrosccnto-I . so tlepois tla palavra-expo-I 
I dionte-o soguinto:-e even-

! tuaos; o emlogar uo 71:7GOB 

í -diga-se 73:7GO$. ' ' 

I 

i N. 5 

i Ao n. 7 § 3. ·: diga-se 

I 
25:000$, 

em vez do 27:000$. 
I 
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112 O~a a receita e 

fixa a desposa 
do Estado pura 

N. G 

o exercicio do Ao n. J;l do § 3.· Em voz de 
1808. D:ilOO~, (liga-se : G:GOOB. o 

\ 

accrosceuto-se o seguinte n. 
- Auxilio para publicação I da ltevista Industrial -

I 
4·000 l, 

Sal~ d;~s com miss0cs, :!:! de 
no·o;;to de lkD7.- .Joaquim 
D7Itra. Antonio Mltrtins. -
Costa Sena. -Gomes da Sil-
va. - Bernardino de Lima. 

0 SR. TEIXEIRA DA COSTA oJTc-
reco as seguintes omend::ts : 

N. 7 

Ao art. 2. · § 1. · lettra .\ n. 20 
- : depois das palavras - i\Ii-

mn Novas - accrescento-so 
- Dore~1 de Boa Esperança 
e :\orc~'Jdo Indaiú, o em voz, 
de· 72:000$, diga-se 7'1:000$. 

N. 8 

Suh·emcnda da emenda da 
commissrro. 

Ao n. ;a do § 1.· do art. 2.· 
Em vez do 25:9003, diga-se 
21:000,~. 

Sala das commissões, 2f.\ do 
agosto do 1897. - .Josino do 
Brito. -Teixeira da Costa. 

O SR. PrmsumNTB declara que 
tem sido praxe não se ac-
ceitarem emendas creando 
despesas novas no orçamento 
sem leis espcciaes que as 
auctorizem; quo examinando 

i a questão, não encontrou lei 

OBSEH.V MJÜES 

Iniciado na Ca-
mara dos srs. 
Deputados. 



ASSUMPTO 

1897 18 de agosto 112 Orça a receita e f!-
xa a despesa do 
Estudo para o 
exercício de 1898 

r 
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alguma pJ·ohibitiva, o quo. si·Iniciado na Ca-
niio ltouvot' reclamac;ões, ac- mam dos Sl'i:l. 
coit.ará a emenda o a sub- Depu ta dos. 
mett.en\. a apoiamento e dis-
cussão. 

0 81L T!c!XEIRA DA COSTA. ob-
tendo a palavra, pela ordem, 
addm. algumas considerações 
tendentes a justilicar a apre-
seutn·:iio ela emenda e con-
cluo declarando que as ob-
servações do sr. Presidente 
vem om apoio da r . .1cceitação 
da mesma.. /. 

(·' 

Não havendo quem faça rocla· 
mações, são apoiadas o pos-
tas conjunctamento em dis-
cussão as ríereridas emen-
das. 

C· 
Encerrada sem mais debate a 

discussão, e approvado o art. 
2. · com todas as emendas. 

('· 

Os arts. 3. · a 8. · são succos-
sivamento approvados som 
deLato. 

Ao art ü.·, o sr. Joaquim Du-
tra oJI'creco a seguinte 

miENDA 

Antes das palavras - n. VII 
- accresconte·so :-Ill o-

Sala das commissõos, :2G do 
<~gosto do 1807. - .J. Dutra. 
- ll. do Lima.- G. da Sil· 
va.- Costa Senn.- A. Mar-
tins. 
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ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

1121 or,,n a receita o fi- E' posta conjunctamente 
xa a desposa do discussão. 

em Iniciado na 
1 mant dos 

Deputados. Estado para o 
exercício tle 1898 

\ 

\ 

Não havendo quem peça a, pa-
lavra, encerra-se a discus-
são e 6 approvacto o art, 
com a emenda. 

Os arts. I O e 11 são successi-
vamonte approvados sem de-
bato. 

Ao art. 12, o sr .. Joaquim Du-
tra o1Tereco as seguintes 

N. I 

•) 

Accresconto-so onde convier : 

Art. Fica o governo auctori-
zn.do a fixn.r vencimentos aos 
colloctoros o os cri vãos o do-
terminar porcentagem para 
arrecadação dos impostos, 
dentro da verba consignada 
para osso serviço. 

N. 2 

Art. Fica o governo auctori-
zado a promover a liquida-
<;iío da divida activa do Es-
tado, podendo transigir o 
eliminar do quadro os devo-
dores insolvaveis. 

Ca-
srs. 



1897 18 de agosto 

70 

ASSUl\IPTO ANDAMENTO 

N. 3 }I 11:2 Orça a 'receita e 
fixa a desposa 
do Estado para o 
exercício do 1898 Art. Continuam em vigor as 

disposições uo art. li Jettra 
A ua lei n. 211 do lü do se-
tembro do 1806. 

( 

N.4 

Art Fica o governo auctoriza-
do a arrecadai-' a ronda 
J>rovonionto ufl' fretes, pas-
sagens o d.ologrammns da 
estrada Ballia o Minus o a 
despender a quantia ncces-
saria com o trafego da mos-
ma ostruda,(, a partir do mez 
de abril do corrente anno. 

f,' 

N. 5 

(', 

Art. Ficam concedidos ao go-
vornu os seguintes croditos 
supplementares : 

Do ll8:!J70$-174, ã verba do n 
15, § 2 art. 2. • da lei n. 211 
do l!J de sotombro do üG ; 

Do 516:U93$2!l2, á verba do ox-
orcicios findos do orçamento 
vigonto, para pagamento do 
passagens c transportes 
na Estrada do Ferro Central 
do Brazil o desposas com to-
logrammas; 

De 3:379,3711, à rubrica do n. 
3.· § 3.· do art. 2.· da lei n. 

1 
211 citada ; 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na Cama-
t•a dos Sl'S. De-
putados. 
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ASSUMPTO ANDAl\lEi\TO OBSERYA<JÕES 

1--------1--------------

1 I:~ o!·Ça a receita e fi- Do I::lO,lSlDl, para pagamento Iniciado na Ca-
xa a despesa do do desposas eJl'ectuadas com mura dos srs. 
Estado para o o cxtincto · Al<Jenmcnto de Deputados. 
exercício de 1808 lndios de d. l\la nocl no exer-

\ 

ci o de 180-1 ; 

Do G2: IO:l:t\J08, p:n·a pagamento 
do juros o amortização da 
divida contrahida pela Ca-
mara Municipal de Catagua-
zes com o Banco do Minas, 
com garantia (\e juros do 
Estado. 

N. G 

Art. Ficam abertos ao gover-
no os seguintes croditos cx-
traordinat•ios : 

Do 2.010:000$, para concluslto 
das obras de trecho da Es-
trada do 'Ferro Bahia o l\li-
nas ate) a citlaue do Theo-
philo Ot~oni e da quant!a 
necessariD para occorrer as 
despesas com a missilo de 
quo foi encarregado o dr. 
Bernardo Cysnoiros da Costa 
Reis perante o governo do 
Estado do Rio do .Janeiro. 

S. lt. 

Sala das commissõos, 2G de 
agos ode 1807.- Dutra. B. 
do Lima.- C. Sena. G. da 
Silva. - A. Martins. 

Encerrada a discussão depois 
do algumas obseL"vações do 
sr. Mello Franco c proceden-
do-se á votação do art. 12, e 
o mesmo approvttdo com to-
das as emendas. 
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1807 18 do agosto 112 Orça a receita O 0 SR. l\Jm,LO FRANCO p~do quo Iniciado na Cu-
lixa 't desposa do so consigno na acta quo ollo mar a dos srs. Do-
Estado para o votou contra a emenda n. l. putados·. 
exerci cio do 
1808. 

Egua1 podido fez o sr. Joaquim 
Alvares, em relação á emon-
da n. ~l. 

0 SR. Pm>SIDE:-.ITB declara quo 
o pedido dos nobres senado-
res será attendido. 

,. 

/ O art. 13 e a8prc v a do sem de· 
bate. 

Adoptado ení' sogund.a discus-
são, e o projecto romettido à 
commissão do Finanças . 

.... 

( 
Em 28, ó otrerocido e fica so-

{ bro a mesa ,nara ser submot-
tido iL terceira d.iscussão, dis-
pensad.os para osso fim o in-
torsticio e a impressão, are-
quernnento uo sr. Joaquim 
Dutra. 

PAR CER 

A commissão do Finanças ofi'o· 
roce para te!'eeira discussão 
as emendas (,Jl'orocid.as e ap-
provadas em segunua discus-
são ao projecto n. 112, da 
Cumara dos ,sl's. Deputados, 
que orça o í1xa a receita e 
despesn do Estado para o 
exercício de 1898, para se-
rem su bmottidas, com o 
mesmo projecto, à terceira 
d.iscussão. 

I 
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1897 18 de agosto 

i 
s. s.-to 

112 Orça a receita c Sala das commissões, 28 de Iniciado na Cama-
~'·)Xa a despesa agosto do 1897. - Joaquim ra dos srs. De-
do Estado para Dutra. Antonio Martins, - putados. 
o exercício de Bernardino de Lima. - C. 
189il. Sena. 

N. l 

Ao art. 2. · § I.· n. XIX lettm 
b-em vez 1le - diligeneias, 
diga se - delegaeias. 

N. 2 

Ao mesmo art. e§ n. XX letira 
a, depois das palavras- Mi-
nas Novas, accrescento-se : 
- Dores da Boa Esperança e 
Dores do lndaia, o em vez 
de 72:0001)000, diga-se : -
76:000~000. 

N. 3 
) 

Ao mesmr) art. e §, n. XXI 
lettra l, accroscento se : e ao 
Lyceu de Artes e Otlicios do 
Ouro Preto 5:000~000, ele-
vando-se a respectiva verba. 

N. 4 

Ao mesmo art. e §, n. 27-
em ver. do 30:000~000, diga-
se: 21:000~000. 

N. 5 

Ao mesmo art. § 3. • n. 3-ac-
crc:>scente-se depois da pala-
vra- expediente- o seguin-
te : - e eventuaes :- am Jo-
gar de 71:760,~000, diga-se:-
73:7GOJ:,OOO. I 

• 

} 
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ANDAI\IENTO I OBSEI{VAf]i)ES 

~ 

--
I I:~ Orr;a a receita o ?\. G 

1ixa a tlospesa do •! 

Iniciado na Cama-
m dos srs. Do-
putados. 

ex e r cicio de Ao mesmo art. o ~. n. 7, om Estatlo para oi 
18()8. Jogar do 27:000S000, diga-se: 

:!5:000~000. 

N. 7 

Ao mesmo aet. o §, n. 13 - em 
voz do 9:GOO:OOO, diga-se : 
G:GOO.BOOO, o accrescento-so o 
seguinte numí:,ro « auxilio 
para publicaç~ ·. da Revista 
lndustriat>-> _.:: · ,1:000,~000. 

,N. 8 

·Ao art. 9. ·: antes das pal:tvras 
<<n. VII>> accrcscente-so: lii o. 

Accrescentem-so ondo convier 
os seguint:.s artigos : 

N. 9 

Art. Fica o Governo auctoriza-
do a fixar vencimentos aos 
co!lectores o escrivães, do-
terminar porcentagem pola 
arrecadação dos impostos, 
dentro da verba consignada 
para esse servir;o. 

N.IO 

Art. Fica o Governo tt,uctori-
zado a promover a hquida-
çfio da divida activa do Esta-
do, podando transigir o eli-
minar do quadro os devedo-
res insol v a v eis. 
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ASSUMPTO ANDAMENTO OBSEIWAÇÕES 

-18-'D-7 18 tio agosto 1 tJOrç: a receita o 
1ixa a despesa 

N. ll 

do Estado para o A 't f' t' , . ex o r ci cio de l ; .. m~ ,1~1~,un ,e!n VJgor as 

Iniciado na 
ma1'a dos 
Deputados. 

180S d.spostçoos rlo ,ut. 11, lettra 
'· a, tia lei n. 211 do 10 de se 

tem hro de 1896. 

) 

N. 12 

Art. Fica o governo auctori-
zado a anocndar a ronda 
proveniente do freto, passa-
gens o tolegrapho da ostra-, 
da Bahia e Minas e a des-1 
pender a quantia necossarial 
com o trafego da mesma os-i 

I tradu, a partir do mez do 
abl'il do col'rente anno. 

N. 13 

Art. Ficam eÓncedidos ao go-
V• ~no os ~eguintes creditos 1 

su .lplementaros : de ....•.. [ 
li >::!)70$474 á verba do n. 15 
~/.·art.2.· da Iein.;nt: 
de 19 de setembro do 1896 ;~ 
- do Gl6:0!J3$292 à verba de1 exercícios findos do orça-

1 mento vigente, para paga-
mento de passagens o trans-: 
portes nrL estrada de ferro 
Contrai do Braz i! e despesas 1 
com telegrammas ; - de ••• \ 
3:379.B7ll á rubrica do n. 3 
§ 3. · do art. 2. · da lo i n .[ 
211 citada:- de 1::10•1$1911 
para pagamento do desposas.

1
1 

ofrectuadas com o extincto 
aldeamento de índios - de 1 

d. 1\Ianoel, no exerci cio de 1 

180·1 ; - de 62:103$978 parai 
pagamento de juros e amor-! 
tização da divida contrahida 
pela Cama r a Municipal de: 
Cataguazes com o Banco de 1 

Minas, com garantia de ju-1 
ros do Estrvlo. 

Ca-
srs. 

/ 
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ASSUMPTO ANDAJ\IENTO 

11:2 Orça a receita o N. 14 
tixa a despesa elo 
Estado parn. o 
ex e rei cio do Art. Ficam abertos ao gover-
1898. -~- :_ no os seguintes creditas ex-

traordinnrios : - de 
2.0-10:000 -~para conclusão drts 
olm.ts do trecho da estrada 
de l'tll'l'o Bahia e l\linas até 
à cidade elo Thcophilo Otto-
ni ; e da quantia necessa-
ria para occorrcr ús despo-
sas eom :'t missão de que foi 
encarregado o 'Jr. Bernardo 
Cysnoiro da Ç~ sta lteis pe-
rante o fpwerno do Estado 
do Wo do Janeiro. 

Sala-· das eommissões, :~8 do 
agosto de ':Wl7. - .Joaquim 
Dutra. - A. Martins. -Ber-
nardino de Lima. - C. 
Sona. 

En1 30, entrando em terceira 
discussão, r' são oJJ'erocidas, 
apoiadas o postas egunlmon-
to em discussão as seguin-
tes 

EMJ>NDAS 

N. I 

Ao art. I.· § tl. · - ont!o se 
diz- inclusivo 2 ·I. sobro 
transmissão om linha recta, 
diga se l ·I. 

Ao art. - Em vez do - Con-
tinuam om vigor as dispo-
sições tio art. li da letra a 
da loi n. 211 etc. diga-so: 

OBSERVAÇÕES 

Iniciado na 
mnra dos 
Deputados. 

C a-
srs. 

... 
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ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

112 02(;:1 a receita o Ficn o governo auctor·izado a Iniciado na. 
fixa a desposa do regular, como .i ulgar mais mam dos 
Estado para o conveniente, a arrecndação Deputados. 
o x o r c i cio de do imposto sobro o caCe, po-
1808. dcrHio, para esse Jim, en-

\ 

trar em accordo com os go-
vernos dos Estados interes-
sado:>. 

Sala das sessão~, 30 de agosto 
do lfla?. - (S. !L). - Joa-
quim Alvares.- Necosio Ta-
vares. 

N. 3 

Art. 1. · § G. • - deduzidos ate 
20 ·I. de taxa para cnvolu-
cros o impurezas, mediante 
a ver:tica(;ão do governo. 

Sala das sessões, 31l do agosto 
do 1807. - Costa Sona. 

) 

j 

Ao art. 2.· n. XXI: depois da 
letra m, accrescontc ·se : 

n- Lycoo de Artes o Ollhios 
de Diamantina 5:000r;OOO, a1-
torarla a somma do 179 con-
tos para UH contos. 

N. 5 

Ao mesmo art., n. XXVII. Di-
minua-se, para menos, 5 non-
tos de r·óis da verba- Even· 
tuaos - do 30 contos e jà 
reduzida em segunda dis-
cussão a ~21 contos do róis, 
dizendo-se, em vez de 21 con-
tos - lG:000$000 (S. R ) 

Sala das sessões, 30 do agosto 
de 18~17. -João Nepomueeno 
Kubitschek. 

C a. 
srs. 

,., 

''! .r 
,, 
'• 
'i 
., 

,(1 

~·: 
'I 
'· 

., 
"-
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---1----------1--- --------------

I8ü7 18 do agosto N. fi ll2 Orça a receita o 
fixa a despesa do 
Estado para o 
o x e r c i cio do Ao art... Onde diz: Fica o Go-
1808. vorno auctorizado a 1lxar 

vencimentos nos collcctorcs 
etc., etc. !liga-se:- I<'ica o 
Governo auctorizatlo. a grati-
tlcar os collectorés o escri-
vães o tletcrminar porcenta-
gem Jlela arroc:\dação dos 
impostos dentro da verha 
consignada para esse serviço. 

,, 

Ao m-t... Ontlo diz : - o da 
quantia necessaria para oc-
correr its des~~sas com a 
missão do que Ji;i encarrega-
do o dr. Bernardo Cysnciro 
da Costa Reis etc., etc. diga-
se:- a da <JU:mtia1 lo 20:000$, 
no maximo, para occorrer its 

r deSJJesas com a representa-
ção externa do Estado junto 
ao governo do E~tado do l~io 
do .Janeiro. 

Sala das sessões, 30 de agosto 
do 1807.- JonfJUim Dutra,-
Antonio 1\Jartins.-Costa Se-
na. 

N. 8 

Art. I.· § lü- em Yo7. do-
ato 20 ·f., diga-sc-ató 10 ·; .. 

Sala das sessões, 30 do agosto 
de 18\J7.-Costa Sena. 

Encerrada a discussão, ó ap-
provado o · projecto com as 
emendas ns. 2, 4, 5, G o 7, 
sendo rejeitadas as de ns. I, 
3 c 8. 

ODSEIWAÇÕES 

Iniciado na Ca-
mam dos srs. 
Deputados. 

i· 
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~ 

ANDAtlENTO) OI3SERVA(jÜES 
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ll210rça a receita c Adaptado om terceira discus- Iniciado na Ca-
1J thaa. dos pesa do são, v ao o pl'0jeeto eom as mara dos srs. 

Estado para o ementlas approvada~ á com- Deputados. 
o x e r c i cio do missflo do H.odacçflo. 
1898. 

) 

Os srs. Joaquim Alvares, Lo-
vindo Lopes, ltobel\o Ilorta o 
Necosio Tavares pedem se 
consigno na acta quo vota-
ram a favor da emenda rJuo 
redu;~ ia a I ·I. o imposto so-
bre transmissüo em linha ro-
ctn. 

O sr. Presidente declara que o 
pedido dos nobres senadores 
sera attendido. 

O sr. Teixeira da Costa envia 
á Mesa a seguinte declaração 
do voto: 

«Declaro quo votei a favor da 
emenda .yoduzindo o imposto 
de 2 a I·j. sobro heranças o 
legado:f em linha recta, por-
que tal augmento é por de-
mais vexatorio,>> 

O sr. Presidente manda quo 
seja egualmonte consignada 
na acta a declaração do no-
bre senador. 

I~m 31, o sr. Kubitschek, obJ 
tendo a palavra pela ordem, 
envia á mesa a seguinte de-
claração de voto : « Declaro 
quo, tendo, na segunda dis-
cussão do orçamento, votado! 
em favor da emenda reduzin-

1 do a I ·f. o imposto sobre' 
herança em linha recta, por! 
consitlorul-o vexutorio nas· 
actuaes circumstnncias eco I 
nomicas do Estado, fui for· 
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ASSUMPTO 

-I 
1897 18 de agosto 112 Orça a receita e 

fixa a despesa do 
Estado para o 
o x e l' c i c i o de 
1898. 

rJ 

BO 

ANDAMENTO OBSEIWACJÕES 

I 
çado a deixar do fuzel-o em Iniciado na Cama-
terceira discussuo, attl..nden- ra dos srs. De-
do a que, nem em uma nem putados, 
em outra dessas discussões, 
so cogitou de supprir com 
outras fontes de receita o 
dejicit resultante que inevi-
tavelmente produziria o dos-
equilíbrio do orçamento.}> 

Nessa mesma data e otl'erocirla 
o approvada a ret!acçilo final, 
sondo o projecto devolvido á 
Camara dos srs. Deputados, 
D.companhatlo dai.' seguintes. 

RllENDAS 

N. 1 

Ao art. 2. · § 1. · il. XIX lottra 
b, em vez de - diligencias, 
diga-se - delegacias. 

, . . ·· 
N. 2 

,\o mesmo art. e §, n. XX let-
tra a, depois das palavras 
:.._ Minas Novas, accrescen-

1 

te-so : -Dores da Boa Espe-
r·ançu e Dores do Indayá, e 
om vez de i:!:000$000, diga-
se : - 76:000~000. 

N. 3 

Ao mesmo art. e §, n. XXI lot-
tra 1, l!CCI'eS(;ento SO : O ao 

1 Lycou de Artes o OJiicios do 

I Ouro Preto 5:000$000, o ao 
Lyceo do Artes e Otricios do 

I Diamantina 5:000$000, ole-
vando-1:\o a respectiva verba. 
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l8U7· 18 de agosto 112 Ot·ça a receib o N. <1 Iniciado na C a-

1.flxa a desposa do mar a dos srs. Estado para o Deputados. 
ex e r c i cio do Ao mesmo art. e§ n. XXVII 
1898. - em vez do :l0;000$000, di-

ga-so : lG:OOO~OOO. 

I 
N. 5 

Ao mesmo art. § 3.· n. 3 -
accrescente-so depois da pa-

) lavra- expediente - o se-
guinte: - e eventuaes: - e 

\ em logar de 71:760$000, diga-
\ se : 73:760 _ OuO. 

N. 6 
} 

Ao mesmo art. e §, n. 7, em 
logar de ;:,7 :OOO.BOOO, diga-se 

) 25:000J;OOO. I 
) 

) N. 7 
) 

Ao mesmo art e§, n. 13- em 
vez de 9:600$000, diga-se : 
5:600$000, e accresconte-se o 
seguinte n. «auxilio para 
publicação da Revista Indus-
trial» - 4:000,000. 

N. 8 

Ao art. 9. ·, antes das palavras 
« n. V I I »> accresconto-se : 
Ili o-. 

N. g 

I 
Accroscentem-so onde convier 

os seguin tos artigos. 

"!. s.-11 

) 
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1807 18 de agosto I t~ Orça a receita o Art. Fica o governo upctori-' Iniciado na Caii.a 

fixa a despesa do zado a grutitlcur aos co1lccto- ra dos Sl'S, Do 
Estado para o r os o escri vües, determinar putados. 
ex o rc i cio de porcentagem pela arrccada-
1808. çüo dos impostos, dentro da. 

verba consignada para osso 
serviço. 

N.lO 

Art. Fica o governo auctori-
zado a promoYer a liquida-
ção da divida activa do Es-
tado, podendo f,ransigir e 
eliminar do quadro os devo-
dores insolvavoi~. 

t': 

N.ll 
... 

Art. Fica o governo auctori-
zado a regular, como julgar 
mais convenionto, a arreca-
dação do imp0!:;to sobre o 
cal'ó, podentlo para osso fim 

n entrar om accordo com os 
' governos dos,. Estados inte-

ressados. ·· 

N. t~ 

Art. Fica o governo auctori-
zado a arrecadar a ronda 
proveniente de frete, passa-
gens o tolographo da estra-
da Bahia o Minas e a des-
pender a fllHmtia nocossaria 
com o trafego da mesma 
estrada, a parlir do moz do 
abril do corrente anno. 

N. 13 

Art. Ficam concedidos ao go-
veruo os seguintes credites 
supplomcntaros : do ••••••.• 
li8:D70~:H7'1 á verba do n. 15 

(.' 
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18!)7 18 de agosto 11~ Oir;a a receita o li- ~ 2.· nrt. :2. · da lei n. 211 Iniciado na Cama-
xa a despesa do de l\J de setembro <lo 18\JG ; ra dos srs. De-. 
Estado para o - do 5l6:\lO:h;29:~ á verba putauos. 
osereicio tle W98 do exorcicios Úndos do orça-

monto vigente, para paga-
mento do passagens o trans-
portes na ostJ ada do ferro 
Central do Brazil o despesas 
com tolegrammas ; - do ... 
:l:37.0.B7ll á rubrica do n. 3 
§3.· do art. 2.· da lei n. :~11 
citada : - do l :30,1$Hll para 
pag monto do desposas oJl"oc-
tuétdas com o extincto Al-
deamento do lndios do d. 
t\Ianool no exercício do 18~H ;l 

De G2:102S908, para pagamento 
de. juros o amortização da 
divida contrahida pela Ca-
mara Municipal de Catagua-
zos com o Banco do Minas, 
com garantia do juros doEs-
tado. I 

N, u I 
Art. Fic.lt:~ abortos ao govor-1 

no os seguintes credites ox-
ü·aoruinarios : 1 

Do 2.040:000$, parLL conclusão[ 
das obras do trecho da Es-
trada do Ferro Bahia o Mi-~ 
nas a~ü à cidade de.Thoophilo 
Ottom o da quantia de .•... i 
~0:0002000, no maximo, para' 
occorrer ás despesas com a': 
representação externa do Es-1 
tado junto ao governo doEs-
tado do Rio do Janeiro. 

I~m , tendo as emendas sido 
appt'OVIlllas pela Camara, ô o 
projecto remettido à sancção 
sob n. 57. 

Sanccionatlo 

f,EI N. 227 DB 27 DB SBTimUIW 
DE 18\)7 
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1131Auctorisa o gover- J•Jm 18 do Agosto, e ren;vttido Tniciado na Ca-

noaconcodor úcommissãodeRequerimen- mara dos srs. 
um anno de li- tos de partos. Deputados. 
cença ao desem-
bargador Ama-
dor Alves da Sil- I~m 21, ü ofl'erecido o fica so-
va. bro a mesa para sor submct-

tido á primeira discussão, 
dispensados para esse 11m o 

.interstício o a imprc~s1Iu, a 
requerimento do sr .. Joat{uim 
Dutra. 

(l 

·,) 

Em 23, ü approvauo som do-
bate em primoir:. discussão, 
em escrutif{io secreto, por 
14 votos, o remcttido à ro· 
specti v a commissão. 

I'· 

J~m ;~4, ü oll'orecido e fica so-
bre a mesa para ser submet-
tido á se-'UJHla discussão, 
dispensados p&'ra osso fim o 
interstício e a impressão, a 
requerimento do sr. Joaquim 
Dutra. 

Em k5, 6 approvado sem do-
bate em segunda discussão, 
em escrutínio secreto, por 
unanimidade do votos, o tlca 
sobre a mesa para entrar na 
ordem dos trabalhos, dispen-
sados par·a osso tlm o inter-
stício regimental, a re<{Uori-
monto do sr. Joaquim Du-
tra. 

I~m 27, 6 approvado sem de-
bate em tel'ceira discussão, 
em escrutínio secreto por 
unanimidade do votos 'aro-
mettído á commissão âo re-
dacç[t,.>, que oLroroce o 6 ap-
provada a rodacç1Io final, á 
vista do urgoncia para esse 
tlm requerida polo sr . .Joa-
quim Dutra. 
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ll:l A u,9toriza o '.wvor- J~m :21-l, 8 romottiuo ú sancção Iniciado na 
üo a collcouor sob n. 10-1. mara dos 
um anno Ü\3 li- Deputados. 
cença ao U.esem-
bargallor Ama 
dor Alves da Sancdonatlo 
Silva. 

) 

LEI N. :21G, DJ·; 3 DB SE1'IlMllRO 
DE 1897 

Ca-
srs. 

114 Restabelece 'o lo- I~m 18 de agosto, é romettido Iniciauo na Cama-
gar de procura- á com missão de Justiça o Lo- ra dos srs. De-
dor fiscal do Es- gislaçflo. putados. 
tado. 

I~m 19, é oJl'crecitlo c 1lca so-
bre a mesa para ser submct-
tido à primeira discussio, 
sendo i mmediatamontc dis· 
tribuido, .

1
visto jà estar im-

presso. 
i/ 

I~m 21, depois de algum deba-
te, ó rejeitado em primeim 
discussão o vae a archivar-
se, olficiando-se a respeito á 
Camara dos srs. Deputauos. 

1807 ;w de agosto 115 Concedo aos i'unc- Em 21 do agosto, o remottido Iniciado na Ca-
cionarios publi- à commissflo do Requorimen- marrt dos srs. 
cos, nomeados tos do Partes. Deputados. 
pos te riormente 
ao decreto n. 
803, do 11 de .ia- I~m 24, é o1Torocido e vae a 
nciro de 1895, impl'imir-so para ser sub-
lotes de terrenos mettido á primeira discus-
para construo- são. 
ções de casas na 
nova Capital do 
Estado. I~m 27, ó approvado sem do-

bate em primeira discuss1io 
e romettido úrespecti v a com-
missilo. 
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II5 Concedo aos func- ~~m I.· do setembro, e rlTere- Iniciado na Cama-
cionarius puhli- c ido o vae a impriínir- :;e m dos srs. De-
cos, nomeados para ser submettido á segun- putatlos. 
posto riormonte da discussão, acompanhado 
ao decreto n. do seguinte 
80:1, do ll do ja-
neiro de 18[)5, 
lotes de terrenos 
para construc-
ções de casas na 

l'ARECE!t 

nova Capital do . _ . 
Estado .A comm1ssao de Rcqucrunen-

, ' · tos de Partes oll'erece para 
ser submcttido á segunda 
discussão o projecto n. 115, 
da Camara dos s11C. Deputa-
dos, auctorizamY' o governo 
a <Jonccder ).?tos 'de tol'!'onos 
na nova Cajlttal aos func-
cionarios publicas nomeados 
posteriormente ao decreto 
ll. 803, do n. de_.ianeiro de 
l8!J5, com as áegumtes emen-
das: 

Ao art. I.· n. Il.n·substitua-se 
r' pelo seguinte : 

c 
O material nocessario para 

construcção do uma casa 
para cadu, um dos func-
cioúarios de quo trata este 
artigo, do accordo com o art. 
I.· do decreto n. 84.9, do :a 
uo agosto do 18D5, devendo 
o pagamento deste material 
ser feito om prostaçõos men-
saos, descontadas dos venci-
mentos do funccionario no 
prazo do dez annos. 

Aocrescento-so ondo convier o 
soguinto: 

Artigo. Fica egualmonte o go-
verno do Estado nu<Jtoriza-
do a conceder á d. Augusta 
F~rtado ua Mottu, Pacheco, 
vmva do dr. Antonio Cassi-

) 
1!. 
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mit·o t!a Motta Pacheco, um Iniciado na Cama-
lote de ter.wno na nova Ca- ra dos srs. Do-
pita!, do confm•mitlatle com putaclos. 
o § 2. • do art. 30 do citado 
decreto n. 803, de 11 do 
janeiro do 1805. 

115 C({')Cedo aos func-
cionarios publi-
cos, nomeados 
pos to riormente 
ao decreto n. 
803, de ll de ja-
neiro do 1895, 
lo tos de terrenos Sala das commissões, l. · de 
parit construo- setombl'O do 1807, - Costa 
ções do casas na Sena. - Ferreira Alves. 
nova Capital do 
Estado. 

J~m 3, entra em segunda dis-
cussão por artigos. 

Ao ar~. 1.·, slio mais oJrereci-
dus, apoiadas e postas con-
junctamente em discussrro, 
'as seguintes 

JoniENDAS 

Ao art. I.· 1· li. 
•) 

Supprima-se. 

Sala das sessOes, 3 de setem-
bro de 18D7. - Levindo Lo-
pes. 

Ao art. r.· n. 3 : 

Onde se lô - tres annos- di-
ga-se ; - dons improroga- · 
v eis. 

Sala das sessões, a de setem-
bro de 1807. - Levindo Lo-
pes. 

EMENDA 

Accresconto-~9 onde convier : 

) 
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115 Concede aos func- Art. O p~ gam ~nto druJ obras Iniciado na Cama-
cionarios publi- accrosci1. as aos predios con- ra dos srs. Do-
cos nomeados struidos mv'nova Capital do putados. 
posto riormon te Estado e destinados a func-
ao deCJ.'eto n. cionarios publicos, que as 
803, do ll lie ja- requererem, ell'ectuar-se-ha 
neiro do 1895, dentro do prazo marcado 
lotes de terrenos para amortização do valor 
para construo- desses prodios e nos termos 
çõcs de casas na dos regulamentos em vigor. 
nova Capital do 
Estado. 

Paragrapho uni co. O prazo de 
quo trata este :1rtigo contar-
se-ha do dia da installaç;i,o 
do governo lb· nova Capi-
tal. .f,' 

Sala das sessões, 3 de setem-
bro do ISD7. - Levindo Lo-
p'3s.- C.~Sena. - Ferreira 
Alves. 

Encerrada, ·s01H mais de bate, 
a discussão, ó approvado o 
art. L· com as duas primei-
ras emend;o~ oll'orocirlas pelo 
sr. Levindo Lopes, iicando a 
terceira para ser votada con-
junct_amente com o artigo 
terc01ro. A emenda oil'eroci-
pola comrni~são ao n. 2 
ficou prejudicada. 

O art. 2. · ó rejeitado som de-
bate. 

Ao art. 3. ·, ó oD'orocida, apoia-
da o posta conjunctamonte 
em discmsão a segujnte 

SU 11-lD!ENDA 

A ultima parto da emenda ela 
com missão :m!Jstítua-so pela 
seguinte : 

) 
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ASSUl\IPTO 

CxJlCetle aos l'unc-
cionarios puhli-
cos no mo a dos 
poste riormonto 
ao docroto n. 
f:lO:l, do ll de ja-
noit·o do 1895, 
lotes do terrenos 
para constl'uc 
ções do cas:ts na 
nova Capital ,_lo 
Estado. 

) 

) 
) 

') 

) 

') 
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ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

·--

A:'t 
p 
n 
p 

----1 
. O govomo marcará novo 1 Iniciado na Ca-
razo nilo oxcodonte lle tros mara dos srs. 
1ozes, afim de quo os pro- Deputados. 
rietarios de Ouro Preto, 

q ue por ausenciu fóm do Es-
t· ado, en!'ermidade ou motivo 
d '' mesma natm·oza, não re-
<! uororam lotes na nova Ca-
p ital, possam fazel-o. 

Sal· <t das sessões, 3 de setom-
ro de 18D7. - Levinclo Lo-
os. - C. Sena. - Ferreira 
lves. 

b 
p 
A 

En cotTada a discus~ão, sem 
Htis debate, o approvndo o 
rt. com a emenda additiva 

o 

n 
a 
o 
p 

a sub-emenda oil'erecidas 
elo sr. Levindo Lopes, tlcan-
o preJudicada a emendtt da 
om missão. 

d 
c 

( 1.rt. 4. · 6 approvado sem 
debate. ) 

Ad optado) em segunda para 
passar à terceira discussilo, 
vao o projecto com as emen-
das approvadas à commissilo 
lo Requerimentos de par-
es. 

t 
t 

·~· 
t 

t 

n 4, é oll"ol'ecido e vae a im 
primir-se para ser submet-
ido à terceira discussrro do 

conformidade com o venci-
lo om segunda. 

E1 
l 
11 li' e approvnclo som de-
Jato em terceira discussã.o, 
e remettido á commissão de 
1 toclac~,:ão. 

Os 
1 

1 

srs .. Jonquim Alvar·os e Ge-
nes da Silva petlom para se 

consignar na acta que vota-
·am cont· a este prqjecto. 

} 



so 

ASSUMPTO ANDAl\IENTO OBSERVM]ÜES 

--- ----------1--- -------------- ------------------------ --------------
18\!7 20 ue agosto 115 Concode aos func- O sr. Presidente declara que Iniciado ua 

cionarios publi~ o pedido dos nobres· Seua- mara dos 
cos nome a dos dores será attendido. Deputados. 
posto riormente 
ao decreto n 
80él, de 11 do ja- Em 13, 6 oJTcrecida o appro-
neiro do 1805, vada a redacção final, sendo 
lotes de terrenos nossa mesma data devolvido 
para construo- à Camara dos srs. deputados, 
ções de casas na acompanhado das seguiu-
nova Capital do tos 
Estado. 

EMENDAS 

P' 

Ao art. l. · n. II- Supprima-
se. ~2.~ 

N. ;~ 
1' 

Ao mesmo artigo, n. III- On-
de se diz - tres annos, pro-
rogayol a juizo do governo 
- d1ga-so : - dous annos 
improrogaveis. 

N. 3 

Ao art. 2. · - Supprima-se. 

N. 4 

Accrescentem-se onllo convier 
os seguintes : 

Artigo. O pagameutodas obras 
accroscidas aos prodios con-
struidos na nova Capital do 
Estado o destinados a func-
cionarios pul)licos, que as 
J'equereram, o1l'ectunr-se-ha 

Ca~ 

srs. 

' t 
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I81J7 ,20 de agosto 115 Concede aos func-

cionarios publi-
cas no mo a dos 
poste riormcnto 
ao decreto n. 
803, de 11 de ja-
neiro de 18\J;), 

dentro do prazo marcado Iniciado na Cama-
para amortização do valor ra dos srs. De-
desses predios o nos termos putado,~. 

1807 20 do agosto 

) 

dos regulamentos em vi-
gor. 

lotes de terrenos Paragrapho uni co. O pt•azo do 
para construo- que trata este artigo contar-
ções de casas na se-ba do dia da installação 
nova Capital do do governo na nova Capital. 
Estado. 

') 

N. 5 

Artigo. o governo marcarà 
nuvo prazo não excedente 
de tres mezos afim de que 
os proprietarios de Ouro 
Preto, que por ausencia fó-
ra do Estado, enfermidade 
ou motivo da mesma natu-
reza, não requereram lotes 
de terrenos, na nova Capital, 
possam razel-o. 

) 

) 
PENDE DE SOLUÇÃO DA CAl\IARA 

DOS Sl~S. DEPUTADOS. 

llG Supprime os Con- J~m ~21 de agosto, 6 rrnnettido Iniciado na Camn.-
selhos dis tri c- ús com missões reunidas de ra dos srs. lle-
taes das sédcs Constituição e Poderes e Ca- putados. 
das camarusmu- maras Municipaes. 
nicipaes. 

Em 27, e oíl'erecido O Yae a 
imprimir para ser submctti-
do i primeira discussL~o. 

!Em 31, depois do algum deba-
te, 6 approvado em primeira 
discussão c remctthlo á com-
missão de camaras munici-
paes. \ 
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I JG Supprime os Con- A requerimento do sr. JOl\.'Juim Iniciado na Camn.-
selhos distric- Alvares, consigna-se na acta ra dos srs. Do-
taes das sedes tel" ~. ex c. votado contra os te putados. 
das camaras mu- pr0jecto. 
nicipaes. 

O sr. Ferreira Alves envia á 
Mesa a seguinte 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Declaramos quo votamos con-
tra o projecto n. lltl, da Ca-
mara dos srs. Deputados, quo 
suppl'ime os t>;conselhos dis-
trictaos das cidades ou villa3 
-sedes das camaras muni-
cipaes -, por ser inconsti-
tucional, em fade do art. 77 
dn Constituição do Estudo.-
Josino de Brito.- Ferreira 
Alves.- Joaq11)m Dutra. 

O sr. Kubitschek, obtendo a 
palavra,dociara que subscre-
ve eilta declarnçiio. 

I~m I.· de setembro, 0 ofi"ore-
recido e vae a imprimir-se 
para ser submettido á segun-
da discussão. 

Em I I, entra em segunda dis-
cussão por artigos. 

O art. I.·, depois de algum do-
bato, 0 approvado. 

Os arts. 2. ·, ~3. • e '!. · são ap-
provados som debate. 
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llG Su 'Jprime os Con- Acloptado em segunda parn Iniciado na 
~olhos di s tri e- passar :'t, torer>ir·a discussrro, mura dos 
taes das sédes Jicn, o prnjecto sobro n, mosa Deputados. 
das camaras mu- para entr·ar na ordom dos 
nicipaos. tr·abalhos, dispensado p.lra 

esse Jlm o interstício regi-
monta!, a requerimento do 
sr·. I.· secr etar·io. 

Os srs. Joaquim Alvar·es e Fer-
reira Alves pedem para se 
comignar na neta que vota-
ram contra esse projecto. 

O sr. Presidente declara que ai 
I pedido dos nobres Senadores i 

~orá attondido. I 

Em 13, ô approvado som de-
bate om torcoit•a discussfío o 
romettidc)à commissfío de 
rodac<;ãft quo, obtendo ur-\ 
gencia, 'úJI'erece e ô approva-

1 da a rodacção tina!. I 

A requerimento dos sr;>. Joa-l 
quim Alvares, Ferreira Al-
ves, Gomes da Silva e Kubi-
tschek, consigna-se na acta 
terem s. excs. votado corltr•a 
este proj e c to. 

I~m 14, ô romottido á sancção 
,sob n. 100. 

Saucciou:ulo 

LEI N. 2:2! nr' lG IJB swm~rrmo .

1 

]J]~ 1807 

Ca-
sr&. 
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!807 :~1 de agosto 

117 Fixa os voncimon- I~m 23 do agosto, ó rob:ottido Iniciado na 
tos do adminis- tt com missão de Finanças. mara dos 

Ca-
srs. 

trador d<t cadôa Deputados. 
c:le Ouro Protü, 
c:lo sou ajudante I~m 27, entra em primeira 
o do carcereiro c:liscussão, quo e encerrada 
da cac:lêa de Dia- sem debato. 
mantina e crêa 
o Jogar de oar-
ccre~ro da cadê_a o sr. Presiuonto uiz que o art. 
da Cic:laue de lVh- 208 c:lo regimento uisp?o que 
nas. nenhum senador podara apre-

sentar projecto do interesse 
individual ; quo não serão, 
porém, asBim considerados 
os quo tivoremr-por ohjecto 
a elevação r' de vencimentos 
c:le uma classe do funcciona-
rios, dos empregados do uma 
Reparticão ou do Jogares 
que não so,.·lChom o1l'octiva-
mento occupados ; que, tra-
tando o projocto do ilxar os 
vencimentos do administra-
dor o ajudante,, da cadê:t do 
Ouro Preto o os do carce-

' reiro do Diamantina, o c:la 
, creação do logdr do carce-

reiro da IJO\ á Capital, lhe 
parecia quo não deveria ser 
considerado como materia 
do interesso individual, vis-
to tratar c:le uma classo de 
funccionarios, o que, si não 
houvesse reclamações em 
contrario, a mosa procederia, 
na votação, do conformidade 
com osto modo do pons:tr ; 
mas quo, entretanto, dese-
jando sompro acertar, con-
sultaria do bom grado ao so-
nac:lo, para que fi casso da 
urna voz para sempre Jlrmn-
c:la. a doutrina. 

O sr. Joaquim Alvares (obten-
do a palavra J!Cl(t OJ·rlem) 
lembra quo, por occasião do 
votar-so o anno Jl3S~<Hio o 
projecto CJUO olevava os ven-
cimentos do thosouroiro da 
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:,:~1 do agosto 1171:ixa os vencimon- Sccrotal'ia das Fmanças, a Iniciado na ~-a-m-a-
~'os do adminis- votação foi foittt por escru- ra dos srs. Do-
trador da cadca tinio secreto, e que, tratan- putados. 

8()7.25 de agosto 

I 

de Ouro Preto, do o projecto da elevação 
do seu ajudante dos vencimentos do adminis-
o do carcoreiL'o trador da cadõ<.t de Ouro Pro-
da cadca de Dia- to, pa1'ecia quo se devia pro-
mantina c créa ceder do mesmo modo. 
o logar do car-
cereiro da cadôa 
da cidade de Mi-O sr. A. Mart:ns ( obtendo 
nas. e!Jualrnente a palc~v1·a pelct 

ordem ) di;r, que, no seu mo-
do de pensar, o projecto tr(1-
ta exclusivamente de mato-
ria do interesso individual, 
visto como elent os venci-
mentos de cargos occupados 
por certas e determinadas 
peswus ; o que, desde que 
uüo se trata, em geral, da 
classe dos carcereiros, a ques-
tão torna se individual. 

Consultalla a casn. si a mate-
ria ê ou não de interesse 
individw11\ responde esta 
atlit'ma'.lvamente. 

Procedendo-se á votação, por 
escrutínio secreto, são reco-
lhidas 13 cedulas, e ó o pro-
jocto r~joitado por U votos 
contra 4, indo o mesmo a 
nrchivar se e olliciando-se, a 
respeito, á Cu mura dos srs. 
Deputados. 

118 .Auctoriza o gover-
no a conceder I~m:ZG de agosto, ó remettido 
dous annos do á commissão de Requeri-
licença ao escri- montos de partes. 
vão rla camara 
de Piumhy. 

Em 27, ó oiTerecillo e vae a 
imprimir para ser submet-
tido á primeira discussão. 
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111-l Auctori;r,a ogover· !·~m :li, é rejeitado som debato Iniciado na 
no a conceder em pr·imuim diseus;-;l.o, em nwra dos 
dous a unos do oscrutinw secreto, por uovo Deputados, 
licença ao escri- votos contra 4, o v.1e a nr-
viio da cnmai·a c!Iivar ~e,oHicianclo-so a ro-
do l'iumlry. spoito à Camara dos srs. De-

putados. 

!IV Releva o oollcct(jl' Em 2G do agosto e romottido 
do l\Ianhua~su', à commissüo do Finanças. 
Fr·ocler. co An to-
H i o Dolabolla do 
paga monto da I~m 27, é oJrorocido o v ao a 
quantia do..... imprimir· para s~r submet-
il:080;.058r·s. rou- tido à primeira f) iscus~ão. 
h a ela do cofre os· 
1 ad 1.1al a seu c ar-
go. 

., 
I~m é! I, é approvaclo som <lo-

bato em prrmoira diseussão, 
orn o.~erutinio secreto, por 
10 votos coutra:l, o e rernct-
ticlo á eommissão respec-
tiva. 

Em I.· ue setembro, ô ofi'ero-
eido o fica sobro a mosapara 
ser submot} i <.lo it sogunua 
discussão, dispensados para 
e~so lim o intorsticio e a 
impre:>siio, a requerimento 
uo sr. Toixci r a da Costa. 

J~m 2, entra om segunda dis-
cussiio, por Hl'tigos. 

o art. I..' uepois do <tlgum 
debato, ó appt·ovauo em os-
crutinio secruto, por I~ vo-
tos contra 2. 

O art. 2.· ó npprovado S('ll\ 
debate. 

Adoptado. orn sogunrla par·a 
pas~ar a tot·ooira cliscussiio 
Jica o projecto sobro a most~ 

Ca-
srs. 

.. 



1897 :~5 do agosto 

~. s.-l3 

97 

ASSUl\lPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÜES 

11 !J · Rol.eva o collectot· 
de' Manhuassú, 
Frotlerico Anto-
nio Dolaholla, do 
pagamento da 

para ontt'ar na ordem dos Iniciado na Cama-
tmhalhos, depois de findo o ra tios srs. De-
intorsticio regi mental. pututlos. 

quantia de ..... O sr. Teixeira da Costa requer 
3:080~058rs. rou- dispensa de interstício, alim 
bada do cof're do que este projecto seja 
estadual a seu darlo para o. ordem tlos tr;:;.-
cargo. balhos de tunanhfi .. 

O sr. Joaquim Dutra, obtendo 
à pala\Ta pela ordem, pede 
à sua oxc. parJ. retirat' o ~eu 
requerimento, visto ter a 
commissão de Finanças ne-
ce~sidade do tempo para o,-
tu dar os documentos rela-
tivos ao collector tle Jui;r, 
tlo Fóra. 

A' vista desta poditlo, o sr. 
Toixeir:t da Costa retira o seu 
requerimento. 

) 

I~m 4, oJtt')mdo om terceira 
tlisoussiio, ó oJTerecida e pos-
ta egualmente em discussM 
a seguinte 

EMENDA 

Accrescente-se onde convier o 
seguinte : 

Art... Fica cgualmento rele-
vado o collector· de Juiz do 
Fóra, Antonio Caetano Ro-
drigues Hortn, do pagamento 
da quantia roubada em es-
tampilhas 1!0 corro estadual 
a seu cargo. S. R. 

Sala das l!Oll1 m i~sõos, 4 de 80-
tembro do !807. - Joaquim 
Dutra. - Gomos da Silva.-
Costa Sona. 
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l8D7 25 do agosto 
1 w Holova o colloctor Encerrada som mais tlpbato a lniciudo na Cama-

do Mauhuassú, discussão o procecleuú'o-so n ra dos srs. Do-
Frederico Anto- votação, em escrutínio so- putados. 
uio Dolabella, do ereto, são approvatlos - a 
pagamento dtt emenda por I:~ votos contl'a 
quantia do..... 3, o o proj o c to por 11 con-
il:080B038 rs.rou- tra '1. 
!Jada do cofre os· 
tadual a seu car-
go. O sr. I'rcsidonto doclam quo, 

entrando a mesn, orn duvida 
' sobro si a ernonda approva-

da contem ou não materia 
nova, vae consultar a casa 
a respeito. 

·i' 
Consultada (.' casa, respondo 

allirmativamente, pelo que 
fica o p1·ojecto sobro a mosa 

I para soJrt·or uma quarta dis-

1 

cussão, nat.parte relativa á 
roforida emenda. 

1~111 11, entra o'.il quarta dis-
1 cussão, na parto referente á 

o monda rolati v a ao collector I 
do Juiz do Fora. ;). 

Não havendo quem peça a pa-
lavra, encerra-se a discus-
são, o procedendo-se ú vo-
tação por escrutínio secre-
to, são recolhidas 15 cedu-
las e c a referida emenda ap-
vrovada por 1:~ votos con-
tra 3. 

O sr. Teixeira da Costa fun-
damenta o on·orece o se-, 
guinte 

IWQUERBIENTO 

Roqueiro que a emenda ao 
projocto n. ll9 constitua 
projecto separado, allm de 

., ' 

,-· 
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ll!l Rd.eva o colloctor 
do Manlluassú, 
Frederico Anto-
n i o Dolabella, 
do pagamonto da, 
quantia do ..... 

ser romottido á Camara dos Iniciado na Cama-
st·~. Doputados, seguindo o ra dos srs. De-
projocto n. l!U os tramites putallos. 
regimontaos. 

~l:081)i:fl5flt•s.rou- Sab <las sossiJos, ll do sc-
b(Hla elo col'ro tembro de l8'J7. -Teixeira 
estadual a sou da Costa. 

•) 

Apoia<lo o em diseussão, ú 
esta encerrada som debate, 
e approvado o requerimento, 
indo o projecto o a emenda 
á connnissão do Rcdacção. 

l~m 13, ú o fl'orecilla e appro-
vada a rctbcção Jinal, sen-

'J do nessa mesma data romet-
tido á sancçfio, sob n. \07. 

LEI N. 

Sanccionatlo 
) 

i.i8 Dlc 27 DE SETEMDRO 
DE l8<J7 

8n7 ;!5 ·'e UI!Osto l'lO I'l ~ OOO"fJOO " - u v •v .~ ova :1; _;J: ::;; I~m ;~() do agosto, ú remotthlo Iniciado na Ca-
o aux1ho votado á commissi'io do Finanr}as. marn dos srs. 
}l~tra o A~ylo do Deputados. 
Sao Francisco do 
Assis, em S. J oi'to . . 
d' El-ltoy. ll~m 2?, ~~ ofl'ot•ocJdo o v ao a 

imprnmr para ser submet-
tido á pl'imeira discussão. 

I~m 31, depois do ligeims con-
silloraçues <lo SI'. Teixeira tla 
Costa, é approvado em pri-
meint discussão e romettido 
{~ commissão respectiva. 
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18!J7 25 de agosto 121 Eoleva a 5:000~.000 I~m I.· do setembro, ó;'otl'ere~ Iniciado na Ca-
o auxilio votado cido o Jiea sobre a mesa para mara dos srs. 
para o Asylo do sor submettido à segunda Deputados. 

1807 25 do agosto 

São Francisco de discussão, dispensados para 
Assis, em S. João osso tlm o interstício e a im-
d'El-rey. pressão, a requerimento do 

sr. Teixcil•a da Costa. 

J~m 2, ó approvado sem de-
bato em sogunda discussão o 
lica sobre a meBa para sor 
submettido à terceira, tlis-
pensatlo para OS>"-'l lim o in-
terstício, a requerimento do 
sr. Teixeira da--l-'::osta. ,. 

Em 3, ó approvado rem do-
bato em terceira tliscussoo 
o romottitlw á com missão de 
Roclac~ão quo, obtendo ur-
goncia, otl'oreco o o appro-
vatla, som debato, a redac-
ção ti na!. ~~ 

, J·~m 4, ó remottitlo, sob n. 105, 
à sancção l~,·osidencial. 

Sanccionnclo 

Lm N. 220 Dl•J 13 Dg sgTEJI!UIW 
llE 1897 

1:~1 Revoga o art. 2. · I~m 2G do agosto, o rernottido Iniciado nn Cama.~ 
da lei n. 118, à c~mmissão do Justiça o ra. dos srs. De~ 
sobro c?ncursos Leg1slação. putados. 
do mag1strados. 

I~m :30 o oJl'orocido o vao a im-
primir para sor submettido 
á primeira discussão. 
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ASSU~JI'TO ANDAMENTO OUSERV AIJÕES 

I 
1:21 lt"1voga o art. :2.· I<Jm J.· de setembro, <i appro-, Iniciado na Ga-

da loi n. 118, vadosom dok1to om primeir·a mara dos srs. 
sobro coucursos discussiío o r·emettido it com- 01.>putados. 
de magistrados. missiio respectiva. 

PE?<Dg DB PA!UWER 

I:~:2 Mo(liflda a loi n. l~m :21 do agosto, é romottido Iniciado na Cama-
S, de 1él0 do se- á commissão do Força Pu- ra dos srs. De-
tembro d"1 1891, blica. putados. 
relativa á refor-
ma de otncinos 
o praças da Bl'i- J~m 28, ó oJl'erocido e vae a 
gada Poliryial. imprimir para sor submot-

tiLlo á primeira discussão. 

') I~m 31, ó approvado som do-
bate em pr·imeira discussão 
c remet~ido à commissiíü 
respectiva. 

•) 

I~m 3 de setembro, <i olTereci-
do ó fica sobre a mesa para 
ser submottido à segunda 
discussào, dispensados pam 
osso fim o intorsticio e a 
impressfio, a roquerimeuto 
do sr. Toixeim da Costa. 

Em 4. é approvado sem do-
hato em segunda discus~ão o 
fiett sobro a mesa pa. a ser 
submettido á torceirn, tlis-
ponsado para osso fim o in-
terstício, a requerimonto do 
sr. Gomes da Silva. 

I~m I L e appro v a do depois 
de algum debate em terceira 
discussão o romettido ú com-
missfio de Rcdacção. 
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1807 2G de agosto 

10:~ 

ASSL'l\IPTO ANDAl\IENTO OHSEltVA!JÜES 

-------
J·'·.'. l\Iorliflca. a lei n. G, I~m 13, ô otrerecida o,lapp·o- Iniciado nn. C,l~ 

do ~o do se tom- vaua n. rouacçrr.o 1lnal, sendo mara dos sl's. 
lH'O do 1891, ro- nessn mesnut data rcmotti- Deputados. 
Jatívaá reforma do á sancção, sob n. 108. 
do oJiiciaes o 
praças da Briga-
r] a Policio,!. Suncciomulo 

LI~I N. 22:!. Im 15 !Jlol SB'l'E~lllRO 
DE J8D7 

,. 

fJ 

123 Créa a comarca do Em 27 do ar·r~sto, ti remottido Iniciado na Cama 
Bello Horizonte á commissfto de Justiça c ra dos srs. De-
na nova Capital Legislação. putados. 
do Estado. .. 

I~m 30, ô ofl'erecido c vaca im-
primir pam sor submcttido 
á primeira. discussão. 

•I 

Em I.· do setembro, ô appro-
vado som debate em primei-
ra discussão.•c remottido à 
commissão respectiva. 

Em 3, õ oll'erocido c 1lca sobre 
a mesa para sor suhmottido 
à segunda discussão, dispen-
sn.clos para osso 11m o inter· 
sticio e a impressão, a roquo 
rimento do sr. Lovindo Lo-
pes. 

I~m '1, entrando em segunda. 
rliscussão por artigos, ó oJJ'o-
recido, apoiado o posto em 
discussão o seguinte 

IUlQUEit!MEN1'0 

Roqueiro quo soja ouvida a 
c:ommissão do Constituição 

' .\ 
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18D7 2n do agosto 1:~;3 Crtia a comarca do 
tlollo Horizonte 
na nova Capital 
do Estado. 

I) 

') 

solJro a. constitucionalidade Iniciado na Cama-
do projecto n. 1:~:1, da Cama- ra dos srs. Do-
m, do corrente anno. :putndos. 

Salà das scssüos, •l do setem-
bro do 1807 .-R. Horta. 

DciJois do algum debate, encer-
ra-se a discussão o, proce-
dendo se á votação do reque-
rimento, ó o mesmo rejeita· 
do. 

Continuando a discussão do 
art. 1. ·, ó encerrada depoi~ 
do algum do bato, o proceden-
do-se á votação, verifica-se 
ter empatado, pelo que fica 
o desempato adiado para a 
sessão seguinte, e bom assim 
a continuaçit.o d:t discussão 
dos demais artigo~. 

I~m 11, procedendo-se ao des-
empato uà votação do arti-

) go 1. ·, dn segunda discussão, 
ó o mesmo approvatlo. 

Os arts. 2. ·, 3. • o 4. • são suc.i 
cessivmnento approvados 
som debate. 

Adoptado em segunda, p:.wa 
passar tt terceira discussão, 
fica o projecto sobre a mesa 
para entrar na ordem dos 
trabalhos, dispensado para 
esse 1im o interstício regi-
mental, a requerimento do 
sr. 1. • Secretario. 

O sr. Parreira Alves, obtendo\ 
a palavra, envit\ á mesa a 
seguinte declaração de voto: 
- << Declaro que votei con-
tra o projecto n. 1:23, da Ca-
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na nova Capital 
do Estado. 
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ANDAMENTO 

mara dos ~rs. DoplJt.ados, 
creando mais uma comarca 
de quarta eutnmcia na nova 
Capital do Estado, vb;tu sor1 
tal projecto inconstitucional 
em face rlo art. 112 da Con-
stituição, em virtude da qual 
foram docrotadas as leis ns. 
!!, de J:l ele llOYOlllhl'O de 
1801, e JH, do 28 do novem-
bro do mesmo anno,as quaes, 
estabelecendo a administra-
ção, or·ganir.ação o divisão 
judiciaria do Estntlo, niio po-
dem soll'ror altm·a~ão, sinão 
uo torrno úc cada decennio. ·-

A !oi n. 3, de 17 do dezomhro 
de 1803, addicional ú Con-
stituição, quo mudou a Ca-
pital do Esül'do para Bello 
!Iorizonto, niio cogitou dü 
creação do comarca, o por·-
tanto não podo olla ser 
croada, sonão riv flm do de-
conuio (art. !!2 da Consti-
tuição e leis ns. !! o 18 do 
novembro de ,,18\.ll). 

Sala das sossõe~, 11 de sotem-
bro do 18()7.- Francisco For-
roira Alves.» 

O sr. Presidente manda que se-
ja consignada na acta a de-
claração enviutla it mesa pelo 
nobre senador·. 

O sr. Mello Franco, obtendo 
a palavra pela or.lem, pode 
egualrnento para so consig-
nar r~ a acta que votou par·a 
quo tosse creada a comarca 
do Dol!o !IorizontH, do quar-
ta entrancia com a oxpres. 
s~o doclal'ação tio que. o pro-
VIInonto dessa comarca ser·á 
feito de accordo cum as re-
'gras da lei n. 18, do modo 

OBSER\'A!]OES 

Inicintlo na Cama-
ra do~ Sl'S, De-
putados. 
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1807 ;~G d.e agostJ 1:~:3! C r) a a comarca dJ 
Bello Horizonte' 
na nova Capital 
do Estado. 

1807 ;a d.e agosto 

quo o JUiz quo para ella fôr Iniciado na Ca-
uomeado será tirado do nu- mura dos srs. 
moro dos juizes do terceira Deputados. 
entrancia ; porque a lei não 
deu arbítrio ao "Overno de 
fazer livremente" a nomea-
ção, e não tendo feito excep-
ção, subsistem as regras da\ 
!oi n. 18 para promoções por 
antiguidade e merecimento. 

:o sr. Presidente declant que o 
1 pedido do nobre senador se-

rá attendido. 

I<m 13, 6 app,mdo som dJ 
bate em ter·ceira discussão e 
remettido á commiss1lo de 

•1 Redacção que, vbtendo ur-
gencia, oJl'erece e é appro-
vada a reducção final, sendo 
nessa mesma data remetti-

·) do á sancção, sob n. 10ô. 

) 

~ JlllCciomulo 

LEI N. 223 DE 15 DE SETEMBHO 
DE 181)7 

1:2,1 Regula a nomea- I~m :lo d.o agosto ó t'emettido Iniciado na Gama-
ção d.e substitu- 6 commissão de Instrucção ra dos srs. De-
tos de lentes ou Publica. putados. 
professores dos 
Gymnasios. 

I~m 31 ó ofl'crecido o va.e a 
imprimir-se para ser submet-
tido á primeira discussão. 

I~m ;~ do setembro ó approvn,-
do som debate em prnneira 
discussão e romettido á com-
missão respectiva. 
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1807 :a de agosto 1:~4 Regula a nomoa- Em :l, o o1Torociuo o•'vao a lnicindo mt Ca-

ção do substitu- imprimir para sot· submot- mv.ra dos srs. 
tos do lentos ou tido á segunda discussão, Deputados. 
professores dos acompanba<lo do seguinte 
Gymnasios. 

PAHECEl~ 

A commissão do Instrucção 
Publica, considerando quo a 
disposição do art. I.· do pro-
jacto n. 12-1, da Camara, quo 
parece rofel'ir-so,..exclusiva-
men to aos Gymnasios, devo 
ampliar-se aos,. diroctoros 
dos mais ,Astabolocimontos 
estaduaes do ensino~; 

Considerando pue a.isonção do 
pagamento do titulo do 
nomeação ou do qualquer 
imposto só se devo referir 
aos lentes ov. professores 
dos respectivos estabeleci-
mentos quando sobro ollos 
recabir a nomeação do sub-
stitutos, o n::'.J a indivíduos 
oxtranlws aos mesmos esta-
belecimentos ; 

Considerando quo no Internato 
do Gymnasio a ausoncia.tom· 
pararia do lentos o professo-
res, cuja substituição ó or-
dinariamente di m culta da 
pela oxiquidade de venci· 
montes, assumo um caracter 
do maior gravidade om re-
lação aos nlumnos quo pagão 
1wnsão ; ó de parecer quo o 
referidoprojecto vá à segunda 
discussão com as seguintes 
emendas: 

].• 

Ao art. I.· Depois do - reitor 
r -diga-se - : -ou director. 

. .. 
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18U7 27 do' agosto 1:~1 Regula a nomea-

Ção de substitu-
tos do lentos ou 

2. • Iniciado na Ca-

professores dos 
Gymnasios. Ao mesmo art. I.• Accroscon-

,, 

•) 

to-so in-fine : -quando não 
for pessoa oxtranha ao os-
tahclccimonto. 

') ,\ 

"· 

Ao § I.· do art. !. · Accrescen-
to-so in-fine : - excepto no 
Internato do Gymnasio. on-
de terão sompl'O vencimen-
tos in tegraes, que correrrio 
pela verba-- Instrucr;flo Pu-
blica. 

As mais disposições do projecto 
com a mesma redacçrio. 

) 

Sala das 1commissões, 3 lle se-
tembro do 181J7.- J. N. 
Kubitschek. - P. Drumond. 
- .Josino de Brito. 

]'•'m 0, onLra em segunda tlis-
cussiío, t!lto ô encenada sem 
debate, t1canuo a yotação. 
adiada pOl' l'alta do numel'O. 

Em li, pro~edontlo.so á vota-
ção, em segunda tliscussilo, 
ô o projccto approvado com 
todas ns emendas o rometti-
do á ccnmnissão do Instruc-
ção Publica. 

I~m 13, ó oJrerocido e vao 11 
imprimil• se paru ser suhmot-
tido à terceira discussão, a-
companhado do seguinte 

maru dos srs. De 
putados. 
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1807 :a do agosto 124 Regula a nomea-

ção de ~ubstitu
tos de lentes ou 

I)Aitgogn. 

professores 
Gymnasios. 

dos 
A commissão do Instrucção Pu 

blica, a que foi presente o 
proj,Jcto n. 12,1, da Camara 
dos srs. Deputados, rogulan 
do a remuneração de substi 
tutos do lentes o professores 
dos Gymnasios, já approva 
d.o em so unda discussão, ó 
d.e parecer quo seja submot 
tido á terceira, com as se 
guintes omonclas; tambom 
approvadas em ~egunda: 

Ao art. I.· Do 'pois de-reitor 
diga-se :-ou diroctor. 

2.'"'·1· 

1 Ao mesmo art. l. · Accroscon 
te-so «in fino»: - quand.o 
não fôr pessoa extranha ao 
estabelecimento. 

3." 

Ao § I.· do art. I.· Accrescen 
to-so «in llne »: - excepto 
no Internato do Gymnasio, 
onde torilo sempre venci-
mentos integmes, quo corre-
ram pela verba-Instrucçilo I Publica. 

Sala das commissõos, 13 d.e se-
tembro elo 1807.-.J. N. Kubi-
tschok.-V. M. de Mello Fran-
co.-P. Drurnond.. 

l'ENJm DJ<J ANDAMENTO 

O IlSER V rVJÜ ES 

Iniciad.o na 
mura dos 
Doputad.os. 

C a-

,. 

I) 
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1807 ;~7 de agosto 1:2s Ro')'UÜt o accesso I•:m 30 de agosto, 6 r·omettir.lo Iniciado na Cu-
dos magistr'ados. à com missão de Justiça o mara dos srs. 

1807 :27 do agosto 

1397 27 de agosto 

Legislac;no. Depu ta dos. 

PENDE 1m PARECElt 

1:26 Auctoriza o Govcr- Em 30 do agosto, 6 romottido Iniciado na Cama-
no a Jontractar ú commissão de Instrucção ra dos srs. De-
a organizaçL~o de Publica. putados. 
um diccionario 
googmphico do 
Estado. , , I~m 31, ó oJrerecido o vae a 

imprimiP-so para sersubmet-
tido á primeira discussão. 

•) 
l~m ,1 tio sotom bro, 6 som do-

bate rejeitado em primeira 
discussi\.o e vae a arcbivar-
se, ollic'Jm<io-se a respeito á 
Camn.ra dos sr-s. Deputatlos. 

1:27 Prolonga o anno Em 30 uo agosto, 6 remottido Iniciatlo na Cama-
lectivo das Es- à commisnão de Instrucção m dos srs. Do-
colas Normaos publica. putatlos. 
ato 15 tle maio 
do 1898. 

Em 31, ó oJTerecido o vao a 
imprimir-se rmra ser sub-
mettitlo it primeira discus-
são. 

Em ;~ do setembro ó appro-
vado sem debato em pri-
meit'a discussão e romottitlo 
à commissão respectiva. 
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I8' .. )J~7 t''"',"'go:-to -• ·- c.tv •.L " 127 Prolonga o anuo J~m 3, 6 olrerecido o,.yao a Iniciado na Ca-
loetivo das Es- imprimir p<1ra ser submot · mam dos srs. 
colas Normaos tido á segunda discnssüo, Deputados. 
ató 15 de maio acompanhado do seguinte co 1808. 

PARECBH. 

A c0mmissão de lnstrucç:Lo Pu-
blica, considerando a dupli-
cv.ta de fórias quo so dar<'t 
nus Escolas Norr :1acs dos !lo 
quo soja convertido em lei 
o projccto quo'· motliílca a 
legislação r eo-rcluttt em vi-
gor, o considcrantlo serem 
essas fórias excessivas, 6 do 
parecer quo o projecto n. 
127, da Car~:.am, do corrente 
anno, soja apresentado á so· 
guntla discussão com a se-
guinte emflllda. 

·' 

( Ao art. I.· Em vez-de - no-
f vcmbro a d9zomhro - diga-

se : - de l.'; do dezembro a 
~~~ do janeiro. 

SuJa das commissõcs, 3 do se-
tembro do 18()7. - .J. N. 
Kubitschok.-Josino de Brito. 
- Forreira Alvos. 

l~m 9, entra om seguntlit dls· 
cussão por artigos. 

Ao art. I.· ô mais ofl'crocida 
o posta conjunctamento em 
discussão a seguinte 

JlMENDA 

Ao purag!'apho uni co do art. J, •. 
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ASSUMPTO ANDA.:\IENTO OllSER\'1\ÇÕES 

l8U7 27 ele agosto 127 l'r·:~Ionga o anno Onde so diz - novembro - Iniciado 1m Camn-
lcctivo das Es- diga-se - dezom bro. r,\ dos srs. De-
colas Normaos putados. 
ató 15 de Maio 
de 1H98. Sala das sessões, 9 do sotemlJro 

'·' 

•) 

do 18U7. -Josino do Brito.-
Fcrreira Alvos. 

Não havendo mais quem pec;a 
a palavra, encerra-se a dis-
cussão e tica a votação adia-
da par falta do numero. 

A discussão do ar L. ;~. • ó cn- · 
cerrada sem debate, o adiada 
tlo mesmo modo a votação. 

Em li, procedendo-se á vota-
ção, ó o projocto approvado: 
em segunda tliscussão, son-
do rqjeitarla a emenda oil'e-
rocida ~ela commissão tlo 
lnstruc.,.w Publica o 1lcando 
prqjudicada a oJl'crecida 
pelos srs. Josino do Brito e 
Ferreira AI vos. 

At!optatlo em segunda para 
passar á terceira discussão, 
1ioa o projecto sobro a mesa: 
para entrar na ordem dos, 
trabalhos, dispensado para 
esse fim o interstício regi-. 
mental, a requerimento do 
sr. Costa Sona. 

Em 13, e approvado sem de-
bato em torceim discussão o 
rcmettido á commissllo de 
Redacção, que, obtendo ur-
gencia, oll'orece e e appro-. 
vada a redacçlto 1inal. ; 

} 
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1897 28 do agosto t28 

ASSUMPTO 

Prolonga o anno 
lectivo das Es-
colas Normaes 
ate 15 do Maio 
do 1808. 

Auctoriza o gover-
no a pro!'ogar 
por mais 8 me-
zes o praso con-
cedido á compa-
nhia E. 1<'. Oeste 
do Minas para 
entregar ao tra-
i'ego o ramrl do 
Pitanguy. 

( 
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Ji~J)l J.t, ô rerncttido á Si)ncr;ito,llniciado na Cama-
so h n. 110. ra dos srs. De-

putados. 

Sauccioundo 

LEI • N, ~:25, DE 17 DE SBTmiDitO 
DE 1807 

1~111 

á 
:30 do agosto, ó romettido Iniciado na Cama-
commissiio do Obras Pu- ra r1os srs. Do-

bli cas. ~. putados. 

Enl 
inl 

31 ' e ofl'erecido o vao a 
pl'imir-so y-ua ser &ub-

ottido á primeim disous-
o. 

m 
sã 

Ji~J)l ~2 de setetnbro, ó appr~
tlo som debato em prt-
oira discus;;ão e remettido 
commissão respectiva. 

v a 
m 
á 

Eru 
pr 

G, ó oJrerocido e vao a im-
imir-so para ser submet-
Ia á sogu nda discussão, 
ompanlmdo do seguinte 

til 
a c 

PAIWCER 

A' c 
c a 

ommissão de Obras Publi· 
s J'oi prosonto o pt•ojocto 

1:?8, da C;llnara, do cot'-
nto anno, auctvrizando o 
vHno a prorogar o pra.so 

Jl. 
r o 
go 

'1 •. 
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1807 28 do agosto 1:~8 Auctorí~a o go-

lerno a prol'O-
gar por mais 8 
me~os o praso 
concedido à com-
panhia E. F. 
Oeste do Minas 
para entregar ao 
tral'ogo o ramal 
de Pitanguy. 
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concedirlo á Estrada de Forro Iniciado na Cama-
Oeste de l\linas para entro- ra dos srs. De-
gar ao trafego o ramal de putados. 
Pitanguy e contém outras 
disposições a respeito do ou-
tras cmp1·esas congonoros, 
cujo projecto já foi appro-
vado em pl'imoira discus~rro, 
6 ella do parecer que seja 
submettido á segunda, com 
as seguintes emendas: 

Accresconto-so : 

Artigo o pPaso para o inicio 
dos trabalhos da construc-
ção da Estrada do Ferro de 
Thoophilo Ottoni ao Peçanha 
será contado da data da 
inauguração da Estl'ada de 
Ferro Bahia e Minas na-
quella cidade. 

Ao art. 2.· Paragrapho unico. 
SubstituD.1se pelo seguinte : 

) 

Fica isenta do sello estadual a 
prorogaçiio de praso para 
conclusão dos trabalhos e 
entrega ao trafego de suas 
linhas <[uo o governo jul-
gar conveniente conceder á 
Companhia Estrada do Fer-
ro Sapucahy, prevalecendo 
porem para os effeiws da 
clausula 18 os prasos fixa-
dos no § 1. · da clausula 3.· 
do contracto de O de dezem-
bro de 1803. 

Sala das commissões, 6 de se-
tembro do 1897. -C. Sena. 
- Ferreira Alves. 

J~m 13,: entrando em segunda 
discussão, ó oiTorecido o SA-
guinte 

) 
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128 Auctoriza o gover-
no a prorogar 

REQUEP..DmNTO 

por mui~ N mo-
zes o praso con-
couido á compa- Roqueiro a retirada das omon-
nhia E. F. Oeste das apresentadas ao projocto 
do Minas para n. 1:~8, da Camam dos srs. 
entregar ao tra- Deputados. 
fego o ramal do 
Pltanguy. 

Sala das sessões, 13 do setem-
bro do l8'J7. - Costa Sona. 

Apoiado o em discus;ão, ó esta 
encerrada sem debato o ê 
approvado o roc; Joi·imonto, 
sendo, porün~to, retiradas as 
emendas. 

Em seguida, , ão successiva-
monto approvados som do-
bato os arts. I.·, 2. · e :l.· do 
projecto, quo e adaptado om 
sognnda para r:assar á tor-
i:eira discussão, ficando so-
bre a mesa para entrar na 
ordem dos trabalhos, dispon-
sa,io para oss.., tlm o inter-
stício regimental, a reque-
rimento do sr. Costa Sena. 

Em H, e approvado som do-
bato em terceira discussão o 
romottido á commissao do 
Redacção quo, obtendo ur-
gencia, o1Torece o ó approva-
<lu a redacção final. 

l~m 15, ó romottido á sancção, 
sob n. 111. 

Snnccioiu\11 o 

LEI N. ;,30 Im 28 DI<] SETEMDHO 
DE l8'J7 

OllSEIWAÇÜES 

Iniciado na 
ma1•a dos 
Deputados. 

Ca-
srs. 

_, 
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:::lO do agostJ I:2JE ·Jtabolocc o modo ~\1m J. · do sotomln·o, ô romet- Iniciado na 
de votação n:LS ticlo :'1. commissão do .Justiça mara dos 
eleições de Pro- o Legislaçi\o. Deputados. 

Ca-
srs. 

I 
1807'30 de agosto 

sidonte do Esta-
do, ::;enadores, 
Deputados, Vo-
reaLiot•os, Conse- l'E:'>IDF. DE PARECBit 
lhoir•os distric-
tacs o Juizes elo 
Paz, no caso elo 
nrro formação da 
mesa oleitoral 
ou elo ser rocu-
S2..d:\ a admissão 
t lo 11s caos. 

) 

130 Auctor·iza G 'govor· !i~m r.· de setembro, o romot- Iniciado na Cama-
no a conceder tido ú commissão de 1\oquc- mara dos srs. 
licença ao ama- rimontos de Partes. Deputados. 
nuonse tla Di-
roctor'll de Hy-
giono, X e n o- J~m 3, ô o11'orccido o vao a im-
phonto ltenault. pt•imir-s') para ser submot-

tiLlo ú >primeira discussão. 

Em li, ô ap provado sem de· 
bato em primoit•a tliscussrro, 
em escrutínio secreto, por 8 
votos contra 7, e romcttido 
à commissfio respectiva. 

l·~m 13, ô oJTérecido e flca so-
nro a mesa para ser snb-
mottido it segunda discus-
sllo, dispensados para osso 
tim o interstício e r.t impres-
s:to, a requerimento do sr, 
Ncccsio Tavm·os. 

Em 14, ó approvado sem de-
bate em segunda discuss:to, 
em escr·utinio secreto, 110r 
ll votos contra 3, e Jicu so-
bre a mesu para entrar na 
ordem dos trabalhos, dis-
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ponsa1lo para os~o íiJÍ1 o in- Iniciado ntt 
tersticio rogimontul, a ro- mam dos 
querimonto do sr. Costa Doputados. 
Sou a. 

I ::lO Auctoriza o gover-
no a coneodor 
liconç<t no anut-
nuouso da Diree-
tur a do liygio-
no, Xenoplwnto 
Ronau1t. I•:m IG, é app1·ovado sem cle-

bat•J em torcoira discussão, 
em escrutínio secreto, por 
10 votos contra 3, o rornot-
tido ú comm issão do Rodac-
ção, quo, obtendo urgoncia, 
o1feroce e ó approvada a 
redacção final, se: <Jdo nossa 
mesmn. data romottido á 
sancçflo sob n. 1:2. 

fJauccionntio 
''.I 

LJ.:I N. 226, DE )fl DE SETEMBRO 
m: 1807 '. 

'·, 

Ca-
srs. 

131 Fixa a commissão l~m I.· do sotem bro, ó romot- Iniciado na Cama-
quo devem por- tido á commissilo do Fi- ra dos srs. Do-
caber os .syn~i- nanças. putados. 
COS pr()VJSOI'!OS 
o definitivos nas 
liquidações for- Em :l, ó oll'erocido o approva-
çadas o fallon- do o soguinto 
c ias. 

HEQmnnteNTO 

A commissão do Finanças, á 
quo foi prosonto o projecto 
n. 131, da C amara, udopta-o 
para sor submot1 ido á pri-
meira discussão, sondo, au-
tos, ouvida a respeito do 
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131 Fi'ra a commts~ao 
quo ll,wem por·-
cebcr os synüi-1 

mesmo :t cGmmissito do Jus- Iniciado na Cama-
ti<;a e Logisl<v;ão. ra dos srs. De-

putados. 
cos provisorios , .. , . . ,-· " , 
0 dotlnitivos nas S,\la 1L1;; conlln;ssoes,, do ~o-
líquidnr,õcs J'ol'- tcmhro do 18.l_7. - .Joaqmm 
çadas 0 J'allon- l!utl'a.-.J~aquun C. ,da Costa 
cias. Sena. - Gomes da Silva. 

PENDg DE P.\I!ECEH. 

13:~ Auctoriza o govor- J~m 1.· do sotcmhro, 6 ronHJt- Iniciado na Cama-
no a l'azer in no- tido á com missão do Oh r as ra dos srs. De-
var;ão dcl con- Publicas. putados. 
tracto firmado 
com a c0mpa-
nllia E. F. Oeste 
do Mir J.S em ;~,1 I~m G, 6 oll'orocido o vao a 
elo abril do l8'JO. imprimir-se parasor submot-

tido á prlynoira discussão. 
') 

Em 13, 6 approvndo depois 
do algum debato em pri-
meira discussão o remot-
tido á commissfio respectiva, 
quo, obtendo urgcncia, o 
o1l'orece e fica sobro a mesa 
pam ser submettido á se-
gunda discussão, dispensa 
dos pnra esse llm o interstí-
cio o a impt•esslio, a reque-
rimento do sr. Costa Semt. 

Em 14, depois de algum de-
bato, 6 approvn.do em segun-
da discussão o fica sobre a 
mesa para ser submcttido á 
torcoira, dispensado para 
osso 1lm o interstício regi-
mental, a requerimento do 
sr. Costa Se na. 
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I 
--lf-l!-)3_l_(_lo_a_g-os-t~J IiJ:J\uctoriza o govcr- A roquorimcnto dos sn .. Joa- Iniciado na 

no a fazer irmo· quim Alvares o Rocha Lagoa, mara dos 
vaf;f\o do con- consigna-~o na acta terem Deputados. 
traeto íirmado ss. cxcs. votado contra este 

Ca-
srs. 

18m 31 do agosto· 

I 

1807 2 de sotomh. 

I 

com a campa- projocto. 
nhia g, F. Oeste 
do Minas om ~~4 
do abr·il do 18\JO./Em 15, depois de algum do-

bato, o npprovauo em ter-
ceira discussão o romottido 
à commissão de Rodacção 
quo, obtendo m•gencia, o1re-
roco e o approvaua a ro-
tlacção ll.nal, sep.do nessa 
mesma tlata r(/mottido à 
sancção sob n . .)l3. 

f'• 

Sauccimuulo 

T,EI N. 2.2\:1, m: ;~8 DE SETm!TlRO 
DE 1897 .. 

133'rsonta do t!iroitos J~n~ I.· do sot()].nb~o, ô ror~et- Iniciado na Camn-
estatluaes, atõ tJuo as cormmssoes reumuas ra dos srs. Do-
que seJam pro- do Finanças o Obras Pu- putaüos. 
duzidas no Esta- blicas. 
do, as matarias 
primas necossa-
rias ÚS ÍilUUS- PJCXDE DE PAitECim. 
triassimilaros ás 
o s t r a n g eiras, 
importadas para 
os r os poctivos 
o s t abelccimon-
tos. 

13,1 Créa na Capital do l~m a do setembro, 
Estado um Insti- titlo á commissão 
tuto Militar tio Publica. 
Menores Artífi-
ces. 

0 remet- Iniciado nn. Cama-
de Força ra dos srs. De-

putados. 
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Pl~J7!2 de setemb. 
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1:31 Crê'tt na Capital do l~m !l, t~ offerccido e vac a im- Iniciado na Cama-I Estado um Insti- primir para ser snbmettido r a dos srs. De-
tuto Militar de á primeira uiscusslio. putados. 
Monoros Artifi-

I ces. 

11m 13, ó approva(lo sem de-

I 
bato om primeira disçussão 
o remettido á commissão 
respectiva. 

l I l'!')lfm rm PAREGim 

-

') 
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PROJECTOS ENVIADOS 
Pl<}LA 

CAMARA DOS SRSI DEPUTADOS 
) 

AO 
) 

Senado Mineiro 
) 

EM: 1896 
) 

E QUE TIVERAM ANOAMfNTO EM 1897 
') 
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Projectos enviados pela Camara em 1896 e que 
tiverarn andamento em 1897 

ASSUi\IPTO ANDAMENTO OBS!m.VAC)OES 

') ..--1---,- -----·-------

ISVG :2 do julho 

) 

,15 Cl'i~a caLloiras do J~m lO do agosto do lS!JG, on- Iniciado na Ca-
instrucçf(o pl'i- trando em segunda discus- mar a dos srs. 
maria em divor- silo, foi approvado um ro- Deputados. 
sas localillndes. querimento do sr. Senador 

Kubitschek pedindo o adia-
mento por 2,! ltot·ns. 

V ido synopse do l80G, pags. 
78. 

J~m 7 de Julho do l8V7, con-
tinuando a segunda discus-
são, o Sl'. Teixeira da Costa 
fundamenta, o1Terecc, e apo-
iado e posto em discussão o 
seguinte 

REQUBRDIENTO 
) 

Roqueiro o adiamento do pro-
jecto n. 45 por tempo indo-
terminado. 

Saltt das sessões, 7 do julho do 
1807.- Teixeim da Costa. 

Encerrada, sem debato, a (lis-
ctlssão, ó approvado o l'o-
querimento. 

O Sl'. Presidente declara que 
se vae fazer a respeito a ne-
cossaria communicação à 
Camara dos Sl'S Deputados, 
visto considerar-se r~joiütdo 
o projecto, nos termos do 
art. w:J do Regimento in .. 
terno. 
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ASSUl\IPTO A.::-WAMENTO OBSERVAÇÕES 

, I 
85 Auctoriza o gover- Em 11; de sotornbro uo l80G, ó Iniciado na Cama-

no a innovar o oJrerecido e vae a imprimir- ra dos srs. De-
contracto cole- ~o pura ser submottido ú se- putauos. 
b r a u o com a guntla uigcussão. 
companhia Via-
ção Ferrea uo 
Sapucahy, ole- Viue synopse do 1806, pags. 
vando o capital 201. 
gnrantido pola 
lei n. G4, de 24 
de julho de 1893. J~m I.· do julho de 1897, en-

trando em segunda uiscussão, 
o sr. Bernuruino de Lima fun-
damenta e ofiert-~e o se-
guinte 

,. 

REQUERIMBN'l'O 

Requeiro auiamonto da dis-
cussão uo projrwto n. 85 ua 
Camara dos t:~rs. Deputa-
dos. 

Sala das sessões, 1. • do julho 
do 1897. - Bernardino de 
Lima. 

Apoiado o em discussão, o sr. 
Mello Franco fundamenta e 
oi1'erece o seguinte additivo, 
quo e cguuhnente apoiado o 
posto em discussão. 

IWQ Ul~IU MEN'l'O 

1\equeiro que sej<1 ouvido o 
sr. Secretario tia Agricul-
tura. 

Sala das sessões, I.· tle julho 
do 1897. -Mello Franco. 
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ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

8GL'JCtoriza o govor- O sr. Rehollo Ilorta diz que/Iniciado na Cama-
no a innovar o vota pelo requerimento do ra dos srs. De-
contracto cole- sr. BIWllHl'dino do Lim:1, por- putados. 
brado com a quo, pelo regimento, os adia-
companhia Via- montos por tempo indotor-1 
ção Ferroa do minado eltnivalom à rejoi-
Snpucahy, ele- ção da materia principal, ej 
vando o capital quo o Sona1lo, ao tomar co-
garantido pela nllocimento de projectos da 
lei n. 6'i, de 2,1 natureza uo que so acha em 
do julho do 1803. discussão, deve ter mmto 

em vista as Finanças do Es-
tmlo. 

Encerrada a discussão, o sr. 
Presidente suhmotte a votos 
o additivo oll'orocido pelo 
sr. Mello Fnmco, o qual é 
approvado, ilcando prejudi-
cado o requerimento rlo sr. 
Bernardino de Lima. 

) O sr. Rebollo Horta (pela or-
dem) diz quo não compl'O-
hentle c9mo se possa pôi' a 
votos um additivo, sem pri-

) meir~!tnente votar-se a n:a-
teria princip·tl; que a mesa, 
naturalmente por engano, 
inverteu a ordem da vota-
ção, e, assim sondo, nenhum 
inconveniente haveria em 
votar-se primeiro o reque-
rimento do sr. Bernardino 
do Lima e depois o do sr. 
Mello Fran0o. 

O sr. P1·esidento doclora quo, 
sendo o rott uerimorllo do sr. 
1\Iello Fmnoo consitlemdo 
como additi v o, entendia quo 
deveria ser votado em pri-
meiro Jogar, mas quo, umn 
vez quo ha reclamação, ial 
consultar a casa sobro qual 
o requerimento quo dove1·ia 
ser primeiramente submot- 1 

tido a votos. I 
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,\SSUl\IPTO ANDA:\IENTO OBSEitVA.fjÜES 

-------
fl5 Auctot·iz:t o govcr- Consultada n casn. c·í · 

no a in novar o tôm a decisão do Sl'. 
co n tracto colo- den to. 
b r ad·o com a 
comptinllia Vin-
ção Forrou do 

,num- Iniciado nu 
l'resi- mara dos 

Deputados. 

Sapucahy, ?lO· l'ICNDI<: DI<] INFOID!Ac;fms llA ~Jo:
vando O CUllltal CIWTAIUA D'AGIUGUI!l'UI{A, Im-
garantido pela QISI'l'ADAS Im OFFIG!O DE ]. · 
lei n. IH, do 24 rm Jur.no. 
tlc julho do I8!.l:3. 

1': 

C a-
srs. 

!JO Auctorizu n funda- Em_I5 d? soto· :1bro ~lo IS_DG,, o Iniciado na Cama 
ção do charquoa- ollcrecJdo o vao a IHllJ!'IHlll'; ra dos srs. Do 
das no Estado. se p~tra ~ar S';_lbmotttdo a putatlos. 

terceira dtscuss:w. 
~~ 

Vido synopso do lfl0G, pags. 
20(), 

I~m I.· do julho do 1807, en-
trando em to'1·coira discus-
são, depois do algum delmto, 
e rejeitado o vae a are h i v ar-
se, o!Iiciando-se a rospoito 
à C amaro. dos srs. Depu-
tados. 

!J.'Z Equipara os von- J~m 14 de setembro de IBDG, Inici:trlo na Cama-
cimentos da p!'O- á viRtn do requerimento rlu ra rlos srs. De-
fessora da asco- commissão de Instrucção Pu- putados. 
Ia primaria do· blica, oJiiciou-sc ao governo 
n o m i na tla - pedindo informações a ro-
Francisca Bote- spoito. 
lho - om Pitan-
guy, aos dos 
professores das Vide synopsc do l8!JG, pags. 
escolas urbanas ;G08. 

'! 
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1
3 do sotomb. ao Eqt~ipara os vou- ~~m :~1 do julho do l8ü7 6 lido Iniciado na Cama-

cimentos (L\ pro- c remottido á respectiva com- ra dos srs. Do-
fesso!'a da asco- missão o seguinte oliicio : putados. 
la primaria do-
nominada-
Francisca Boto- Secretaria do Interior do Es-
lho - em Pltan- tado do Minas Goraos em 
guy aos dos pro- Ouro Preto, 18 do se tom bro 
fessores <las es- de l8'J7. 
colas urbanas. 

Sr. dr. Secretario do Se· 
nado. 

Satisfazendo o pedido co nstan-
to do vosso o!Iicio, de 15 do 
corrente moz, c a bc-mo in Cor-
mar-vos (lUO a escola dono-
minada - Francisca Botolii o 
-com sódo na cidade de Pl-
tanguy funcciona om prodio 
proprio o foi funuaua om 
virtude do disposiçito tosta-
montaria do flnado Francis· 
co Jose do Andrada Botelho. 
Aclm-so sob a regoncia do 
D. Maria V.'eontinn, nomea-
da a 27 rlp julho dB lH'J2, a 
quem se paga o vencimento 
annual do l::wo,~ooo, impor-
tancia dos juros do 25 apo-
lices do Estado, que deixou 
lHlUClle finado, como patri-
monio da referida escola. 

Saudo o fraterni!lade. - O Se-
cretario do Interior, dr. 
Henrique Diniz. 

( 
/Í"7 
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Projectos enviados pela Camara em 1895 e que 
tiveram anda1nento em 1897 

1805 8 de j ulllo 

ASSUl\lPTO ANDAMENTO OllSimVA(]ÜES 

:~8 Modifica as leis ns. ll~m ll do agosto do 18\JG, ú Iniciado na Ca-
,11 e 77, sohre oJTereoido o V[lC a imprimir- mara dos srs. 
instrucçi"lo pu- se pa1'<1 ser submetticlo ú se- Deputados. 
hlíca. gunda, discussão. 

') 

Vide synopse do 18\JG, pags. 
248. 

Em I.· dejulho de 1807, en-
trando em segunda discus-
cussrro, po1· artigos, oon-
junctamonto com as emen-
das oll"e1·ecidas pela commis-
são de Instrucção Publica, 
o sr. Mello Franco funda-
monta o olferece o seguinte 

lWQUERBIE:-1'1'0 

) 

Requeiro adiamento da discus-
silo do projecto n. 28, ate 
que ostejtt presente a.os tra-
bnlhos do Senado o Senador 
Kubitschek. 

Sala da~ sessões, I.· de julho 
do 1SD7.-Z. M. l\1. Franco. 

Apoiado e em discussrro, e esta 
depois do algum debate en-
eerr:tda e approvaüo o re-
querimento, ílcanüo portanto! 
adiada a discussrro do pro-
jacto. 

Em 7, o sr. Presidente do-
clara que, tendo sido adiada, 
em virtude de rotjuerimento 
approvado pelo Senado, a 
tliscussiio do proj ecto n. 28 
da Camara, do 1805, at6 cjuo 
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Julho 281Modifioons !ois ns. 
41 o 77, wbro 
instrucçuo pu-
blica. 

'I 
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ANDA!v!ENTO OBSEit V AÇÕES 

ocmpacooos" o nob,; ,.,,Jlnioindo na Cama· 
tl)r da commissão do Instruo- ra dos srs. De· 
çi\o Publica, e <juo estando putallos. 
resolvido os~e incidente com 
o comparecimento do illus-
trado sr. Senado!' Kubitschek, 
ia incluir o referido projocto 
na onlom dos trabalhos. 

Ent 8, continuando a sogun~ 
da discussão. é o1Torocido, 
apoiado o posto f'gualmonto 
em discussão o seguinte 

Roqueiro quo o prqj o c to n. 28 
volto á commissão do In-
strucção Publh1. 

Sala das sossõe:;, 8 do julho do 
1807.- J. N. Kubitschek. 

(· 

Encerrada a discussão sem 
debato, ó approvado o ;cquo-
~imeuto. o rcmcttido o pro-
Jocto a refol'illa commis-são. 

I·~m lG, r\ offorocido e vao a 
imprimir o seguinte 

PAltl!JCEit 

A c~mmissão do Instrucção Pu-
lJltca, tonclo revisto o pro-
iocto do loi n. :28, da Cama-
ra, do 1805, quo modifica 
om. alguns JlOn tos, as I ois d~ 
ons1no om vigor; tendo 
egualmonto l'OVIsto a~ omon-

' I 

l '. 

-1, 
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I _____ _ 

das oifcrecidas no anno pL=~~Iniciar1 o na Cama-. 
sado, e do par9cor que sejQ: ra dos srs. De-
o mes1uo JH'oJecto dado ú' putados. 
sogundtt discussão com as I 
seguintes omen<las: ' 

l.' 

Ao art. !. · Altero-se do ma-
neira a tloar constituído o I 
Conselho Superior com os se_l 
guintes membt•os : 

Reitor do Gymnasio Mineiro, 
um director de Escola Nor-
mal, dons professores do en-1 
sino secundado, dous do nor-
mal c um do primari•J, to-

1 dos de livre nomeação do go-
verno, ú oxcepçito do pri · 
moiro, assim como os re-
spectivos suppientes. 

) ') . 
~. 

Aos artigos 2 a 4: supprí-
mam-se. 

Accroscente-so onde oonviel' : 

Ficam revogatlos os artigos 23\ 
a 27 <la lei n. 41 do 3 <le 
agosto de 1802. 

4 . 

Ao artigo G. • Paragrapho uni-
co. Depois de «munícipios» 
dig<t-se : excepto a conces-
sf\o <lo licenças o nomoaçõcs 
provisorias. 

' ..... 
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5.· Iniciado 11[1, Cama-
ra dos Sl'S. De-
putados. 

julho I ~~8 Mouiliea a::llois n~. 
-11 o 77, sobro 
instrucçuo pu-
blica. Ao al'tigo 7. • Supprima-so. 

G.· 

Ao artigo 1 I. Supprima-so. 

7.• 

Ao mtigo 14 .. Supprima-se. 

8 .• 

Ao artigo 15. Supprima-so. 

o.· 

Aos arts. 18 ar':S. Supprimam-
so, inclusive as tabollas. i 

10. 

Accrescontc-so onde convier. 

Os professores quo tiverem 
mais do 10, 15 e 20 annos 
do exercício terão um aug-
monto corrosponuonto de 5, 
10 o 15 por conto sobro os 
seus actuacs vencimentos, 
inclusivó a porcentagem da 
lei n. UO. 

11. 

Ao artigo 20. Supprima-~o. 
Ao artigo 30 n. V. Suppri-
mam-so 3.· e-
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18!!5·8 de julho ~~8 i\Irrlifica as leis ns. I 9 

,11 c 77, sobre 
instrucção pu-
lJiicn. Aos artigos ::n, 3:~ o 33. Sup-

primam-se. 

13. 

Ao artigo 35 paragrapho uni co, 
accrcscente-sc «in-fino» : -
si por via do concurso hou-
ver obtido os provimen-
tos. 

> Ao artigo 3G. Supprima--se. 

15. 

Ao artigo :p. Substitua-se o 
íinal deslle - tleando-atü o 

l tlm pr:..}o seguinte : desde 
que tenham adquirido o di-
reito á vitaliciedade. 

IG. 

Ao artigo :lS. Accrescentc-sc 
«in-tine»: com distincção. 

17. 

Ao artigo 39. Supprima-sc o 
paragrnpho unico. 

18. 

Aos artigos 41 a 42. Suppri-
mam-se. 

OBSERVAÇÕES 

Inicintlo n:.t Ca-
mara dos srs. 
Deputados. 
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13G 

ASSUMPTO ,\NDA?IIENTO 

28.l\Iodiílca as lois ns. 10. • 
41 e 77, sobre 
instrucção pu-
blica. Ao artigo -i3. Em vez do - or-

dem, diga-se- categoria. 

r· 

20. 

Ao artigo 45. Supprima-se. 

21. (' 

( 

Aos artigos 47 a 48. Sup-
primam-s&. 

22. 
r 

Ao ar·tigo 50. Supprima-se. 

23. 

Accrescente-s&·em logar oppor-
tuno: 

Artigo. Fica rostabelecida a 
disposição Jo art. 31.\ do re-
gulamento n. 100 do 10 do ju-
nho do 1883, devendo corTar 
a rospectivn desposa pela 
verba - Instrucção Publica. 

Sala das commissões, l6 de ju-
lho de 1807. -.r. N. Kubits-
chek.- P. Ilrumond. -V. 
M. M. Franco. 

I~m 19, continuando a segunda 
discussão p r artigos, con-
junctamente com as omen 
das o1rorecida~ pela commis-
são d<1 Instrucção Puhl íca a 
requerimento do sr•. Kubits-
chek, são retiradas, com o 

OBSERVMJÕES 

-----·--

Iniciado na Cama· 
1'<1 dos srs. De-
putados. 
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1805 8 de julho ll\-' rr r · consentimento da casa, to- Iniciado C a-28

1 

:ot 1 Jca as o1s ns. na 
41 o 77, sobro das as emendas oll'orecidas mar a dos srs. 
instrucçfio pu- pela mesma commissão em Deputados. 
hlicrt. 180G. 

Ao art. l. · e O!Torocida, npoia-
da e posta conjunctamcnte 
em <l.iscussão a seguinte 

SUB-EMENDA .\. E~m:-<DA N. 1 
í 

) 
EntJ'o os membros do Conso-

) lho Superior íigurom mais 

I 
os seguintes: 

I ) 

! 1 director do Instituto profis-
sional. 

) I Impector escolar da 
do Estado. 

Capital 
_) 

) .) I I profe3sor do ensino primario 
ou secundario particular. 

I 
Todos do livre nomeação doi 

governo. 

I I Sala das sessões, I D do julho I I de 1897. - Kubitschek. 
! 

Encerrada a lliscussu.o, som 
mais debato, ó approvndo o 
artigo com a emenda n. 1 o 
com a sub-emenda olJ'er0cida 
pelo sr. Kubitschek. 

l Os arts. 2. ·, 3. · e 4.· são sup.l I 

I prímídos, com a ap1n·ovação 
da emeuua supprossiva n, 

I 2, oJJ'erociua pola commis-
são. 

I 
s.s.- 1~ 

) 

/ 
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18()5 l:í de julho 

ASSU:MPTO ANDAl\IEi\'TO OilSEB.VAÇÜES 

---
:!8 Moditlcaas leis ns. A emenda additint n. 3, oiTe- Iniciado ua Cama-

41 o 77, sobre 1·ecida pola commissü.o, ó ap ra dos srs. De-
instrucção pu- provadn, assim como o art. putatlos. 
lJlica. 5. · do p1·ojecto. 

A' emenda n. 4, on~erccida pola 
commissfío ao art. G. ·, o sr. 
Bernardino do Lima oJrerece 
a seguinte 

Sub~tit~a-se p expressão- pro-
vJsorws -por -interinas-
não devendo estas exceder ~ 
prnso de :lO, dias. - S. R. 

Sala das sessões, I'J do julho 
do 1807. - Bernardino do 
Lima. 

Apoiada o om discm;são, <i 
esta encerrat).'t o approvado 
o art. G. • com a emenda da 
commissão o com a sub-
emenda do sr. Bernardino 
do Lima. 

O art. 7. · ó supprimido, com a 
approvação da emenda sup-
prossiyn. !L 5, ofrorccida pela 
COllllllJSSUO. 

Os arts. s.·, ü.· o lO.· são ap-
provndos. 

O art. li 6 8Upprimido, com a 
approvaçi'lo da omonda sup-
prossiya :1. G, ofl'orocida }loJa 
CO!lllll!SSaO. 

Os arts. I·' o 13 s:to appro-
1 vados. 
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ASSUMPTO ANDAMENTO OllSEH.VAf]ÔES 

28 Mf}dificaas leis ns. Os arts. I t a :21-l, inclusivé as Iniciado na Ca-
41 e 77, sobre tabcllas, siio supprimidos mara dos srs. 
instrucçiio pu- com a approvação das emen- Deputados, 
hlica. das suppl'essivas ns. 7, 8 e u, o1Ierecidas pela commis-

são. 

A' emenda additiva n. 10, ê 
oJl"erecida, apoiada e posta 
conjunctamente em discus-
são <t seguinte 

SUB·B~L\.NDA A' EUENDA N. 10 

-· ) 

) 

Seja qual for o regulamento 
em virtude do qual tenham 

' sido nomeados. 

Sala das sessões, Hl do julho 
do 1897. - Costa Sena. 

Encerrada ')a discussão, é ap-
provada -a omonda com a 

l sub-or.londa. 

o ;'trt. 2\J é supprimiuo com a 
approvação da emenua sup-
pressiva n. 11,1: parte, oJTe-
recida pela commissflo. 

O sr. Mello Franco fundamenta 
o oil'orece a seguinte emen-
da ad<litiva, quo ó approva-
som debate 

mmNDA ADDITIVA 

(Onde convier). 

A auctorização facultada ao 
governo para transferir ca-
deiras de instrucção pl'ima-
ria, nos termos do art. 5. ·, 
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_ .............. - --------------------

1805 8 do julho 28 Modifica as leis ns. 
41 o 77, sobro 
instrucção pu-
blica. 

da loi n. 201, de 18 lo se- Iniciado na Ca-
tomhro de J8üG, podo ser ex- mara dos srs. De-
ercida dentro d ecada muni- putados. 
cipio. 

Sala das sessões, I a do julho 
do ll"l97. - V. M. do Mello 
Franco. -J. N. Kubitschek. 
-P. Drumonu. 

O art. 30 ó approV<')o, com a 
segunua parto da omondtt n. 
11 ofl'erecida pl'la commis-
são . 

Os arts. :31, 32 e 33 são sup-
primidos, '~.,om a approva-
çilo da omenua supprossiva, 
n. 12, o1l'erociua pela com-
missão. 

O art. 34 é approvado e, bem 
r; assim, o art,)35 com a emen-

U.a n. 13, oJl'erocida pela com-
missão, 

O art. 3G ó supprimido, com 
a approvaçilo da omonda sup-
prossinJ,, n. 1'1, o1l'orocida 
pela commissilo. 

Os arts. 37 o 38 são approva-
dos com as emendas ns. 15 
o lG o1Terecidas pela com-
missão. 

O art. 39 e approvado, com a 
emon~a ~· 17, oJTerecida pela 
comm1ssao. 

O _art: 40 é considoraJo pre-
.JUdiCado com a approvação 
da emenda n. 10. 

i• 
' 
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I -- -------·--
18!)5 H de jullio 28 Mqdilica as loisns. O nrt. 41 ó supprimido com a Iniciado na Ca-

,11 o 77, sobro approvaçfío da omencla sup- mam dos sr·s. 
instrucçfío pu- pros~iva 11. 18, primeira par- Deputados. 
blicu. to, oJToreciJ:t pela commis-

sf(o. 

I() art. ·12 ê app:'ovmlo, sondo a 

i 
parto da omerHI<t n. 18, a ello 
rd'erente, retirad.1, a req ue-
rimento do sr. Ku!Jitscllek. 

O art. ,j;) ó approvado com a 
emenda n.IU, o!rerocida pela 
commissão, o hem assim o 
art. 4'i. 

o art. 45 ó suppl'imido com a 
approvação da emor~da sup-
pressi v a n. ;~o, oJiorecJtla pela 
com missão. 

o art. 40 é approvado. 

'.\ 

Os arts. Y.7 e 48 sito supprum-
dos com a approvaçlto da 
om~nda suppressiva n. 21, 
o!l'erecida pela commissrto. 

O art. 4\l é approvado, sondo 
suppdmido o tle n. 50, crJm 
a approvação da emenda sup-
pressiva n. 22, oJr~recida pela 
com missão. 

A emenda additiva n. 23, olJ'o-
recida pela com missão, ó ap-
provadu e bem assim o ar-
tigo 51. 

Adaptado om segunda, pura 
passar á t~rceira disous~Ko, 
vae o projecto, com as emen-
das approvadas, á commis-
são de instrucção publica. 
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28 Modifica asleis ns. Em 20, õ oJrerecido o vao a Iniciado na 
41 o 77, sobre imprimir para ser suhmet- mara dos 
instrucção pu- tido á terceira discussão, Deputados. 
blica. acompanhado do seguinte 

PARECER 

A conlmissão de Instrucção 
Publica pensa qui./ ns emen-
das approvadas em segunda 
discussão pelo S.)nado, rela-
tivas ao r--ojecto n. 28, da 
Camara, do 1895, devem ser 
redigidas pm·a a terceira do 
seguinte modo : ' ; 

N. 1 

Ao art. I.· Altero-so de ma-
neira a ilcar constituído o 
Conselho Sur)rior com os se-
guintes membros : 

Reitor do Gymnasio Mineiro. 

Um diroctor do Escola Normal. 

Um diroctor do Instituto Pro-
1lssional. 

O Inspoctor Escolar da Capital 
do Estado. 

um. professor de ensino prima-
1'10 ou socunthtrio particular. 

IDous Jlrofossoros do ensino so-
cundario. 

Cn-
srs. 



143 

I 
UJ 

~ 
o o cé ASSUJ\IPTO ANDAMENTO ODSERVM]ÕES ;..-:; E-< 1'::.1 r. ~ ....., 

A ,c. 
~ ;.:J 

r; 

-- ------

:28~~kJifica as leis n~. 1H~J5 R tlo julho Dous llo normal o Iniciado na Cu-
:1! e 77, sobro mura dos srs. 
inst!'ucção pu- Um do primario. Deputados. 
blica. 

Todos de livre nomeação tlo 
governo, {t oxcepção do pri-
meiro, assim como os respo-
ctívos supplontcs. 

N '> 

·; 
Ao art. 2.· Supprima-se. 

i 

) N ., . ;:) 

) Ao art. 3. • Supprima-se. 

N. :1 
) 

Ao art. :1. • Supprima-sc. 
_) 

) ) 

N. 5 

Accroscon te-se onde convier: 
Ficam revogados os arts. ')') 

_,) 

a 27 da lei n. ,11 do :l do a-
gosto do 189.?. 

N. G 

Ao art.. G. ·, paragrapho unico. 
Depois do «municípios» diga. 
se: excepto a concessão do 
licenças e nomoaçuos intel'i-
nas, não devendo estas ex-
ceder ao praso do trinta dias. 

N. 7 

Ao art. 7.· Suppri ma-se. 
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N. 8 Iniciado na Cu-
mar· a dos srs. 
Dopu~ados. 

Ao art. 11. Supprima-so. 

N. g 

Ao art. 14. Supprima-so. 

N. 10 

(o art. 15. Supp~ima· so. 
d 

I 
N. li 

'.-

., 
/ 

Ao art. 18. Supprima-so. 

N. r 1~ 

Ao ar·t. 10. SJJpprima-so. 

N. 13 

Ao art. 20. Supprima-so. 

N. 1-1 

Ao art. :zl. Supprímu-so. 

N. 15 

Ao art. 2:~. Supprima-so. 

N, 10 

Ao art. ;~3. Supprima-so. 
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N. 17 

1 

Iniciado na Ca-
mara dos srs .. 
Deputados. 

Ao art. 24. Supprima-se. 

N. 18 

Ao art. 25. Supprima -se. 

N. 19 

Ao art. 26. Supprima-se. 

N. 20 

Ao art. 27. Supprima-se. 

N. ;n 

Ao art. 28 e paragrapho. Sup-
primam~se. 

;) 

N '>'> . --
A's tabellas. Supprimam-se. 

N. 23 

l. 
I Accreseente-se ontle conv1er . 

Os professores que tiverem 
mais de 10, 15 o ~W annos 
de exercício terão um aug-
mento correspondente a 5, 
10 e 15 por cento sobre os 
seus vencimentos, inclusivo 
a porcentagem da lei n. no, 
seja qual for o regulamento 
om virtude do qual tenham 
sido nomeados. 

•J 
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N. 2r! Iniciado na Cama-
r a dos srN. Do-

Ao art. 2D. Supprima-so. 
putados. 

N. :25 

Ao art. ~lO u. v. Supprimam-
so- 3.· e-

~-· 

N. 2G 

Ao art. 31. Supprim!.j.~So. 

(' 

N. 27 

r. 
Ao art. 3:~. Supp'rima-se. 

N. ::8 r, . 

Ao art. 33. Supprima-se . 
ç , 

N. 2D 

!Ao art. 35, paragraplio unico. 
Accroscoute-se in-tine : - Si 
por via do concurso h ou-
vor obtido os provimentos. 

. ' 
N. 30 

Ao art. 30. Supprima-se. 

N. :31 

Ao art. :n. Substitua-se o final 
desdo-ficando - ate o ílm 
- pelo seguinte : desde que 
tenham adquirido o direito 
à vitaliciedade. 
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instrucr,,flo pu-
Accrescente-so -

putados. 
1Jlica. Ao art. 38. 

in-fine - com distincçrro. 

N. 33 

Ao art. 30. Supprima-se o para-
) graplto unico. 

') 

j ) N. 34 

I I Ao art. •10. Supprima-so. 
I 

') 

I N. 35 
I 

I ) 

Ao art. 41. Supprima-se. 
') 

) :) I N. :36 

' Ao art . .13. Em vez do - or· 
' dem - diga-se : - catogo-

I ria. 
I 

N. 37 

l I Ao art. 45. Suppl'irna-so. 

I N. 38 I 
i Ao ~nt. 47. Supprima-se. 

I 
i I N." 3!) 

[Ao art. 48. Supprima-se. 



,, 

I',: i . ' 
r! ,, ,, 
;! 
li •' 
j, 
li 
li 
I' 1: 

o ~ 
?-; ~ z -< Çl 

-
!895 8 tle 

ifl o 
0::: ASSUMPTO ~ ..... 
"'< 
:::;J z 

-
julho 28 Modifica as leis ns. 

41 e 77, sobre 
instrucção pu-
blica. 

r 

! 

-

148 

I 
ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

N. 40 Iniciado na C a-
mar a dos srs. 

Ao 1\rt. 49, § 2. ·, 
Deputados. 

in-1ine. Sup-
prrmmn-se as palavras- e 
ambulantes. 

N. ·11 .. .. , 

Ao art. 50. Supprima-se. 
,; 

N. 4:!- ,, 
r 

Accrescente-so ontle convier : 
I 

Artigo. Fica restabeleci da a 
tli s posição tlo art. ~lO cJo Re-
gulamento n. 100 de 19 de 
junho tle 1883, ,·levando cor-
ror a respectiva despesa pela 
verba-instrucçfio publica. 

, .. 
N. 43 

A actorização facu1tatla para 
transft>rrr cadeiras de in-
strucção primaria, nos ter-
mos tlo art. 5. · da lei n. 201 
de 18 tle setembro do 1890, 
pode sor exercida tlentro do 
cada município. 

Sala das com missões, 20 do ju-
lho do 1807.- J. N. KÚbi-
tschok. -V. M. de Mello 
Franco. - P. Drumond. 

J<Jm 3 de vgosto, entrando om 
terceira discussão, são mais 
oJrerecidas, apoiadas e postas 
conjunctamente om discus-
são as soguintos 
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E~IENDAS Iniciado na Cama-
ra dos srs. De-
putados. 

N. I 

Art. Perante uma commissão 
compost:1 de quatro mem-
]Jros, nomeada e presidida 
pelo Jnspeetor municipal, os 
professores provisorios se 
habilitarão nas seguintes ma-
terias: 

Leitura, escripta, pratica das 
quatro operações aritl!meti-
cas o regra de ,juros simples, 
romottenrlo-se os rlocumen-
tos relativos ao exame ao 
Secreta, io do Interior, que o 
julgad. 

•) ~. 2 
·) 

Sub-emenda á emenda n. 43. 

Depois das palavras :-instruc-
ção primaria - accrescente-
so:-e mudal-as de categoria 
e de sexo. 

N. 3 

ADDITIYA 

Art. Fica o governo auctoriza_\ 
do a organisar grupos esco-
lares no oditicio escolar da 
Nova Capital. 
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ANDA~IENTO 

--- ----------
28 i\Iodi!ica as leis ns. N. ·1 

41 o 77, sobro 
instrucção pu-
blica. Supprima-so o varagrapho uni-

co do art. :J:J do projecto. 

Sala das commissõos, 3 do 
agosto de 1897. - V. M. de 
Mello Frnnco.- J. N. Kubi-
tschek. 

N. r 

' Supprim1V'1-sc as emenda~ ns. 
25, 27 c 28. 

Sala das sGssões, :l de agosto 
do 1897.-Mollo Franco. -P. 
Drumond. 

N. li 

Emenda additiva para soe eol-
locada onde convier: 

As prcrogati v as concedidas ús 
escolas normacs fundadns 
pelas muuicipalidados, se-
gundo o plano das escolas 
normaos o!lici:tcs, nos tor-
mos do art. :MS dtt loi n. ·11, 
do 3 de agosto do 1891, fi-
cam tambom concecliclas, sem 
onus para o Estado, ao Ins-
tituto do oducnção <lonomi-
natlo-Maria Auxiliaclorn-, 
cstuholecido na eidado de 
Ponto Nova o dirigido pelos 
Salosianos. 

Sala das so~sfios, 28 do julho 
do 1997.-Viegilio 1\I. tio 1\lol-
lo Franco.·- I'. DrumouJ. 

OBSERVAÇÕES 

-----
Iniciado na Cama· 

rJ. dos srs. De-
putados. -
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l 
--------------- -------------------------'---------------

28,1\IodiJlca as leis ns. 
·1l'Jo 77, sobre 
instrucção pu-

N. 7 

blica. Ao art. 1:2- Substitua-se pelo 

') 

seguinte : As escolas prima-
rias funccionarão das uez 
horas da"'manb[ its duas ua 
tardo. · 

Sala das sossõos, a de agosto uo 
1897. -Costa Sena. 

Enccrrau11 sem mais debato a 
discussuo, são approvauas 
todas estas emendas e bom 
assim as l[Ue jà o haviam sido 
em ~ogunda discussão. 

Adaptado o prl{jocto om ter-
ceira discussão, vao com as 
emendas approvadas {~ com-
missão de redacção. 

Em. '1, é oll'erBcida e approva-
da a rodl)cção final, it vista 
de urgon'cia requerida pelo 
sr. Lovindo Lopes, sondo 
nossa mesma dat11 devolvitlo 
á Camam dos srs. Deputa·· 
dos, acompanhado uas so-
guintcs 

B~lENDAS 

N. 1 

Ao art. I.· Altore·se do nHmei-
ra a ficar constituído o Con-
selho Superior com os se-
guintes membros : 

Reitor tlo Gymnusio Mineiro. 

Iniciado na Cama-
r:t dos srs. De-
putados. 
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--- --------- --- ----------------------·-- ---------------
julho 2811\Iouificaas leis ns. Um director 

41 e 77, sohre 1 mal. 
instrucçüo pu-

1895 8 de 

blica. 

da Escola Nor- Iniciado na Cama 
ra dos srs. De 
putados. 

Um director de Instituto Pro-
fissional. 

O inspector escolür da Capi-
tal do Estado. 

Um professor de ensino pri-
maria ou socundario parti-
cular. · 

Dous profó...iloros do ensino se-
cundaria. 

Dous do normal o 

Um do primarir. 

Todos de li\;·'e nomeação do 
gov_erno, á .excepçilo do pri-
meu'o, assnn como os re-
spectivos supplontcs. 

N. 2 

Ao art. 2.· Supprima-sc. 

N. :l 

Ao art. 3. · Suppl"ima se. 

N. 4 

Ao art. 4.· Supprima-sc, 

l 

,J 
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- ----- ------- -------------

1805 8 de julho 

S. ,;,-20 

\ 

,I 

:28 1\Iodiíica as leis ns. N. 5 
',11 e 77, sobro 
instrucção pu-
blica. Accrescente se onde convier : 

·~ 

') 

'! 

., 

Ficam revogados os artigos 
;~:l a 27 da lei n. 41 de 3 de 
agosto de 1892. 

N. G 

Ao art. o.·, paragrapbo unico. 
Depois de «muicipios» diga-
se : excepto a concessão de 
licenças e nomeações interi-
nas, não devendo estas ex· 
ceder ao praso de trinta 
dias. 

N. 7 

Ao art. 7. ·. Supprima-se. 

N. 8 
) 

l Ao art. 11. Supprimà-se. 

I 

N. 10 

Ao art. 12. Substitun-se pelo se-
guinte : As escolas prima-
rias funccionarão das dez 
horas da manhã ás duas da 
tardo. Ao art. 14 Suppri-
ma-se. 

N. 11 

Ao art. 15. Supprima-se. 

N. 12 

Ao art. 18. Supprima-se. 

OBSERVAÇÕES 

1niciudo na ca .. 
mura dos srs. 
Deputados. 
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;~s Modilicn. a~1leis n::. N. 13 
,1J e 77, sobre 
instrucção pu-
blica. Ao art. lU. Supprima-so. 

N. 14 

Ao art. 20. Supprima-so. 

N. 15 

Ao art. 21. Supprima-so. 
' 

t C)') sr. . Ao ar- . ~·~· upprnna-se. 

N. 17 

Ao art. 23. Supprima-so. 

N. 18 

Ao art. 24. Supprima-so. 

N. lD 

Ao art. 7~5. Supprima-so. 

N. :~o 

Ao art. 2G. Supprima-so. 

Ao art. ~27. Supprima-se. 

OBSERVAJ]ÜES 

Iniciado na Cama-
ra dos srs. De-
putados. 
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:28 MJuifica as leis ns. , N. 22 Iniciado na 
mara dos 
Deputados. 

41 e 77, sohro 
instrucção pu-
blica. Ao art. 28 o paragrapho. Sup-

) 

') 

\) 

"') 

) 

primam-so. 

N. 23 

A's tahellas. Supprimam-se. 

Accrescente-so onue convier: 

Os professores que tiverem 
mais ue 10, 15 e 20 annos ue 
oxercicio toriio um augmento 
corresponuente a 5, 10 e 15 
por cento sobre os seus ac-
tuaes vencimentos, inclusi-
vé a po)Centagem ua lei ll. 
00, sí)ia qual for o regula-
mento em virtude uo qual 
tenham sido nomeauos. 

Ao art. 20. Supprima-se, 

N ')(' I 
• '" J ~ 

Ao art. 30 - Supprima-se -~ 
3.· e-

Ao art. 3:1. - Supprima-se o 
paragraplto unico. 

Ca-
srs. 



, . 

. ll, 
.11 
~~ ,j 
,li 

!I 

<, 

I•. 
I' • ' '' 

o ~ 
~ E-< 
~ -< -< ,::; 

--
18()5 8 de 

I 

rn. o 
~ 
ri! ASSU!IIPTO -,é, 
~ z 

1 --

julho 28 Modifica as leis ns. 
41 o 77, sobro 
instrucção pu-
blica. 

( 

I 

15G 

A~WAMENTO OBSERVAÇÕES 

N. 28 Iniciado na Cama 
r a dos srs. Do 
putados. 

Ao art. 35, paragmpho unico. 
Accroscento-so in fine: - Si 
por via do concurso houver 
obtido os provimentos. 

N. 2() 

Ao art. 31J. Supprima-se. 
I 

N. 30 
".;.' 

I 

Ao art. 37. SUJstitua-se o final 
desde - Jlcando- ató o IJim 
- polo seguinte: desde quo 
tenham adquirido o direito á 
vitaliciedade. 

' 

N. 31 

Ao art. 38. Accresconto·se -
in fine - com distincção. 

N. i32 

Ao art. 39. Supprima-se o pa-
ragrapho unico. 

N. 33 

Ao art. 40. Supprima-so. 

N. 3:1 

Ao art. 41. Supprima-se. 
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N. 35 Iniciado na Cama-

Ao art. 43. Em vez J.e- or-
dom -diga-se :-categoria. 

N. 36 

Ao art. 45. Supprima-se. 

N. 37 

Ao art. 47. Supprima se. 

N. 138 

Ao art. 48. Supprima-se. 

N. 39 
) 

i) 
Ao art. 49, § 2. ·, in fine. Sup-

primam-se as palavras- e 
ambulantes. 

N. 40 

Ao art. 50. Supprima-se. 

N. 41 

Accrescente-se onde convier : 

Art. Fica rostabelecida a dis-
posição do art. 36 do Regu-
lamento n. 100, de 19 do ju-
nho do 1883, devendo correr 
a respectiva despesa pela 
verba - Instrucção Publica. 

r a dos srsp De-
putados. 



158 

~ 

ifl o 
o ...:: 0::: ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES z ~ ' [:3 
y. Çi ""' ....: ;:::J 

f(; 

---
I8!J5 8 de julho 28 Modifica as leis ns. N. 4,2 Iniciado na Ca-

41 e 77, sobre mara dos srs. 
instrucção pu- Deputados. 
blico,. A auctorização facultada para 

transferir cadeiras de in-
strucção primaria e mudal-afl 
do categorias de sexos, nos 
termos do art. 5. · da lei nu-
mero 201 do 18 de setembro 
do 1896, pode ser exercida 
dentro de cada município. 

N. 43 

Artigo. Perante uma commis-
são corr.:;JOsta do quatro 
membro~. nomeada o presi-
dida pelo lnspector ;\lunici-
pal, os prrJessoros pro viso-
rios se habilitarão nas se-
guintes materias : leitura, 
escripta, pratica das qua· 
tro operações, arithmetica 
o regra do jm'vs simples, re. 
mottendo-so os documentos 

( relativos ao exame ao Secre-
r tario do Inl.e ior. 

j, 
I' I: N. 44 

Artigo. Fica o governo aucto-
rizado a organizar grupos 
escolares no editicio da nova 
Capital. 

N. 4G 

Art. As prerogativas concedi-
das ús escolas normaes Cun-
dadas pelas municipalidades, 
segundo o plano das escolas 
normaes olliciaes, nos ter-

I 
mos do art. 248, da lei n. 41, 
do 3 do agosto do 189.2, licam 

' tambem concedidas, sem 
onus para o Estado, ao In-

f I 
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stituto de educação denomi- Iniciado na Ca-
natlo - Maria Auxiliadoru mnra dos srs. 
- estabelecido na cidade de Deputados. 
Ponte Nova e dirigido pelos 
Salcsianos. 

Em 20, é devolvido o projecto, 
visto terem sido rejeitadas 
pelaCamara as emendas ns. 
14, 15, 25,:~5, 32, 35, .(~ c 45, as 
quaes ficam sobre a mesa 
pnra a ordem dos trabtt-
lhos. 

Em21, depois de ligeiras con-
siderações do sr. Kubitschek, 
encerra-se a unica uiscus-
siio, o procedendo-se á vota-
ção das emendas são todas 
approvudas unanimemente e 
devolvidas de novo com ol 
pr~jecto á Camara <los srs. 
Deputados. ~ 

Em , teljdO a Camara dos 
srs. Deputados approvado 
as emc,hdas ns. 4.2 e 45 e 
confirmado a sua decisão em 
relação ás demais, é o pro-
jecto, assim modificado, re-
mettido á sancção, sob n. 58. 

Snnccion~ulo 

LEI N. ;~21, DE 1'1 DB SE'l'BMBRO 
DE l81J7 

4:~ Ct'l~<t cu,doíras de I~m lG ue setembro ue l81JG, Iniciado na Cama-
instrucção pri- entrando em segunda dis-~ ra dos srs. l)e-
maria em diver- cussiio, são oil'erecidos mui- putados. 
sas localidades. tas emendas, pelo que o sr. 
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1805 H) de julho •12 Cróa cadeiras do 

instrucção pri-
mal'ia em diver-
sas localidades. 

Senador Kubitschek requer Iniciado na Cama-
o ó npprovado o adil.meuto ra dos srs. Do-
da diseussão ato que sojam putatlos. 
todas ellus impressas e ·dis-
tl'ibuidas. 

Vid.e synopse d.o lSUG, pags. 
270 a ;~so. 

Em 7 de julho do 1897, con-
tinuando a segunda d.is-
cust<ào, ó oJl'er ocido o se-
guinte 

REQUE1UM1 •• ~NTO 

Requeiro quo o projocto n . .(2 
vá à commissii.o de Finanças 
llant dizo/ sobl'e elle debai-
xo do )Jonto do vista das 
deRpesas que o mesmo acar-
reta. 

Sala das sessões, 7 de julho 
de 1807. -.J. N. Iü.bltschok. 

,. 
Apoiado e em discussão, de-

pois do algumas considera-
ções do sr. Sonador Joaquim 
Dutra, o sr. Senador Kubits-
chek requer o obtem a re-
tirada de seu requerimento. 

Proseguíndo-se na discussão 
do art. I.·, o sr. Mello Fran-
co fundamenta o oJI'ereco o 
seguinte 

IUcQUERIME:-;To 

Requeir·o adiamento da dis-
cussão do projecto 11 •1:2, 

1 por tempo indeterminad.o. 

I
, Sala d.as sessões, 7 de julho 

do 181J7. - Mello Franco. 
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--
Encerrada, sem debate, a dis- Iniciado na Cama-

cussão, ó approvado o re- ra dos srs. De-
querimonto. putados. 

Nos termos da ultima parte 
do n. ;2 do art. lG3 do Regi-
monto interno, considera-
se r~jeitado este projecto, 
pelo que vao-so officiar a 
respeito à Camara dos srs. 
Deputados. 

() 
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PROJECTO ENVIADO 
PEf,A 

CAMARA' ,DOS SRS. DEPUTADOS 
\) 

AO 

Senado Mineiro 
') 

) 

E Q~E TEVE ANDAMC~TO EM 1897 

I 
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') 



? 
\ I 

(. 

;, 

I 
1: 

\ 

i: 
1: 
'• ,, 

~1>: 



Hi5 

Projecto enviado pela Camara en1 1894 e que 
teve andamento em 1897. 

IS~H 13 do julho 

ASSUl\lPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

I 
---,-~ 

~l7 Anctorizn a con- l~m :~1 rlo julho do 1804, ontl'a Iniciauo na Cama-
cessito de privi- em terceira discussito quo ó' ra dos st·s. Do-
logw para a con- oncol'!'acla, ficando a a vota- putallos. 
strucçito do umt< çito adiada por falta de uu-
E. F. r[ue; par- moro. 
tinrlo ela osüv~i"lo 
do ontroncamÕü-
to do ramal tia Vide synopso do 180,i, pags. 
Nov;t Capital, na 18.1, 
E. F·i Central, vá 
á Santa Darbat'<' .i 
pass:wdo poe Em :28 do junho do \8()7, nos 
Caothó. termos d11 u1tinm parto do 

. ) 

') rtrt. lG!l do Itogimont<J inter-
no, continúa a terceira clis-
cussrro, (jUO 6 encerrada do-
pois do algumas o;)scrvações 
do St'. Teixeira da Cosva, 
ficando a votaçã-o adiada 
por falta do numero . 

Em 80, propoclomlo-so à vota-
ção, ó re,J oitado om terceira 

l discus~ lio o vao a archivar-
se, oiiiciando-se a respeito à 
Camara dos srs. Deputados. 
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Pareceres numerados 

ASSU.MPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

--------- --- ------------------------
1 

1897 1,1 de junho 

807 :?l do junho 

S. S. -22 

l A commissão de Constituiçiío Em 14 do junho, Da commissão de 
o Poderes, tendo examinado entra em discus- Constituição e 
a acta da apuração geral da são o ó approva- Poderes. 
eleição senatorial, a que se do sem debato. 
procedeu em 15 do novem-
bro do anno passado, feita 
pola respectiva junta, pal'a Nossa mesma data 
preenchimento da vaga ve- o sr. Senador 
riticada com a renuncia do Bernardino Au-
sr. :~h·. Camillo Maria Per- gusto do Lima 
reira da Fonseca., e confron- presttt o compro-
tunda-a com outras actas misso legal e to-
eloitu1·aes que lho foram pro- ma assento. 
sentes, nen'Juma reclamação 
foi oil'erooida contra a vali-
dado da referida eleição. 

) 

A' vista do exposto o como as 
actas quo faltam referentes 
á sobredita eleição do 15 de 
noven.bro em caso algum 
poderiam alterat• o resultado 
a llUe chegou a dita JUnb 
apuradora, ó a commi~1são de Parecbr· que sei a recm he-
cido e proclam~tdo ::;onad"r 
do Estado do Minas Geraes 
o sr. dr. Bernardino Augus-
to de Lima, a quem, nos ter-
mos da ultima parte do He-
gimento interno, se deverá 
convidar para vir tomar as-
sento. 

Sala das commissões, 14 de ju-
nho de 1897. - Camillo de 
Bl'it.o. - Necesio Jose Ta-
vares. 

2 A com missão do Constituição I~m 21 de junho, Da mesmacommis .. 

! o Poderes, á que foi presente vae a imprimir são. 
o oJlicio do Senador dr. 8il- para ontt·ar na 

\ 

viano Brandão, em one, jm- ordem dos traba-
lhos. 
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~!, tiiicando o sou não campa- I~m :!3, entra em Da commissão do 
rocimonto nas primeiras sos- discussão, rtue 6 Constituic;ão o 
sLíes do Senado, p0lo estado encenada s o m l'ocloros. 
em que se aclm a sua esposa, Llohato, íicamlo a 
como ve-so do nttostado mo- votac;rro adiada 
dico, pede 20 dias do I cen- por falta do nu-
ça, é do parecer quo lllO se- mero. 
ja concedida. 

J<Jm 30, 6 appro-
Sala das com missões, 21 do ju- vado. 

nho do 1897. - Necesio Ta-
vares. - c·unillo do Brito. 

3 A commissão do Constituição ~·;m 21 do junho, Da mesma com-
o Poderes, á que foi presente v ao a imprimir missão. 
o oficio em que o Senador pt(:a entrar na 
dr. Costa Sona, communi- ordem dos trn-
cando o sorí não compare- balltos. 
cimento ús sesrõos por mo-
tivo do molestta om pessoa 
do sua família, podo licença, J~m ;23, entra om 
õ do parecer quo esta lho so- discussão, quo ô 
ja concodtdn atô quo cesso encerrada sem 
o impedimento. debato, ílcaudo a 

votação adiada 
por falta do nu-

Sala das com missões, :20 do ju- mero. 
nlto do lflü7. - Nocesio Ta-
vares. -Camillo do Brito. 

I~m :lO, ô appro-
vado. 

,1 A' com missão do Constituição o Em 21 do julho Da mesma com~ 
Podares foi prosonto o pe- vao a imprimi;. missão. 
dido do licença do Senador para entrar na 
dr . .Josino do Paula Brito, ordom dos tra!Ja-
motivada pelo mau estado! lhos. 

'· l 

' 
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1897 21 de julho 4 do sua saúde, o tendo em vis- Em 23, entra em Da commissão do 
ta o att os tudo medico, é de discussfio o 6 ap- Constituição e 
parecer quo soja concedida provado som de- Poderes. 
por 30 dias. bate. 

Sala das commissões. 21 de ju-
lho do 1807. - Camillo de 
Brito. - Necesio Tavares. 

~ 

I 

.) 

1897 21 do julhof 5 A' commissão do Constituição Em 21 de julho, Da mesma com-
o Poderes foi presente a par- vae a imprimir missão. 
ticipaçiio Uo sr. Senador para entrar na 
Joaquim José de Oliveira ordem dos tra-
Pena, do achar-se doonte, e, balhos. 
tendo em vista o attestado 
medico opina quo s~ja con-
cedida 1 ao mesmo sr. Sena- Em 23, entra em· 
dor a licença solicitada, por discussão e ó ap-
30 dias. J provado sem de-

) ) bate. 

Sala das commissões, 21 deju-
lho de 1807. - Camillo de 
Brito. - Neccsio Tavares. 

1807 10 de agosto () A com missão de Constituição c Em ID de agosto, Da mesma com.-Podcres,á que foi presente o vao a imprimir missão. otncio do sr. Senador Manoel para entrar na 
Ignacio Gomes Valladão, pe- ordem dos tm-
dindo licença para deixm· de balhos. 
comparecer às sessões, visto 
terem-se aggravado os seus 
incomnwdos de saúde, ó de 
parecer quo soja-lho conco-



. 
"· 

o', 

t: 
f; 
'' 

o z 
~ < 

--
1897 

1897 

I rn 
~ 

o ::::: 
~ ~ 

==s &:I ~ 
~ 

19 de agosto 

31 do agosto 
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dida a referida licença, pelJEm 21, entra em ô 
praso de 30 dias. discussão e é ap-

provado sem de-
bate. 

Sala das commissões, 19 de 
agosto de 1807.- Joaquimj 
Alvares. - Josino de Brito.

1 

7 A commissão de Constituição, Em 31 de agosto, 
à qual foi presente a peti- vae a imprimir-
ção do Sl'. Sonad.or Joaquim c'3e para entrar 
José de Oliveira Pena, pe- na ordem dos 
dindo a renovação da licon-1 trabalhos . 
ça que lho foi concedida pelo t 
Senado, á vista do attestado 
medico que junta, é de pa- Em 21 do setembro, 
rocer que seja a dita licen- e approvado sem 

· ça renovada. debate por una-
nim~lado de vo-
tos. 

Sala das comrr issoes, 31 do 
agosto do 1897. r- Joaquim 
Alvares. - Necof!io Tavares. 
- Camillo de Brito. 

OBSERVAÇÕES 

D<1 commissão do 
Constituição e 
Poderes. 

Da mesm<t com-
missão. 

} 
I 
l 
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lndicacão 
"' . 

U) 

~ 
o o ~ . 

OTlSI<:H.VAÇÔES z E-< ~ ASSUMPTO ANDAMENTO 
~ -t. ..... < A I:J 

(o'; 

~ -:L do 
-~r r - d junho Ern ~!I do junho, Do sr. Cammo t-Io 1 ru toamos <rue: sop. nomoa a 

I / pelo sr. Presidento uma com- estando apoiada Brito o outrns. 
j missão incumbida do ropre- pelo num oro do 

I sentar o Senado na commo- assigna turns, on-
moração do marc~hal Fio- traem discussão, 
l'Í!lllO Peixoto, quo se solem- que ó encerrada 
ni:z<t a 2() da junho na Ca- sem debato, 11-
pital Federal. ' cando a Yotnção 

adiada pol' falta 
de nttmoro. 

,_. 

Sala Jas sessões,!;2l de junho 
do 18!J7. - Teixeira da Cos-

' 

ta.- ·)Ferreira Alves.- Joa- l'lm ~~G, o sr. Pro-
quim Dutra. - Camillo de sidente declara 
Brito. .l <tno, tratando a 

i indicação n. I de 
ma teria urgcn-

) te, qual a no-
meação <lo uma 
commissão in-
cumbida de J'O-

) presentar o Se-
nado na comme-
mo ração do Ma-
rocha! Floriano 

'') :) Peixoto, quo se 
solomniza a 20 
do COI'l'Ollte na 
Capital Federal, 
o <lU O niío lla-
vendo !lU mero 
legal pura votar-
se a re!'orilla in-
dicação, entend.o 

,., quo traduz per-
feita me n to o 
pensamento do 
Senado, nomoan-
do os srs. drs. 
Luiz Arthur De-
t~i, Jose Cupot·-
tmo do Siqueira 
o Antonio de 
Padua do Assis 
Hezende, par a 

I membros da rc-
forida commis 
são, o qu0, nesse 
sentido, iam sol' 
feitas ns ncces-

1 

i 

I 
•) 
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sarias communi- Do sr. Camillo do 
caçõos aos no- Brito o outros. 
meados. 

O mesmo sr • de-
clara mais quo a 
indicação conti-
núa a fazer par- •,__:: 

to da ordem do 
dia, afim do quo 
o Sen ... do, por oc-
casião do v o-
tal-·',, possa ma-
nifestar-se ares-
peito, approvan-
do ou não o pro-
codimonto da 

( 

mesa. 

I~m· :Jo, o sr. Pro-
sidonto declara 
que a indicação , ;á produziu to-
dos os seus oiToi-
tos o quo a mos-
ma llgurava ain-
da na ordem do 
rlia sirnplosmon-
lo como um moi o 
de proporcionar 
no Senado occa-
sião do approvar 
ou não o proco-
úimento da 
mesa. 

Posta a votos a in-
dicaçito, ó a mos-
ma appl'ova.da o 
vao a a.rchivar-
~o. visto jh to r 
sido om tompo 
foi to o nocos;;a-
rio oxpoclionto a 
r·ospoito. 
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-- ·-
1807 21 de junho I Eut I.· de julho, é Do sr. Camillo de 

l lido um te lo- Brito o outros. 
gr.a~ma da com-
ffi!SSUO commu-
nicando ter cum-
prido o seu de-
ver, íicando d'is-
so o Senado in-
teimdo. 

') 

.) 

'') 

~. s.-23 

., 
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Requerimentos 

ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

de junho Requeremos que ao Governo Em 2il de junho, de- Dos srs. Camillo 
· Federal seja dirigida uma pois do apoiadú, en- de Brito e Jon-

representação do Senado so- tm em discussão, que quím Dutra. 
bre a installação da Alfan- ó encermda sem de-
dega de Juiz de Fóra, cujo bate, ficando a vota-
edificio está concluído, como ção adiada por falta 
se vê da mensagem do sr. de numero. 
Presidente do Esta4o. 

Em 30, submettido a 
Sala das . sessões, 23 de junho votos, ó rejeitmio, 

de 189',1• - Camillo de Brito. sendo enviada à mesa 
- Joaquim Dutra. a seguinte 

,') 

') 

) 

l 

' 

' 

.! 

' 
' 

' 

; ' 

.,, 

: 

i 

' 

I 
I 
: 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Declaro quo voto pelo 
requerimento sobre a 
installação da alfan-
dega de Juiz do Fóra: 
.~· · por se achar con-

' ::;truido o edificio, se-
) gundo se vé da men-

sagem, e não convir 
aos interesses do Es-
'tado quo fique elle 
sem destino, o om 2. • 
Jogar, por ter sido o 
pensamento dos po-
deres publicos dotar 
o Estado de um ser-
viço aduaneiro ada-
ptado a suas relações 
de commercio inter-
no e externo e á ar-
recadação dos impos-
tos de exportação e 
do consumo. 

Sala das sessões, 30 do 
junho do 1897.- Ca~ 
millo do Brito. 

-. ~- ~~ --- ~-~-- ----~--- ~-
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:1::.-junho A commissão do Saúde Publi- I~m ~:1 de junl10, cntm Da commissão do 
cn, estatística c catecheso, a em discussão, quo ô Saúdo Publica o 
quem foi presente o ollicio encerrada som doha- Estatística. 
do presidonto da Camara do to, tlcanllo a votuç~o 
município do Bom1im, acom- adiutlu por !'alta de 
punhado do parecer dado numero. 
pelo vorearJor Mariano José 
de Sousa, sobre rectitlcação 
das divisas entre osto nm- Em 30, ô approvado o 
nicipio e o uo Entro Rios, ollicia-so nessa mos-
attonuendo quo não podo ma data ao Governo. 
julgar com justiça som ou-
vir ambas as partos interes-
sadas ? attenuendo que não Em 21 tio julll J o lido 
lhe foi apresentado tlocu- 0 romottitlo a com-
monto algulll: por part~ da missão respectiva 
camara mummpal de Entro um o!licio do SI'. tlr. 
H.ios, ó do parcc~r que, an- Sccrc~ario do Inte-
tes uo qualquer JUlgamento, rior tio HJ commu-
ouça-se '!- ?a.mara deste ulti- nica'ntlo qu~ o presi-
mo mumcipiO. donto·,:a camara mu-

E, portanto, requer quo a n:o-
sa do Senauo peça por m-
termedio do governo á dita 
camara de Eniro Rios quo 
informo com urgon Jia sobre 
os pontos contestados, da di-
visa entre os dous niunici-
pios, remcttendo lho copia 
do parecer acima citado. 

Sala das commiRsõos, 23 do 

nicipal do Entre Rios 
trata uo nomear uma 
commissão para, tio 
com m um accordo 
com a cal:dara muni-
cipal uo Bomlim, avi-
ventar as divisas en-
tro o~. respectivos 
torritoríos, promot-
ton do communicar 
OJlportunamonto ore-
sultado dessa dili-
gcncia. 

junho de 1897. - Nocesio 
Tavares, relator - P. Dru- I<Jm IS uo agosto, e 
mond. lido o rcmcttido á 

cornmiss~o um om-
cio do sr. dr. Secre-
tario do Interior, en-
viando o rolatorio do 
presidente o agente 
executivo municipal 
da camara do Entre 
I~ios, sobre a revisão 
das divisas entro osso 
município o o do 
llomtlm. 
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1897 30 do junho A cummis,;;ilo de Camaras Mu- I~m 30 d(l junho, cn- Da commissão tle 
nicipacs, á !Jlte foi presente tra em di~eussüo o ü camaras muni-
a rcpro;::cntaçüo do agente approvado sem deba- cipaes. 

I 

I 
'~ lf\07;) llo julho 

executin> tlistrictal da Ita- te o parecer o qual 
lJit·a <lo Campo, contra a do- vae a archinu· so, 
IilJcração da camara muni- conjunetamcnto com 
cipal do Ouro Preto, quo não a represcntuçilo. 
confct·o ao districto a meta-
de tla remia liquida munici-
pal ahi arreeudada, por en-
tender que a lei n. 2 di~-
tinguo entro renda munici-
pal, ôl de par·ecoe que a dis-
posiçao clara c terminante 
do art. Gfl, 11. 2, não sutrt·aga 
a prctJnção da camara, a 
unica distinr.ção admissivel 
ü a. de ronda liq ui tia. annual 
e de taxas especiaos creadas 
pelo consolh'J distJ·ictal ; ne-
nhuma outra encontra-se no 
texto. aliús muito explicito 
o de i'ucil intelligencia. 

) 

Tratando-se, porem, do appli-
cação da !oi o j ulgando-so o ) 
conselho ct·odor da camam 
mun idpal,''> a questão de\~ 
do sor agitada perante o po· 
del' judiciario, e requerer a 
com missão quo sqja archiva-
da a r:oclamação. 

Sala das sessões, 30 de junho 
de 18U7. - P. Drumond. 
- Gomos da Silva. - Ca-
millo de Drito. 

REQUBRHIENTO 
I~m 5 de julho, depois Dos srs. CamiHo 

do apoiado,<i appro- de Brito o noclm 
vado som debate, o o Lugün. 
sr. Presidente decla- · ltoquoromos t[UO a mesa. do ~e

nado, do accordo com a da 
Cnmara dos Deputados, no 

ra que se vao com-
municar it C:unara 

/ 
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18!>7 5 de julho meio uma commissão mixta 
que el .. boro um projecto so-
bre peculio legal dos func-
cionarios publicas. 

dos srs. Deput<idos, Dos srs. Cumillo 
e que, si esta acce- Je Brito c Rocha 
der ao convite, fará Lagoa. 

1897 6 de 

então a nomeação 
por parte do Se-
nado. 

Sala das sessões, 5 de julho de 
1897. - Camillo de Brito. - I~m H, ó lido um ollicio 
J{ocha Lagôa. do sr. I.· Secretario 

daCamara, de7, com-
municando terem si-
do nomeados para 
membros da )-Ommis-
são os srs. Deputa-
dos drs. Sabino Bar-
roso Junio~·, Delfim 
1\:lorQ~ra da Costa Ri-
beirO' e José Carnei-
ro de Rezende. 

Por parte do Senado 
sito nomeados os srs. 
Camillo do Brito e 
Lovindo Lopes. 

'• 
julho A cormmssao de Instrucção I~m G de julho entra Da commrssao do 

Publica, tendo mll vista o em discussão o ó np- lnstruc<;ão Pu-
requerimento do dr. J~gosti- provad" sem debate, blica. 
nllo Penido,em que pode um elliciando-se nossa 
premio para o seu methodo mesma data ao go-
de leitura e escripta, o at- vorno. 
tendendo a que está creada, 
por lei, uma escola publica 
em que osso methodo é 
a<l.optado, tendo sido no-
meado professor della o mes-
mo auctor, pelo que deve o 
governo já tor tido conheci-
monto dÓs resulta!! os prdti. 
camento obtidos pelos alum-
nos que a frequentam, re-
quer que seja ouvido o mes-
mo governo sobre a pretenção 
do peticionario, afim de quo 
a commissão possa resolver 
sobre o pedido com pleno 
conhecimento do assumpto. 

Sala das sessões em Ouro Preto, 
G do julho de 1807. - Vir-
gílio l\:1. l\:1. Franco. - P. 
Drumond. 
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1807 13 

I 

do julho Roqueiro se lance na acta umj:a~m 13 do julho, de- Do sr. 
votct·,do profundo pesar polo pois de apoiado, ó ap- co. 
fal!ooimonto dos bravos co- provado som dehato, 
ronel Thompson Flores, to- tendo a votac;ão sido 
nonte~coronel Tristão Sucu- feita por partos. 
pira e de outros que, nos 
sertões da Bahia, perderão a 
vida, combatendo om prol 
da Reeublica contra os fa- A requerimento dos srs. 
naticos de Antonio Conso- Kubitschek e ,Joa-
lheiro ; e pela mesa do Se- quim Alvare8, cem-
nado se manifesto nossa signa-so na acta te-
adhesão o solidariedade ao rem s. oxcs. votado 
gover·no nacional na defo~a contra a ultima par-
da ordc,Ín e das instituic;ões to do requerimento. 
republicanas. 

) 

Sala das sessões;'I3 de julho l~m 15, e enviada á 
de 1897. -V. l\1. de Mello mesa a seguinte 
Franco. 

I) 

DECLARAVXO Dg VOTO 

<<C wlaramos que vo-
1 tamos pela rejeic;ão 

da segunda parte do 
requerimento apre-
sentado pelo Sl'. se~ 
mtdor Mello Franco 
na ultima sessão. 

A adlwsão do Senado 
Mineiro ao governo 
nacional, na defesa 
da ordem o das ins-
tituições republica-
nas, não póde ser 
posta em duvida 
porque qualquer d~ 
seus membros não 
duvidttria, no desem-
penho de tão patrio-
tico intuito, pegar 
em .armas e sac1·iJlcm· 
a v1da ao lado do ex-
ercito nacional: 

;;, i'l.-21 

Mello Fran-
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------
O rcrfUOt'imonto do il-~Do sr. Mello Fran-1807"13 do julho lustmr.lo Son::vloi', em. co. 

113 do 

I 

llorn protegido nesta 
parte pela pt·imoirn, 
quo se refere ao voto 
do pos:n' pelo falle-
oimonto dos ln'avos 
do Canudos, p6do in-
tclrprotar-so c o mo 
filiada ~t moção Soa-
l>ra, apresentada ao 
Congresso Federal, 
com a qual nada tom 
que ver o S')lnado Mi-
neiro, aléni do ou-
tras razões, por en-
volver 1Jt•atie:t vi-
cio~:l, contraria ao 
rogirnon presidencia-
lista. 

Esta nfío podo (]oixar 
do sor a opinião tlo 
ScmvJo elo Estado de 
Minas (};racs. 

S<tln. das sossõos. 15 do 
julho ~,o lfl97 . ..:...J. N. 
Kubitsclwk. - Joa-
quim .Jos/) Alvares 
dos Santos Silva. 

julho A commissuo do Obras Pul>li- Mm l:l do julho, ó np- na commissfío do 
cas a quo 1'0ram prosontos provado oc_m dohato, Obras l'uJJlicas. 
as f,opresontaçüos dos llabi- setulo arcl11 vau as as 
tantos do tlistricto da UnWo, reprosenta<;ões. 
antigo. Quilombo, fazendo 
ver a convenioncia da pas-
sagem, por aquelle dtstrwto, 
da Estrada do Ferro do Juiz 
do Fóra h Lima Duarto, o do 
Banco Iniciador do melhora-
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mont:0s, pr:uint.lo a tlccrcta-
çiio do medidns para lcvnl' 
a eJrei to a constnwção da 
Estnltla do Fol'l'O do ltio Do-
co, do que o cossionario; 

Da commissilo do 
Obras Publicas. 

Considerando quo, nas leis ns. 
181 e 18:-), li c 1,1 de setem-
ht'O <lo armo passado, j~t 1'o · 
ram attonuidns as roclama-
<;õos dos supplicante~, ô a 
commissfí.o de parocot' e re-
quer quJ sejam archivadas 
as r<Jfcridas roprcsontações. 

') 

Sala das commissõ)'l, 13 do ju-
lho do 1807. - Ferreira Al-
vos- Rocha Lagoa. 

) 

) 

de julho A commissão ,dJ Obras Publi- 1Jm 1:1 de julho, <\ apJ Dn, mesma 
cas, a qu~) 1omm pt'c.set:tes provado som debato,\ missão. 
o~ rcquot·tn:on~os do~ ctda- sett<lo ;trchivados os 
thCrf} Antonw Soares de Azo- documentos. I 
vedo Subrinho o coronel Joilo 
Gualhorto Martins da Costa, 
IlG<Iindo v ri vilogios pat'tt 
uma ostl'ada do forro, <!Uc, 
partindo do Scmht Ilarhara, 
v~t a S. Domingos do Prata : 

Considot'ntHlo quo, pela lei n. 
Hl8, do 18 de setembro do 
18!Jii, já i'oram attonclidos os 
iuterosses üaquolla zona, é 
n comrnissrro de parocel' o 
requer quo sojam archiva-
do> os rcl'el'idos documen-
tos. 

Sala das commissões, 13 do 
jullto de W~J7. - Fonoim 
Alvo~. - ltoclm Lagoa. 

com-
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- ----1------------ --------- -------

1807 13 de 

18()7 21 de 

julho rtc'JUOiro que ;;e Íll~Íl'<t na rwta Em liJ do julho, il0pois Do sr. Cmnillo do 
1 

um voto de pesm· pelo J'al- do apoiado, ô ''·PPl'o-' Brito. 
lecimento do dr. All'rodo Gu· vado som debato. 
ma, distincto mineiro, victi-
ma dos inunigos da Ropu-
hlica nos roconcuvos da Ba-
hia. 

Sala das sessões, liJ de julho 
do 1807.- Camillo do Brito. 

(" 

,.· 

julho A' commissão de Tnstruer;flo Pu- Eru 21 do julho, õ np ·Da commtssão de 
bliea foi prc~ento uma ro- provado som debato, Instrucção Pu-
presontaçao do Cansolho Es- sondo arohivada aro- blica. 
colar do município de Cam- prosont~wrro. 
110 Bello, podin<lo a tram;fo- · 
roncia da cadoim mixta uo 
Jogar donomínad~J - Valla-
liaro':l - dttr[ uelle nwuicípio, 
para o dístricto da mesma 
cídailo, e sua conversão em 
cadeira do sexo masculino. 

Considerando quo o art. 5.' da 
lei n. 201, do 18 do setem-
bro do anno passado,aucto-
riza o Presidente do Estado 
a transferir do uns para ou-
tros logaros, dontro do mos-
mo dist!'icto administr·ativo, 
cadoil·as de instrueçüo pri-
maria o a mudal-as de ca-
tegoria do sexo ; 

Considopmdo quo, no projocto 
do lM n. :~8 q no. nesta casa, 
so acha em terceira diseus-
são, ostá consignada provi-
doncu, no sentido de sor 
ampliada a eitarh disposição 
da lei n. 20 I, de mano ira 

I 

',r 
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1807 :21 do juJ!•r) quo'1 o govm·n,1 d0 E~tnrlo 
vossa dotermiH;.l us transto-
rencins dentr·o do territorio 
dos municípios, o bom assim 
nltorar a crttegoria do sexo 
das cadeiras ; . 

Da commissão do 
Instrucção Pu-
blica. 

1897 2-1 do 

I 
1807 :a do 

E- a commissrlo do parecer o 

REQUER 

Sqja archivada a alludida re-
prosentaçuo .. 

Sala das commissaes, 21 de ju-
lho do 1897. - J. N. Kubits-
chek.- V. M. J\1· Franco. 

:) 

julho Requeiro qno se poça ao go- Em 24. do julho, depois Do sr. Nocesio Ta· 
vorno, por· intormodio uo sr. Jo apoiado, entra em vares. 
Secretario dr) Intol'ior, a co-) uiscussão o c appro-
pia elos documentos com quo vado som delJ<lto, o1Ii· 
so instl'uiu o uocreto n. 81, cianrlo-so na mesma 
uo 23 do mnio uo 1890, rola- data ao Govol'no. 
tivamonte ás uivisns entro 
os municípios do Bom!lm e 
Entro lUos, isto c, quo Em 5 uo agosto, o ro-
transforiu a fazenda - Po- mottido à commis~lto 
dra uo Covar-de do nomlim um oJilcio do sr. tlr. 
-pam ode Entl'o Rios. Socrotnrio do Intor·ior 

enviando, por copia, 
Sala, das com missões, ~:,1 do ju- os documentos a quo 

lho do 1897. - Nocosio Ta- se refere este roque-
vares. rimonto. 

julho A con11nisF<Tío ele Saúdo Publica, Em :27 do julho, entra Da comnussao do 
Estatistica o Catochoso, à em discussi'io o 6 ap- Saúde Publica. 
r[UO !'oi presente o oHlcio dn provado som debato, 
camara municipal da. villa oJilciando a respeito, 
do Poços do Caldas, reite- na mesma data, ao 

Governo. 

.) 
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ranrlo o podido do auxilio 
pnm a rcaliza<;ão do obras 
para o sano a monto dessa lo-
calidade o pedindo pel'tnis-
são para declarar quo esse 
auxilio podo consistir om 
um emprestinw directo foi-
to pelo E~tado ú camara, ou 
simplesmente em garantia 
da quantia quo o Estado 
julgar nocossaria, ou final-
monte quo o Estado mando 
executar as obras por si co-
tlcndo-lhe a camara, sem in-
demnização alguma, os es-
tudos já feitos por olla; 

Considerando que o § 8.·, com 
as restricções do n. I.·, do 
art. il7, da lei n. 2, do 14 do 
setembro do 1801, clá Jletle-
res às camaras municipnes 
de contrahir omprestimo 
para o saneamento o outros 
melhoramentos mu_nicipacs; 

r! 

Considerando quo, segunclo o 
o 8 5. · do art. :m da mesma 
lei n. 2, ú serviço municipal 
o saneamento daR povoações 
do município ; mas 

Considorantlo quo, segundo o 
n. 3 do art. 7. · do regula-
monto da !oi u. 144, do 23 
do junho do 1895, inccumbc 
ú Dircctoria do Hygiono a 
aclop<;U:o do meios de provo-
nir as epidemias, <i de paro-
cor quo soja romcttitlo o olli-
cio lia Camara l\Iunioipal tla 
villa tio Poços de Caldas ao 
governo para que cllo tomo 
as }ll'ovilloncias quo forem 
do justiça ; portanto, ro-
quor ao Senado quo soja ro-

ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

Da comnussao do 
Sautlo Publicu. 
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motHrlo ao governo o o!Ilcio 
roferirlo. 

Sala das com missões, ~a do ju-
lho do J8D7.- Noccsio Tn-
varcs, relator. - 1'. TJr·n-
mon!l. - Joatjuim Alvaecs. 

ANDA!\JENTO OBSERVAÇÕES 

Da commn;s:w do 
Sa útlo Publica. 

!WJ7!lü de ngosto A potir;ão O!ll rJUO o~ adl'oga- .l!~m IG do agosto, ó np Da commis~fio do 
elos d0s ttnclitoeios da eo- provado ocm rlohato, .Justiea c Legil:'-
llH\I'ca do Carat'uf.(a rcpt·c- sendo archivada are- laçrro: 
sentam a convonícncía do lll'csonü\çiTo. 
Jlxar-soa intolligcnci.a do art. 
G. • varagraplw ;mico du. !oi 
n. 7:2, de 27 dojullto de 1893, 
ju. roi dcl'orirla, tendo sido 
approvado em tcroeil·a dis-
ow;si:to o rcmottido á Cama r a 
dos srs. Dcl'utados o projo-
do n. 12:~, no qual !)ormít-
t.o-so ás p:ntos ou sons pro-
curar.loro::; a rlof'osa de se11s 
direitos, som dcpondoncia 
do liconr;a, nas causas eeimí-
nacs o nas da compotoncia 
dos juizes do paz, como se 
pratica JHL mo~ma comarca; 
requer por isso a com missão 
de .Justiça c Legislação quo 
essa petição srja at•chivada. 

Snlit das commisólíes, IG de 
agosto de 18D7. - Lovmdo 
Lopes. -V. I\1. l\L-Fmnco. 
- Joaquim Alvares. 

Secrctarht do SomHlo do Estar.lo do Minas Geraes, em Ouro Pt·cto, 31 de Dozemhro 
de 1897. 

O Snb-diroctor, 

075 . 
Q}CiCI/l-C(; 
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